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RESUMO 

 

Com a elevada geração de resíduos sólidos urbanos, a compostagem da fração orgânica é 

considerada uma alternativa promissora à minimização dos impactos, pois diminui a 

destinação de resíduos a aterros controlados e sanitários, dispensando seu transporte e 

disposição em células, bem como possibilita o cultivo de alimentos e/ou plantas a partir da 

produção de composto. Nesse sentido, no presente estudo objetivou-se implantar, 

operacionalizar e avaliar dois processos de compostagem descentralizada para resíduos 

sólidos urbanos. O estudo foi desenvolvido no segundo semestre de 2020, no município de 

Três Passos, localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul (RS). A metodologia utilizada 

consistiu em avaliar os processos aeróbio e anaeróbio de compostagem em escala piloto, a 

partir da alimentação diária de resíduos, os quais foram picados e pesados. No processo 

aeróbio, a aeração foi realizada três vezes por semana no primeiro mês e após uma vez a cada 

cinco dias. Também, foram controlados os parâmetros operacionais de monitoramento nas 

composteiras, temperatura, pH, umidade atual e condutividade elétrica (CE). A temperatura 

foi monitorada diariamente com termômetro de mercúrio, enquanto que pH, umidade e CE 

foram monitorados a cada sete dias. O pH e a CE foram monitoradas, respectivamente, com 

pHmetro e condutivímetro de bancada, e a umidade foi mensurada por diferença de massa, 

antes e após a secagem da amostra em estufa (65 ºC ± 5,0 ºC), até massa constante (cerca de 

48 horas). Ao final do processo de compostagem, após cerca de 90 dias da última 

alimentação, foram coletadas amostras de composto de ambas as composteiras para a 

realização de análises físico-químicas, como carbono orgânico, nutrientes, densidade seca, 

porosidade, entre outros. Como resultados, os picos de temperatura foram observados aos 49 

dias de operação para a composteira aeróbia e aos 56 dias para a anaeróbia, quando esta 

última atingiu valores muito próximos a fase termófila (> 40 ºC), os percentuais de umidade 

em ambas as composteiras não apresentaram grandes variações, ficando entre 50 a 65% e ao 

final do processo observou pH médio de 9,8 para o composto tratado em condições aeróbias e 

10,2 para o composto tratado em condições anaeróbias. Os compostos gerados apresentaram 

características semelhantes de carbono orgânico (~15%), próximo ao valor de referência para 

fertilizantes orgânicos, assim como de macro e micronutrientes e demais parâmetros 

analisados. Desse modo, os processos de compostagem foram considerados benéficos, pois 

possibilitam a redução de resíduos destinados a aterros sanitários e a produção de compostos 

orgânicos com potencial de melhorar os atributos e a densidade do solo.  

 

Palavras-chave: Compostagem. Resíduos sólidos orgânicos. Monitoramento de parâmetros.    

 

  



ABSTRACT 

 

With the high generation of urban solid waste, the composting of the organic fraction is 

considered a promising alternative to minimizing impacts, as it reduces the disposal of waste 

to controlled and sanitary landfills, dispensing with its transport and disposal in cells, as well 

as enabling the cultivation of food and/or plants from compost production. In this sense, this 

study aimed to implement, operationalize and evaluate two decentralized composting 

processes for urban solid waste. The study was carried out in the second half of 2020, in the 

municipality of Três Passos, located in the Northwest of Rio Grande do Sul (RS). The 

methodology used consisted of evaluating the aerobic and anaerobic processes of composting 

on a pilot scale, from the daily feeding of residues, which were chopped and weighed. The 

aerobic process included aeration three times a week in the initial month and once every five 

days thereafter. Also, the operational parameters of monitoring in the composters, 

temperature, pH, current humidity and electrical conductivity (EC) were controlled. 

Temperature was monitored daily with a mercury thermometer, while pH, humidity and EC 

were monitored every seven days. The pH and EC were monitored, respectively, with a bench 

pH meter and conductivity meter, and moisture was measured by mass difference, before and 

after drying the sample in an oven (65 ºC ± 5.0 ºC), until constant mass (about 48 hours). At 

the end of the composting process, about 90 days after the last feeding, compost samples were 

collected from both composters for physical-chemical analysis, such as organic carbon, 

nutrients, dry density, porosity, among others. As a result, the temperature peaks were 

observed at 49 days of operation for the aerobic composter and at 56 days for the anaerobic 

one, when the latter reached values very close to the thermophilic phase (> 40 ºC), the 

moisture percentage in both composters they did not show great variations, remaining 

between 50 to 65% and at the end of the process it was observed an average pH of 9.8 for the 

compound treated under aerobic conditions and 10.2 for the compound treated under 

anaerobic conditions. The compounds generated showed similar characteristics of organic 

carbon (~15%), close to the reference value for organic fertilizers, as well as macro and 

micronutrients and other parameters analyzed. Thus, the composting processes were 

considered beneficial, as they enable the reduction of waste destined for landfills and the 

production of organic compounds with the potential to improve the attributes and density of 

the soil. 

