
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM CACHOEIRA DO SUL 

CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRIELE DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE BIOINSUMOS A PARTIR DE RESÍDUO SÓLIDOS ORGÂNICOS 

DOMICILIARES EM CACHOEIRA DO SUL/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHOEIRA DO SUL, RS 

2022 



ANDRIELE DE MELO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUÇÃO DE BIOINSUMOS A PARTIR DE RESÍDUO SÓLIDOS ORGÂNICOS 

DOMICILIARES EM CACHOEIRA DO SUL/RS 

 

 
 
 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso II 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Engenheira 
Agrônoma pela Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 

 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Sanchotene 
Silva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CACHOEIRA DO SUL, RS 

 2022 



ANDRIELE DE MELO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO DE BIOINSUMOS A PARTIR DE RESÍDUO SÓLIDOS ORGÂNICOS 

DOMICILIARES EM CACHOEIRA DO SUL/RS 

 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Engenheira 
Agrônoma pela Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 

                                                                      Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Sanchotene 
Silva  
 
 Aprovada em:  

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Sanchotene Silva  
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

 
 

 
 

                                                                           Profª Drª Janaina Tauil Bernardo 
                          Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS 

                      

 
                                 _________________________________ 

Profª Drª Viviane Dal-souto Frescura 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

 
 



   
   

AGRADECIMENTOS 
 
 
Agradeço primeiramente a Deus que me manteve firme até aqui, me sustentando e 

renovando a minha fé e força para que eu consiga alcançar meus sonhos. 

Agradeço a mim e muito, por não ter desistido diante de muitas dificuldades, palpites, 

noites em claro, choro, medos, cansaço, me mantive firme no Senhor, com muita 

dedicação. 

Agradeço ao meu marido Raufer que sempre me apoiou e passou por todas as 

dificuldades e alegrias ao meu lado, se desdobrando em dois para que esse sonho se 

torne realidade. 

Agradeço a minha mãe e meus irmãos que sempre foram e sempre vão ser o meu 

ponto de paz, meu refúgio, abraço que acalma; minhas conquistas dedico a vocês. 

Agradeço ao Escritório Cella e Schirmer e a todos os amigos que tenho ali, se não 

fosse por vocês esse sonho hoje não se tornaria realidade, me apoiaram, me 

mantiveram trabalhando durante os cinco anos e meio da graduação, quando só o 

meu corpo estava ali presente por que minha cabeça estava estudando; vocês nunca 

me deixaram desistir, obrigada, muito obrigada. 

Agradeço aos poucos amigos que entenderam essa fase de distanciamento para me 

dedicar a este momento, e que me apoiaram quando eu mais precisei. 

Agradeço a Uergs por me proporcionar viver esta Graduação, aos professores que 

contribuíram para meu aprendizado meu eterno agradecimento, existe em mim um 

pouco de cada um de vocês. 

Agradeço em especial aqui ao professor e meu Orientador Rodrigo Sanchotene, que 

confiou em mim, auxiliando em todos os momentos que eu precisei, sempre presente, 

e que se dedica para fazer a UERGS acontecer. 

A todos vocês a minha gratidão!



   

RESUMO 
 

Diante da crescente geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), altos custos com 
coleta, transporte e confinamento, alto índice de poluição ambiental, a compostagem 
é uma alternativa para amenizar essa problemática, transformando os Resíduos 
Sólidos Orgânicos (RSO) contidos nos RSU em composto orgânico, diminuindo esses 
índices e ainda podendo ser utilizado na agricultura orgânica auxiliando na fertilidade 
do solo e planta. Este trabalho teve por objetivo avaliar a produção de bioinsumo 
através da compostagem dos resíduos sólidos domiciliares de 5 famílias residentes 
na zona urbana de Cachoeira do Sul. Doaram ao projeto um total de 98 kg de RSO 
possibilitando identificar a diminuição dos custos econômicos disponibilizados pelo 
município para a coleta, transporte e confinamento dos RSU, realizou-se a 
compostagem em uma composteira domiciliar, monitorando todos os parâmetros 
necessários para uma boa compostagem, onde todo o processo ocorreu de uma forma 
satisfatória, convertendo os resíduos em 25,5 kg de composto orgânico, onde foi 
realizada a análise química para identificação dos nutrientes disponíveis nesse 
composto, obtendo valores dentro dos parâmetros já mencionados em outros 
trabalhos publicados e também pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, 
posteriormente usou-se o composto para avaliação do seu desempenho no cultivo de 
uma cultura de ciclo rápido e exigente em nutrientes a alface, Lactuca sativa L, 
juntamente com outros 3 tratamentos, como fertilizante mineral, testemunha e um 
fertilizante orgânico doado ao projeto. Pode-se observar que a cultura obteve 
melhores resultados com o uso de um fertilizante mineral, mas que os tratamentos 
com compostos orgânicos foram satisfatórios para o desenvolvimento da cultura. 
Conclui-se com este trabalho que a compostagem é uma alternativa viável e de baixo 
custo para o município de Cachoeira do Sul, auxiliando na produção orgânica, sendo 
uma alternativa ao produtor rural e a comunidade, diminuindo o uso de fertilizantes 
minerais e corroborando para a diminuição do descarte irregular de RSU, auxiliando 
ao meio ambiente e trazendo uma economia aos cofres públicos que hoje despendem 
de valores elevados  para a coleta, transporte e confinamento dos RSU. 