 

Keywords: Composting. Organic solid waste. Parameter monitoring.  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Compartimento das composteiras aeróbias e anaeróbias construídas e operadas em 

Três Passos, RS ........................................................................................................................ 13 

Figura 2 – Temperatura média semanal registrada nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em 

Três Passos/RS, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 .......................................................... 16 

Figura 3 - Umidade média mensal registrada nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em Três 

Passos, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 ........................................................................ 17 

Figura 4 – Valores médios de pH nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em Três Passos/RS, 

de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 ..................................................................................... 18 

Figura 5 – Condutividade elétrica e erro padrão nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em 

Três Passos/RS, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 .......................................................... 19 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Quantificação dos resíduos e serragem incorporados nas composteiras aeróbia e 

anaeróbia em Três Passos/RS, de agosto a novembro de 2020, e de composto gerado até 

fevereiro de 2021 ...................................................................................................................... 20 

Tabela 2 – Caracterização dos compostos de resíduos sólidos orgânicos gerados em condições 

aeróbias e anaeróbias no município de Três Passos/RS, no ano de 2020 ................................. 22 

 

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 8 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 11 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 11 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 11 

3 METODOLOGIA ................................................................................................................ 12 

3.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DAS COMPOSTEIRAS ................... 12 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AERÓBIO E ANAERÓBIO DE 

COMPOSTAGEM EM ESCALA PILOTO ............................................................................. 12 

3.3 MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DAS COMPOSTEIRAS 

E CONVERSÃO DE MATERIAL ORGÂNICO EM COMPOSTO ...................................... 14 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 16 

4.1 CONTROLE DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DAS COMPOSTEIRAS ........... 16 

4.2 CONVERSÃO DE MATERIAL ORGÂNICO EM COMPOSTO .................................... 20 

4.3 QUALIDADE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS ................................ 21 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 24 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 25 

 



8 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O crescimento demográfico aliado ao avanço tecnológico e ao estilo de vida 

consumista nas cidades tem aumentado significativamente a produção de resíduos sólidos 

urbanos (RSU). Entre 2017 e 2018, a geração de RSU no Brasil teve um aumento e chegou a 

216.629 toneladas diárias. Nas regiões onde se concentra o maior número de pessoas como o 

Sudeste e Nordeste foram coletados, respectivamente, 105.977 e 43.763 toneladas/dia 

(ABRELPE, 2018), tornando-se um dos grandes problemas ambientais da atualidade, ainda 

mais quando se verifica a redução de áreas para disposição de rejeitos e sua potencialidade de 

contaminação no meio ambiente. Com o adensamento das zonas urbanas, esse problema se 

engrandece ainda mais, justamente porque as cidades não acompanham o ritmo acelerado de 

seu crescimento com a correspondente infraestrutura sanitária adequada (SANTOS et al., 

2014). 

Nesse aspecto, o consumo desenfreado e o crescimento das grandes cidades, tanto em 

países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, têm gerado inúmeros problemas de ordem 

ambiental, dentre eles destaca-se a constante geração de RSU, os quais geralmente são 

depositados em aterros sanitários, incinerados ou reciclados nos países desenvolvidos 

(CEMPRE, 2018), enquanto que nos países mais pobres ainda ocorre à destinação parcial 

desses resíduos em locais inadequados a céu aberto, podendo ser queimados ou aterrados sem 

considerar os processos de engenharia necessários. Nesses casos, além da existência de 

vetores que disseminam doenças, há também a possibilidade de contaminação do solo, ar, 

águas superficiais e subterrâneas (SILVA; ANDREOLI, 2010). 

Segundo o diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), a massa média de resíduos domiciliares e públicos coletados por brasileiro no ano de 

2018 foi de 0,96 kg/hab./dia. Considerando os valores para todo o país, estima-se que foram 

coletadas 62,78 milhões de toneladas no ano (SNIS, 2018). Quanto à destinação dos resíduos 

coletados nesse mesmo ano, embora uma porcentagem seja recuperada e reciclada, estimam-

se que aproximadamente 47,50 milhões de toneladas tenham sido dispostas em aterros 

sanitários, lixões ou aterros controlados no país. Em 2018, no Rio Grande do Sul, 92,5% dos 

RSU foram dispostos em aterros sanitários, seguido de 5,6% em aterros controlados e 1,9% 

em lixões (BRASIL, 2019).  

Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estimam que 57,41% 

do lixo urbano produzido nas cidades brasileiras são constituídos por resíduos orgânicos, algo 

que ultrapassa mais de 94 mil toneladas diárias e que poderia ter outra alternativa mais viável 
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e sustentável caso esses resíduos fossem processados por compostagem e aproveitados na 

agricultura urbana e rural na forma de adubo. Contudo, no país, apenas 1,6% desse montante 

são processados por compostagem (SIQUEIRA, 2015). 

A compostagem possui diferentes vantagens no tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos, pois diminui a sua destinação aos aterros sanitários e controlados e, ainda, confere 

uma nova utilização à matéria orgânica, possibilitando recuperá-la (SANTOS; FEHR, 2007). 

Por ser um processo exclusivamente biológico, a eficiência da compostagem depende da ação 

de microrganismos e de determinadas condições ideais de operação da composteira que 

envolvem o monitoramento da temperatura, controle da aeração, umidade, pH, relação 

carbono/nitrogênio, bem como tipo de resíduo, granulometria do material, dimensão das leiras 

e a presença de macro nutrientes e metais pesados (VALENTE et al., 2009; WANGEN et al, 

2010; SHIMAMOTO et al., 2015). 

Apesar de não ser uma técnica nova, a compostagem tem ganhado notoriedade em 

razão da preocupação com a sustentabilidade e por estar incluída na legislação nacional 

referente à política de resíduos sólidos como um meio de reciclagem da matéria orgânica 

(BRASIL, 2010), tendo também a vantagem de oferecer composto orgânico a ser utilizado na 

agricultura como alternativa em substituição ao emprego dos fertilizantes minerais. Além 

desses benefícios, a compostagem pode ensejar significativos ganhos econômicos à 

administração pública, uma vez que reduziria os gastos com transporte e destinação da fração 

orgânica dos RSU para os aterros, bem como traria ganhos ambientais no sentido de prolongar 

a vida útil das células de aterros sanitários (COSTA et al., 2015; MALTA, 2017). Malta 

(2017) ainda destaca que a gestão dos RSU não deve apenas considerar os aspectos 

ambientais, mas também os socioeconômicos atinentes ao recolhimento, segregação e 

disposição final dos resíduos, especialmente com ações preventivas voltadas a redução da 

geração.  

Ainda que a compostagem seja uma prática extremamente importante na redução do 

volume de resíduos orgânicos do lixo urbano, ela é pouco adotada pelos municípios 

brasileiros, mas poderia ser melhor explorada em pequena escala. Assim, a compostagem 

descentralizada pode ser empregada na própria fonte geradora domiciliar de resíduos, 

dispensando o seu transporte e destinação, possibilitando também o cultivo de alimentos e/ou 

plantas a partir da produção do próprio composto, como menciona Guermandi (2015). Esta 

prática se enquadra no conceito de “economia circular” abordada por Zago et al. (2019), pois 

possibilita a reintrodução dos resíduos na cadeia produtiva de forma a reduzir os impactos 

sobre os recursos naturais, bem como considera os resíduos como parte dos recursos que 
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podem ser reaproveitados. Nesse sentido, Primo et al. (2010) destacam que os adubos 

orgânicos gerados em composteiras, além de fornecerem nutrientes importantes para o cultivo 

de plantas, flores e hortaliças, podem melhorar as condições físicas e biológicas do solo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Implantar, operacionalizar e avaliar dois processos de compostagem descentralizada 

para resíduos sólidos urbanos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Avaliar os processos aeróbio e anaeróbio de compostagem em escala piloto. 

Monitorar os parâmetros operacionais das composteiras. 

Mensurar a conversão de material orgânico em composto. 

 Analisar a qualidade do composto final gerado pelos dois processos de compostagem.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DAS COMPOSTEIRAS 

  

O projeto foi desenvolvido entre os meses de agosto/2020 a fevereiro/2021 em uma 

residência no município de Três Passos, localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul (RS). 