 

Palavras-chave:  Composto orgânico. Resíduo Sólido. Compostagem



 

ABSTRACT 
 
 
Faced with the growing generation of Urban Solid Waste (MSW), high costs with 
collection, transport and confinement, high level of environmental pollution, 
composting is an alternative to alleviate this problem, transforming Organic Solid 
Waste (OSW) contained in MSW into compost. organic, reducing these indexes and 
still being able to be used in organic agriculture helping in the fertility of the soil and 
plant. This study aimed to evaluate the production of organic fertilizer through the 
composting of household solid waste from 5 families living in the urban area of 
Cachoeira do Sul. A total of 98 kg of MSW was donated to the project, making it 
possible to identify the reduction in economic costs made available by the municipality 
for the collection, transport and confinement of MSW, composting was carried out in a 
home composter, monitoring all the parameters necessary for a good composting, 
where the whole process took place in a satisfactory way, converting the residues into 
25.5 kg of organic compost, where the chemical analysis was carried out to identify the 
nutrients available in this compost, obtaining values within the parameters already 
mentioned in other published works and also by the Ministry of Agriculture and 
Livestock, the compost was later used to evaluate its performance in the cultivation of 
a fast-cycle and nutrient-demanding culture of lettuce, Lactuca sativa L, along with 3 
other treatments, such as mineral fertilizer, control and a fertilizer organic donated to 
the project. It can be observed that the culture obtained better results with the use of a 
mineral fertilizer, but that the treatments with organic compounds were satisfactory for 
the development of the culture. It is concluded with this work that composting is a viable 
and low cost alternative for the municipality of Cachoeira do Sul, helping in organic 
production, being an alternative to the rural producer and the community, reducing the 
use of mineral fertilizers and corroborating for the reduction of the irregular disposal of 
MSW, helping the environment and bringing savings to public coffers that today spend 
high amounts for the collection, transport and confinement of MSW. 
 
 
 
Keywords: Organic compost. Solid waste. compost 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos nos mais diversos segmentos da sociedade, 

principalmente a partir da metade do século XX, se tornou um grande problema social 

e ambiental (RODRIGUES et al., 2017). Cada vez mais há a necessidade de ser 

buscar soluções para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

orgânicos (RSO), uma vez que a geração é superior à capacidade que o meio 

ambiente tem de degradá-los (ROSA et al., 2019).  

          Atualmente o município de Cachoeira do Sul não possui uma destinação final 

de RSO que reutilize ou recicle as suas propriedades físico-químicas, tendo como 

disposição final como os demais resíduos sólidos urbanos (RSU), o aterro sanitário, 

localizado no município de Minas do Leão/RS, o que gera custos econômicos 

elevados de coleta, transporte e confinamento, para o município.  

          Como citado no Plano Municípal de Saneamento Básico ( PMSB, 2020), onde  

apresenta as despesas anuais médias definidas nos contratos com as empresas 

terceirizadas, um valor de R$ 6.244.614,11 gastos com coleta, transporte e 

confinamento dos resíduos sólidos gerados no município. 

          Conforme publicado no portal da transparência no site da Prefeitura Municipal 

de Cachoeira do Sul, o contrato nº 100/19 com a Cone Sul, empresa responsável pela 

coleta e transporte dos resíduos sólidos do município, mostra que Cachoeira do Sul 

paga o valor de R$ 108,47 por tonelada de RSU recolhido e transportado. 