Segundo a Classificação climática de Köppen-Geiger (1936), em Três Passos (RS) o clima é 

do tipo subtropical úmido com verão quente (Cfa). As temperaturas médias do ar dos três 

meses mais frios (junho a agosto) são compreendidas entre -3 °C a 18 °C, já de dezembro a 

fevereiro a temperatura média do ar no mês mais quente é superior a 22 °C, com estações de 

verão e inverno bem definidas. A precipitação também é bem distribuída em todos os meses 

do ano, com acumulados anuais que variam de 1000 a mais de 2000 mm (KÖPPEN; 

GEIGER, 1936) e umidade média entre 68 a 90% ao longo do ano. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AERÓBIO E ANAERÓBIO DE 

COMPOSTAGEM EM ESCALA PILOTO 

 

 As composteiras foram construídas em uma caixa d’água de fibrocimento de 1000 

litros, dividida ao meio com um anteparo de madeira e revestida com lona preta, comportando 

os dois processos de compostagem (Figura 1). Uma delas aeróbia, cuja aeração foi realizada 

com a utilização de garfo agrícola e enxada, por meio do revolvimento dos resíduos. No 

primeiro mês, a aeração foi feita três vezes por semana e, posteriormente, foi realizada uma 

vez a cada cinco dias, conforme recomendado por Santos et al. (2015) e Soares et al. (2018). 

Já no processo anaeróbio, os resíduos foram dispostos no compartimento, sem revolvimento. 

As composteiras foram fechadas com folhas de fibrocimento e instaladas em local com 

incidência média de três horas de sol por dia, possibilitando aumentar a temperatura e a 

atividade dos microrganismos, e acelerar o processo de maturação.  
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Figura 1 – Compartimento das composteiras aeróbias e anaeróbias construídas e operadas em 

Três Passos, RS 

  

 Fonte: Autora (2021) 

 

  Para a operação das composteiras foi utilizado uma mistura de resíduos úmidos ricos 

em nitrogênio, oriundos principalmente de restos de alimentos, e de matéria seca rica em 

carbono, como serragem, que foram adicionados em camadas sobre os resíduos úmidos. 

Todos os resíduos utilizados, tais como: restos de hortaliças, legumes, verduras, cascas de 

frutas, folhas e restos de grama, foram triturados e após pesados para em seguida serem 

colocados nas composteiras. Os dois processos (compartimentos) receberam a mesma 

quantidade e tipo de resíduo orgânico domiciliar diariamente, que foram depositados em 

camadas intercaladas com a serragem. A inserção de resíduos nas composteiras foi realizada 

entre os meses de agosto a novembro de 2020, para que houvesse tempo de maturação do 

composto até março de 2021, mês em que foram realizadas análises físico-químicas do 

composto. 

As composteiras foram equipadas com registros na parte inferior, conectados a 

recipientes plásticos para o recolhimento do chorume, que foi utilizado para correção da 

umidade, quando necessário.  
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3.3 MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DAS COMPOSTEIRAS 

E CONVERSÃO DE MATERIAL ORGÂNICO EM COMPOSTO 

 

 Os parâmetros operacionais de monitoramento nas composteiras foram temperatura, 

pH, umidade atual e condutividade elétrica (CE). A temperatura foi monitorada diariamente, 

no período da tarde, enquanto que o pH, umidade e CE foram monitorados a cada 7 dias.  

A temperatura foi analisada com um termômetro de coluna de mercúrio, em que o 

resultado representa a média de três profundidades, superfície, meio e fundo, para se evitar o 

registro de temperaturas estratificadas. 

 O pH foi determinado em amostra extraída com água a 25 °C em uma razão de 

extração de 1:5 (v/v), em pHmetro da marca Tecnal. Para determinar a umidade atual levou-se 

uma alíquota de 100 g de amostra à estufa (65 ºC ± 5,0 ºC), até massa constante, para 

posterior pesagem, conforme procedimentos da Instrução Normativa (IN) SDA n° 17, de 21 

de maio de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 

2007). A determinação da CE também seguiu os procedimentos da IN nº 17/2007 (BRASIL, 

2007). As análises de pH, umidade e CE foram realizadas com alíquotas de diferentes partes 

das composteiras, buscando maior representatividade de cada processo. Portanto, foi realizada 

a coleta de amostras compostas de toda a seção vertical, em pontos opostos e na diagonal 

passando pelo centro das caixas, conforme a NBR 10.007 (ABNT, 2004). A mesma técnica de 

coleta foi utilizada para a avaliação da qualidade do composto ao final do processo. 

A análise da conversão de material orgânico em composto foi realizada pela 

quantificação da massa dos resíduos dispostos nas compoteiras durante o período de 

alimentação e a mesma mensuração ao final do processo.  

  

3.4 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS 

  

Ao final do processo de compostagem, após cerca de 90 dias da última alimentação, 

foram coletadas amostras de composto de ambas as composteiras para a realização de análises 

físico-químicas. Foi determinada a densidade em base seca de cada composto, conforme IN nº 

17/2007 do MAPA (BRASIL, 2007) e a porosidade total (Pt), pelo método indireto, 

considerando a densidade global (Dg: razão entre a massa de sólidos e o volume total ocupado 

pela amostra (sólidos + água + ar)) e densidade de partículas (Dp): medida do volume de 
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líquido deslocado por uma massa conhecida de partículas sólidas, a partir da Equação 1 

(TEIXEIRA et al., 2017): 

 

Pt=       
  

  
                       (Equação 1) 

 

Para determinar a qualidade química dos compostos, foi avaliado pH em água, matéria 

orgânica (MO); fósforo (P); potássio (K); cálcio (Ca); magnésio (Mg); enxofre (S); zinco 

(Zn); cobre (Cu) e manganês (Mn) em laboratório integrante da rede oficial de laboratórios de 

análises e tecido vegetal dos estados do RS e SC – ROLAS, da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). Os elementos foram determinados no 

extrato de digestão nitro-perclórica, sendo P por espectrofotometria (UV/VIS), K por 

fotometria de chama e Ca, Mg, S, Zn, Cu e Mn por espectrofotometria de Absorção Atômica, 

como realizado por Soares et al. (2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 MONITORAMENTO DOS PARÂMETROS OPERACIONAIS DAS COMPOSTEIRAS 

 

Na Figura 2 são apresentadas as médias semanais resultantes das análises diárias de 

monitoramento da temperatura nas composteiras aeróbia e anaeróbia.  

 

Figura 2 – Temperatura média semanal registrada nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em 

Três Passos/RS, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 

Semanas de monitorameto (Agosto de 2020 a Fevereiro de 2021)
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O monitoramento da temperatura revelou variações entre as semanas e distinção entre 

os sistemas aeróbio e anaeróbio. Nos primeiros 15 dias de operação não foram registradas 

diferenças entre as temperaturas para ambos os sistemas, uma vez que dava-se início a 

alimentação das composteiras com os resíduos, e a queda na temperatura foi motivada pela 

baixa temperatura ambiente, característica da estação do ano no Rio Grande do Sul. No 

entanto, decorrido esse período observa-se o aumento da temperatura em ambas as 

composteiras, motivada pela ação microbiana de degradação da matéria orgânica dos 

resíduos, conforme enfatiza Melo (2014). Os picos de temperatura foram observados aos 49 

dias de operação para a composteira aeróbia e aos 56 dias para a anaeróbia, quando esta 
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última atingiu valores muito próximos a fase termófila (> 40 ºC), momento caracterizado pela 

ocorrência de reações bioquímicas de oxidação mais intensas, responsáveis pela 

decomposição acelerada da matéria orgânica (PIRES, 2013). Acredita-se que a temperatura 

em ambas as composteiras não foi maior em função das baixas temperaturas do inverno, bem 

como pela inserção diária de novos resíduos.      

A elevação da temperatura na 21ª semana pode ser explicada pela inserção de novos 

resíduos, o que foi realizado até a semana anterior. A partir desse momento o composto 

começa a perder calor, característico da fase mesófila, período em que há humificação do 

material orgânico e mineralização do carbono remanescente (MATOS, 2014).  

Ainda com base na Figura 2, evidenciou-se, predominantemente, menor temperatura 

no composto sobre condições aeróbias. Tal fato se deve ao processo de revolvimento do 

material que ocasiona mistura com o ar externo de temperatura mais baixa e transferência de 

calor para o ambiente (VALENTE et al., 2009).  

A Figura 3 apresenta a umidade média mensal das amostras semanais de composto 

coletados nas composteiras aeróbia e anaeróbia.  

 

Figura 3 - Umidade média mensal registrada nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em Três 

Passos, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021
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No início da operação das composteiras houve acesso de água da chuva no 

compartimento aeróbio, isso fez com a umidade média na composteira aeróbia chegasse a 
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73%. Resolvido este problema, até o mês de janeiro de 2021 os percentuais de umidade em 

ambas as composteiras não apresentaram grandes variações, ficando entre 50 a 65%. Esta 

faixa é considerada ideal para o processo de compostagem, sendo recomendada para o 

registro de compostos de resíduos sólidos urbanos como fertilizantes orgânicos Classe C, 

conforme Instrução Normativa (IN) nº. 25/2009 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2009). 