Associados aos custos indicados na reportagem já citada é comum notícias na 

imprensa local do descarte de RSO em locais inapropriados que podem ocasionar 

impactos ambientais prejudiciais na natureza e saúde humana. 

          Uma das alternativas para diminuir os impactos ambientais causados pela 

geração de resíduos sólidos urbanos é o gerenciamento adequado e a coleta seletiva 

de resíduos sólidos recicláveis tornando-se uma alternativa ambientalmente correta e 

sustentável,  pois  diminui o volume  de entrada desses resíduos nos aterros, 

aumentando sua vida útil e retirando nas ruas resíduos que degradam o meio 

ambiente (ROCHA, 2012).  

          Diante deste cenário, a compostagem surge como uma estratégia interessante 

para o tratamento e aproveitamento da matéria orgânica e nutrientes dos RSO, pois 

permite transformá-los em composto orgânico que pode substituir ou complementar a 
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utilização dos fertilizantes minerais sintéticos, reduzindo a dependência de insumos 

importados para fertilização das culturas e os custos de produção, e melhorando as 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (MAXIMO, 2018).  

           Neste sentido este projeto busca observar a produção de bioinsumos a partir 

de resíduos orgânicos que foram doados ao projeto e compostados no município de 

Cachoeira do Sul/RS, através da doação desses resíduos ao projeto que busca 

qualificar e quantificar os tipos de resíduos gerados por essas famílias, possibilitando 

identificar e estimar a diminuição de custos econômicos disponibilizados pelo 

município para a coleta, transporte e confinamento dos RSU, compostar, identificar a 

conversão desses resíduos para composto orgânico. Além avaliar a qualidade desse 

composto orgânico com a análise quimíca, podendo observar a quantidade de 

nutrientes disponíveis no composto já maturado comparando estes dados com 

aqueles usados como parâmetros descritos na literatura, aceitáveis para uso na 

agricultura, posteriormente utilizar este composto em uma cultura de ciclo curto e 

exigente em nutrientes para que se possa observar seu desempenho na agricultura 

como um fertilizante não sintético. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo da pesquisa foi identificar a produção de fertilizante orgânico 

através do processo de compostagem de RSO no município de Cachoeira do 

Sul/RS.  

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Quantificar e qualificar os RSO gerados no público-alvo do projeto; 

● Avaliar quais são parâmetros físicos, químicos e biológicos que influenciam 

o processo de compostagem; 

● Identificar o rendimento da conversão de RSO para composto orgânico; 

● Avaliar a qualidade fertilizante do composto gerado para uso agrícola; 

● Estimar a diminuição de custos econômicos de coleta, transporte e 

confinamento de RSU realizados pelo município de Cachoeira do Sul. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS   

 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define, os resíduos 

sólidos como: 

 Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes 
de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente 
inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 2004, p.1). 

 

A geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos domiciliares e de 

limpeza urbana, possui relação direta com o local onde se desenvolvem atividades 

humanas, tendo em vista que o descarte de resíduos é resultado direto do processo 

de aquisição e consumo de bens e produtos das mais diversas características. Os 

dados mostrados na Figura 1, apresentam que a geração de RSU no país sofreu 

influência direta da pandemia da COVID-19 durante o ano de 2020, tendo alcançado 

um total de aproximadamente 82,5 milhões de toneladas geradas, ou 225.965 

toneladas diárias. Com isso, cada brasileiro gerou, em média, 1,07 kg de resíduo por 

dia (ABRELPE, 2021). 

 
Figura 1 - GERAÇÃO DE RSU NO BRASIL E REGIÕES (kg/hab/dia) 

 
Fonte: ABRELPE, 2021 

 
No Brasil, há pouca consciência das questões ambientais, sociais e 
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econômicas associadas a resíduos como plásticos, metais e papel, e que podem ser 

identificados como valorados (ABRELPE, 2016). No entanto, milhares de toneladas 

de resíduos orgânicos são descartadas de forma inadequada todos os dias, devido a 

falta de compreensão de seu potencial econômico, ambiental e social (ZAGO; 

BARROS , 2019).  