Ao final do processo, no mês de fevereiro de 2021, observou maior ressecamento do 

composto no compartimento aeróbio (~35%), em função da aeração desencadeada pelo 

revolvimento nessa composteira, enquanto que o composto anaeróbio manteve umidade 

média de aproximadamente 50%, em conformidade com a IN nº. 25/2009 (BRASIL, 2009). O 

maior percentual de umidade também é reflexo da geração de chorume no processo 

anaeróbio, que não foi observado na composteira aeróbia (PEIXOTO; FERNANDES, 2016).   

A Figura 4 apresenta a média mensal de pH das amostras semanais de composto 

coletados nas composteiras aeróbia e anaeróbia. 

 

Figura 4 – Valores médios de pH nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em Três Passos/RS, 

de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 
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 De forma geral, os resíduos inseridos nas composteiras apresentavam pH básico, 

superior a 8, e durante o período de alimentação, os valores de pH aumentaram em ambas as 

composteiras, chegando próximo a 10,4. Este resultados estão de acordo com o descrito por 

Abreu-Junior et al. (2012), segundo os autores o processo de compostagem de resíduos 

sólidos urbanos promove o aumento dos valores de pH do composto. Ao final do processo 

observou pH médio de 9,8 para o composto tratado em condições aeróbias e 10,2 para o 

composto tratado em condições anaeróbias. Ainda assim, estes resultados estão em 

conformidade com o valor de pH recomendado para o registro de composto de resíduos 

sólidos urbanos como fertilizante orgânico Classe C, cujo valor deve de no mínimo 6,5, 

conforme IN nº. 25/2009 (BRASIL, 2009).    

 A Figura 5 apresenta os valores de condutividade elétrica (CE) ao longo do processo 

de decomposição da matéria orgânica entre os meses de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. 

 

Figura 5 – Condutividade elétrica e erro padrão nas composteiras aeróbia e anaeróbia, em 

Três Passos/RS, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 
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 Maiores oscilações nos valores de CE foram observados na composteira aeróbia, que 

variou, em média, de 1,45 a 1,92 mS cm
-1

. Por sua vez, a variação na composteira anaeróbia 

foi de 1,31 a 1,50 mS cm
-1

. Em síntese, foi observado aumento na CE dos materiais 
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depositados nas duas composteiras ao longo do período de monitoramento, indicando maior 

presença de íons dissolvidos (BRASIL, 2009). 

Os resultados de CE dos compostos ficaram acima dos valores descritos por Santos et 

al. (2014), de 0,20 a 1,14 mS cm
-1 

com substratos formulados a partir de lodo de esgoto e 

diferentes resíduos orgânicos. Ainda assim, estes resultados estão abaixo dos valores de CE 

descritos por Santos et al. (2015) com diferentes compostos orgânicos a base de casca de 

pequi, casca de algodão e esterco de aves, cujo valor médio dos compostos foi de 8,80 mS cm
-

1
.  Cabe destacar que a CE está relacionada ao conteúdo de água e a concentração de íons 

presentes, logo sua variação é consequência da mudança no teor de água ou diluição da 

solução (OLIVEIRA et al., 2012).   

 

4.2 CONVERSÃO DE MATERIAL ORGÂNICO EM COMPOSTO 

  

 A Tabela 1 apresenta a massa (em kg) de resíduos e serragem incorporados nas 

composteiras aeróbia e anaeróbia ao longo do período de operação e a massa total de 

composto gerado ao final do processo.  

   

Tabela 1 – Quantificação dos resíduos e serragem incorporados nas composteiras aeróbia e 

anaeróbia em Três Passos/RS, de agosto a novembro de 2020, e de composto gerado até 

fevereiro de 2021 

 Composteira aeróbia Composteira anaeróbia 

Massa de resíduo inserido (kg) 186,09 186,09 

Massa de serragem incorporada (kg) 13,50 11,50 

Massa de composto gerado (kg)  67,00 62,30 

  

 No total foram compostados 372,18 kg de resíduos orgânicos, distribuídos igualmente 

entre as duas composteiras, ou seja, 186,09 kg em cada. Também foram inseridos 13,50 kg de 

serragem no processo aeróbio e 11,50 no anaeróbio.  