Conforme o Plano Estadual de Resíduos Sólidos o Rio Grande do Sul (PERS) 

formulado em 2015, a maior parcela de RSU produzidos no RS é formada pela matéria 

orgânica (MO), apresentado na Tabela 1, a MO representa mais de 50% dos RSU 

produzido no estado. O PERS também apresenta que a mesorregião Centro Oriental 

Rio-Grandense, em que o município de Cachoeira do Sul está inserido, a MO compõe 

63% dos RSU, de acordo com a Tabela 2. 

Tabela 1: Composição de RSU no estado Rio Grande do Sul. 

Composição de RSU adotada para o RS 

Faixa populacional 
(hab.) 

Número de 
municípios 

Composição de RSU 

Matéria Orgânica 
Material Seco 

Reciclável 
Rejeito 

Até 50.000 455 65% 20% 15% 

De 50.001 a 300.000 38 60% 25% 15% 

Mais de 300.000 4 55% 30% 15% 

Fonte: PERS, 2015. 

 

Tabela 2: Composição de RSU nas Mesorregiões no estado Rio Grande do Sul. 

Mesorregião 

Estimativa de RSU/composição - população total 
2014 (t/ano) 

Orgânico 
(t/ano) 

Orgânico 
(%) 

Recicláveis 
(t/ano) 

Recicláveis 
(%) 

Rejeitos 

(t/ano) 
Rejeitos 

(%) 
Total 

Centro Ocidental 
Rio-grandense 

89102 62% 32352 23% 21433 15% 142887 

Centro Oriental Rio-
grandense 

129035 63% 44599 22% 30641 15% 204275 

Metropolitana de 
Porto Alegre 

904021 59% 403419 26% 230725 15% 
153816

5 

Nordeste Rio-
grandense 

191734 59% 83174 26% 48513 15% 323421 

Noroeste Rio-
grandense 

310361 63% 107025 22% 73656 15% 491043 

Sudeste Rio-
grandense 

154444 60% 64566 25% 38649 15% 257659 

Sudoeste Rio-
grandense 

118671 62% 45244 23% 28926 15% 192841 

Rio Grande do Sul 1897369 60% 780379 25% 472544 15% 
315029

1 

Fonte: PERS, 2015. 

 

          A gestão sustentável integrada de resíduos sólidos deve partir da idéia de evitar, 
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ao máximo, a geração de resíduos. Quando não for possível realizar essa ação, os 

resíduos que foram gerados devem seguir uma ordem de prioridade:  

reaproveitamento, reciclagem, tratamento e descarte (MASSUKADO, 2016).  

           O gerenciamento de resíduos sólidos é entendido como uma relevante questão 

ambiental e social a ser solucionada, visto que sua má operação gera contínuo risco 

para a saúde pública e para o meio ambiente, além do aumento de custo com a 

operação de coleta e destinação final (NUNES, 2015).     

           O Plano Municipal de Saneamento Básico (2020), realizado para o município 

de Cachoeira Sul, através de um estudo gravimétrico, conclui-se que 

aproximadamente 74% dos resíduos coletados são considerados orgânicos ou 

rejeitos. Demonstrando assim que não há colaboração dos munícipes no que diz 

respeito a separação dos resíduos, onde poderiam ter uma diminuição significativa 

para os resíduos destinados a coleta. 

 

3.2 RESÍDUOS SOLÍDOS ORGÂNICOS  
 

          Os restos de alimentos, juntamente com todo o material sólido de origem 

orgânica, vegetal ou animal, gerados nos domicílios, constituem os resíduos sólidos 

orgânicos domiciliares ( WANGEN et al., 2010).  

          Os RSU, principalmente os RSO, apresentam boas condições para a 

compostagem e um bom equilíbrio pode ser obtido com a utilização de uma parte de 

resíduos de frutas, legumes e verduras e três partes de resíduos de poda e 

jardinagem. Mas outras proporções para a relação carbono/nitrogênio entre os 

materiais podem se adequar, pois se trata de um processo em que há interferência de 

muitas variáveis, como por exemplo o tempo de decomposição que está relacionado 

com a temperatura, umidade, aeração (MMA, 2010).  

           Nas últimas três décadas a quantidade de resíduos gerados tem se tornado um 

inconveniente de ordem social, ambiental e econômica, oriundo especialmente ao 

desenvolvimento industrial, crescimento populacional e aos costumes de consumos 

modernos (SOUSA, 2020). 