 Ao final do processo, em fevereiro de 2021, cerca de 90 dias após a inserção dos 

últimos resíduos, verificou-se a geração de 67 kg de composto orgânico no processo aeróbio, 

com cerca de 35% de umidade, e 62,30 kg no processo anaeróbio, com aproximadamente 

50% de umidade. Apesar da maior umidade no processo anaeróbio e, consequentemente, 

maior massa de água, observou-se menor massa de composto produzido nesse processo. Essa 

diferença pode ser explicada pela maior quantidade de serragem incorporada no processo 

aeróbio, para promover maior aeração, bem como menor produção de biomassa em processos 
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anaeróbios (5 a 10 vezes menos), em comparação a processos aeróbios (METCALF & 

EDDY, 2003). 

  A adição extra de serragem no processo aeróbio se deve a função estruturante do 

material, o que facilita a aeração e evita a compactação, uma vez que é disposta em camadas 

intercaladas com os resíduos orgânicos. Assim, também auxilia no controle da umidade, ao 

absorver parte da água dos resíduos, o que justifica sua utilização também no processo 

anaeróbio (MARAGNO et al., 2007). Ademais, a serragem pode servir como fonte de 

carbono para ambos os processos e regular a ação dos microrganismos e a transformação dos 

resíduos em adubo (OLIVEIRA et al., 2005).  

 A partir da análise das quantidades de resíduos inseridos nas composteiras e a 

produção de composto ao final dos processos, verificou-se uma redução de aproximadamente 

66,5% na massa de resíduos no processo aeróbio e 68,5% na massa de resíduos no processo 

anaeróbio. Logo, independente do processo a ser empregado, a compostagem pode ser 

considerada uma alternativa para redução superior a 66% da massa de resíduos orgânicos 

gerados em residências. Desta forma, a implantação de composteiras em residências reduz a 

quantidade de resíduos encaminhados para aterros sanitários e, consequentemente, amplia o 

período de operação das células para a disposição final de rejeitos, possibilitando economia 

aos cofres públicos, como descreve Costa et al., 2015, além do benefício da geração do 

composto orgânico para utilização em hortas e pomares, mencionado por Guermandi (2015). 

 

4.3 QUALIDADE DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS 

 

Conforme IN nº. 25/2009, os compostos gerados neste estudo são classificados como 

Classe C, isto é, “fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade de 

matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em produto de utilização segura na 

agricultura” (BRASIL, 2009). Os fertilizantes orgânicos desta classe devem atender aos 

parâmetros estabelecidos no Anexo III da IN nº. 25/2009 e aos limites máximos estabelecidos 

para contaminantes. Nesse sentido, a Tabela 2 apresenta a caracterização dos compostos 

resultados do processo de compostagem em condições aeróbias e anaeróbias, bem como os 

valores de referência para os parâmetros avaliados. 
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Tabela 2 – Caracterização dos compostos de resíduos sólidos orgânicos gerados em condições 

aeróbias e anaeróbias no município de Três Passos/RS, no ano de 2020 

Parâmetro (Unidade) 
Composto em 

condições aeróbias 

Composto em 

condições anaeróbias 

Instrução Normativa 

MAPA nº 25/2009* 

Carbono orgânico (%) 14,00 16,00 Mínimo 15 % 

Fósforo (g kg
-1

) 0,85 0,72 Conforme declarado 

Potássio (g kg
-1

) 3,57 3,09 Conforme declarado 

Alumínio (g kg
-1

) 0,00 0,00 Conforme declarado 

Cálcio (g kg
-1

) 1,40 1,25 Conforme declarado 

Magnésio (g kg
-1

) 2,14 2,01 Conforme declarado 

CTC (mmolc kg
-1

) 355,80 323,44 Conforme declarado 

Cobre (g kg
-1

) 0,00 0,00 Conforme declarado 

Zinco (g kg
-1

) 0,010 0,004 Conforme declarado 

Manganês (g kg
-1

) 0,042 0,027 Conforme declarado 

Enxofre (g kg
-1

) 0,66 0,82 Conforme declarado 

pH 9,80 10,20 Mínimo 6,5 

Condutividade elétrica 

(mS cm
-1

) 
1,92 1,52 ND 

Densidade seca (kg m
-3

) 272,6 321,3 ND 

Porosidade total (%) 78 69 ND 

*Brasil, 2009. ND: Não determinado. 