          No Brasil é baixa a proporção de resíduos que efetivamente são reciclados, 

sendo a maioria encaminhada para aterros sanitários, em lixões ou descartados ao ar 

livre (RODRIGUES et al., 2015). Os RSO são originados nas mais diversas atividades 

antrópicas, conforme mostrado na Figura 2.  
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Figura 2 - Principais origens de Resíduos Orgânicos. 

  

                   Fonte: Adaptado Matos (2014) 

 

Os RSO possuem um significativo potencial para inclusão em sistemas de 

reciclagem de macro e micronutrientes objetivando fertilização de solos, e 

consequentemente produção de alimentos ou cultivar de interesse, além de 

proporcionar uma significativa diminuição do volume de rejeitos produzidos que 

poderiam ser encaminhados em locais inadequados ou aterras sanitários, o que 

poderia provocar a contaminação do ar, solos e águas superficiais e subterrâneas, 

além de custo econômico elevado (KIEHL, 1985). 

A RSO contido em RSU, além de representar mais da metade do total gerado, 

apresenta características importantes para a sua utilização em processos de 

reciclagem, como a compostagem. A matéria orgânica (MO) é rica em compostos 

químicos que contém carbono, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio, ferro, 

alumínio, sódio, zinco, manganês, enxofre e outros elementos essenciais para 

fertilização de solos, e consequentemente produção agrícola (MATOS 2014).   

          A separação de produtos recicláveis, como plásticos, e papéis da matéria 

orgânica (restos de alimentos), torna a compostagem doméstica uma técnica 

acessível à população. Propicia a produção de adubo e pode ser incorporado em 

hortas e ou jardins. Desta forma, a compostagem doméstica pode ser uma alternativa 

para minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado do lixo, 

assim como o adubo gerado pode ser utilizado em pequenas hortas cultivadas em 
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residências, ou em jardins urbanos ou domésticos. Além disso, reduz a utilização de 

fertilizantes químicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente (OLIVEIRA, 

2019).  

 

3.3 COMPOSTAGEM 
 

 

O processo de compostagem pode ser definido como a deterioração controlada 

de resíduos orgânicos por uma diversidade de microrganismo, em fase termofílica 

(aquecimento) e aerobiose, que tem como resultado final um composto orgânico com 

atributos distintos dos resíduos que o originaram (CONAMA, 2017)  

          A compostagem doméstica unifamiliar é uma alternativa descentralizada de  

tratamento dos resíduos sólidos orgânicos de pequena escala com volumes de até 1 

m3, em geral. Essa técnica apresenta como vantagens a redução da produção de  

resíduos  sólidos in  loco; redução da  quantidade de  resíduos coletados pelo setor 

de  limpeza; aumento da  vida útil  de aterros sanitários; economia dos gastos com a 

coleta dos resíduos sólidos urbanos e com o tratamento do efluente  gerado no  aterro 

sanitário; redução dos impactos ambientais que estão associados à degradação dos  

resíduos orgânicos em locais inadequados redução dos investimentos em materiais 

de  infraestrutura  e  energéticos  para  o tratamento; utilização do composto produzido 

na agricultura familiar, em paisagismo, ou em técnicas de biorremediação (MELO; 

ZANTA; 2016)  

 A compostagem doméstica pode ser realizada com a disposição dos resíduos 

orgânicos em pilhas, leiras ou em composteiras (WANGEN; FREITAS, 2010). No início 

do processo de compostagem há proliferação de diversas populações e espécies de 

microrganismos (bactérias, fungos, actinomicetos), que vão se sucedendo de acordo 

com as características do meio. De acordo com suas temperaturas ótimas, para cada 

população de microrganismos que são classificados em psicrófilos (0 - 20 ºC), 

mesófilos (15 - 430 ºC) e termófilos (40 - 85 ºC). Na prática estes limites não são 

rígidos e representam muito mais os intervalos ótimos para cada classe de 

microrganismo do que divisões estanques (FERNANDES et al., 1999; KIEHL, 1998). 