 

Os compostos gerados em condições aeróbias e anaeróbias apresentaram 

características semelhantes, conforme os parâmetros analisados. Em condições anaeróbias a 

concentração de carbono orgânico superou, em 1%, o percentual mínimo exigido pela IN n.º 

25/2009, enquanto que em condições aeróbias, o valor ficou 1% abaixo. Essa diferença pode 

ter sido ocasionada pelo adicional de serragem incorporado a composteira aeróbia, na qual a 

lignina, presente no material estruturante pode ter dificultado a degradação do material, 

reduzindo o carbono orgânico na amostra, uma vez que se trata de uma macromolécula de 

difícil degradação que promove rigidez a madeira, fluidez do transporte de água na planta e 

resistência ao ataque de microrganismos (SCHULZ et al., 2021). 

Outro parâmetro analisado e previsto na IN n.º 25/2009 é o pH, para o qual ambos os 

sistemas possibilitaram a geração de compostos orgânicos alcalinos, com pH de 9,8 e 10,2, 

sendo o mínimo recomendado superior a 6,5. Os valores de pH ficaram acima da faixa ideal 

recomendada por Silva et al. (2013) durante o processo de compostagem, uma vez que os 

autores descrevem valores ideais de 6,5 a 8, já que abaixo de 5 e acima de 9 os processos de 

degradação podem ser mais lentos.  

Em relação aos elementos apresentados na Tabela 2, como macro, micronutrientes e 

poluentes, bem como a CTC, a IN n.º 25/2009 não estabelece valores de referência, apenas 

descreve que esses valores devem ser declarados. Contudo, verificou-se, entre macro e 
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micronutrientes, que as maiores concentrações de Potássio, Magnésio, Cálcio, Fósforo e 

Manganês foram obtidas no composto gerado em condições aeróbias, em que as reações 

tendem a ser mais rápidas, enquanto que a maior concentração de Enxofre foi constatada no 

composto processado em condições anaeróbias, devido a conversão de proteínas a sulfeto de 

hidrogênio (METCALF & EDDY, 2003). No entanto, estes resultados ficaram muito 

próximos aos descrito por Shimamoto et al. (2015).  

Os valores de densidade seca e porosidade total são indicativos de que o material se 

aplicado no solo poderá, diminuir a densidade do solo, aumentando a infiltração, percolação e 

capacidade de retenção de água, bem como elevar a concentração de carbono orgânico, pH e 

contribuir com nutrientes. Assim, a compostagem de resíduos sólidos orgânicos, provenientes 

de fontes domésticas, se apresenta como uma importante e econômica fonte de matéria 

orgânica, e melhoria dos atributos do solo essenciais para o crescimento saudável dos 

vegetais, destaca Primo et al. (2010). 

A importância de nutrientes no substrato é um dos principais fatores que influencia na 

adaptação e desenvolvimento das plantas. Os nutrientes são componentes essenciais dos 

vegetais, sem eles as plantas não completam seu ciclo (LUDWIG et al., 2014). Os dois 

processos possibilitaram a decomposição dos resíduos sólidos orgânicos, com resultados 

semelhantes, embora o anaeróbio proporcione maior praticidade já que não necessita de 

aeração, ao contrário do aeróbio, que por sua vez, tende pode acelerar o processo de 

decomposição.  

Por fim, o composto gerado pode ser utilizado como corretivo orgânico em solos com 

baixos terrores de matéria orgânica e nutrientes, bem como em solos ácidos, pincipalmente 

em jardins, hortas, pomares e na agricultura em geral, como realizado neste estudo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo possibilitou constatar que a compostagem doméstica, tanto em processo 

aeróbio como anaeróbio, contribui com a destinação e reaproveitamento adequado dos 

resíduos sólidos orgânicos, além de reduzir impactos ao meio ambiente com transporte, 

tratamento e disposição final em aterros.   

Os parâmetros pH, umidade, temperatura e condutividade elétrica, durante os 

processos de compostagem, apresentaram variações, porém foram mantidos em conformidade 

com os valores de referência e/ou relatados na literatura.  

  Os processos de compostagem possibilitaram a conversão de material orgânico em 

composto, reduzindo aproximadamente 66,5% da massa de resíduos no processo aeróbio e 

68,5% da massa de resíduos no processo anaeróbio. 

  Os compostos gerados pelos dois processos de compostagem apresentaram 

características muito semelhantes, que possibilitam sua utilização para enriquecimento de 

matéria orgânica e nutrientes do solo, correção de pH, e redução da densidade do solo. Desta 

forma ficou comprovada a efetividade dos processos no tratamento descentralizado dos 

resíduos sólidos orgânicos, bem como os benefícios da prática para quem faz, ao setor público 

pela redução de gastos e minimização dos riscos de contaminações ambientais.  
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