Outro parâmetro importante no processo da compostagem é o pH do composto, 

este pode ser indicativo do estado de compostagem dos resíduos orgânicos, sendo 

que durante as primeiras horas de compostagem, o pH decresce até valores de, 

aproximadamente, 5.0, e posteriormente, aumenta gradualmente com a evolução do 
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processo de compostagem e estabilização do composto, alcançando, valores entre 7 

e 8. (GIMENEZES E GARCIA, 1989 apud LACERDA et al, 2020)   

A aeração na pilha de compostagem influencia diretamente na qualidade do 

processo de decomposição. A aeração é, basicamente, um processo de circulação de 

ar na leira, seu controle é feita através de revolvimento do material ou por meio de 

injeção mecânica (VILELLA, 2019). Uma vez que a compostagem é um processo 

aeróbio, o oxigênio é indispensável para a atividade microbiana. Ao mesmo tempo, 

previne que a temperatura da leira, proveniente desse processo, seja muito alta e iniba 

a biodegradação. Além disso, proporciona a saída de gases gerados, evita que 

processos anaeróbios causem maus odores e ajuda a manter a umidade uniforme 

(FERNANDES; SILVA, 1999).  

Equilibrar a proporção ideal de carbono e nitrogênio no material que será 

compostado é de suma importância para o desenvolvimento dos agentes 

decompositores, sendo a proporção ideal entorno de 30:1, onde deverá conter 30 

partes de carbono para 1 parte de nitrogênio. Para chegar mais próximo desta 

proporção é interessante que a cada porção de resíduos orgânicos que forem 

depositados na composteira, utilize uma matéria seca para cobri-los, como aparas de 

grama seca ou serragem (MONTEIRO, 2016). A umidade da pilha de compostagem 

deve ser controlada na medida em que o excesso ou a escassez podem limitar ou 

impedir a degradação microbiana, uma vez que a água é essencial para o 

desenvolvimento e permanência dos microrganismos. (VILELLA, 2019) 

A umidade também é outro parâmetro importante no processo de 

compostagem porque a água é o meio de transporte de nutrientes dissolvidos que são 

obrigatórios para as atividades metabólicas e fisiológicas dos organismos 

decompositores (HAMELERS, 2004).  

           Com a transformação da matéria orgânica, haverá a diminuição da temperatura, 

isso ocorre porque há a diminuição da população de microrganismos termófilos, 

reduzindo sua atividade biológica, dando espaço para que os microrganismos 

mesófilos se instalem novamente. Nesta fase, o composto apresenta odor agradável, 

e dá ao início o processo de humificação, denominada maturação. Posterior a 

maturação o composto pode ser peneirado e acondicionado adequadamente para ser 

embalado e transportado FERNANDES et al., 1999; KIEHL, 1998). 

 
3.4 COMPOSTO ORGÂNICO X FERTILIZANTES MINERAIS  
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          Conforme Moraes (2020) os fertilizantes correspondem a três grupos, minerais, 

orgânicos e organominerais, sendo minerais aqueles oriundos através de processo, 

físico, químico ou físico-químico, fornecendo um ou mais nutrientes a planta, os 

orgânicos são oriundos de processos físico, químico, físico-químico ou bioquímico, 

controlado ou natural, proveniente de matérias-primas de origem animal, vegetal, 

rural, urbana e industrial, os organosminerais são formados por material orgânico, 

melhorado com minerais em sua forma inorgânica para serem absorvidos de uma 

forma instantânea. 

          Com o frequente aumento nos preços dos fertilizantes minerais sintéticos, e a 

crescente poluição ambiental, torna o uso de resíduos orgânicos uma alternativa para 

este cenário, devido a ciclagem de carbono, diminuição da poluição ambiental e os  

baixos custos para produção deste fertilizante (PEREIRA et al., 2013).          

          No mundo todo, a adubação mineral é fortemente utilizada, contribuindo para a 

produtividade da lavoura ainda que traga grandes impactos negativos para o meio 

ambiente, impactando na qualidade da água, solo, ar e até mesmo da saúde humana. 

NOs adubos minerais são grandes acidificadores do solo, perdendo nutrientes e se 

tornando um solo improdutivo para as próximas plantações, dependendo cada vez 

mais do uso de fertilizantes que ajam mais rapidamente, tornando assim um ciclo- 

vicioso ( CIVITEREZA, 2021). 

Inúmeras são as inquietações públicas sobre saúde e alimentos de qualidade 

e segurança. O meio ambiente tem de ser levado em conta diante de um progressivo 

interesse em práticas agrícolas alternativas com menor quantidade de produtos 

químicos sintéticos e maior dependência de processos biológicos naturais (FINATTO 

et al., 2013) 

          Ainda que os compostos orgânicos apresentem menores concentrações de 

nutrientes em relação aos fertilizantes minerais, eles são constituídos por uma maior 

variedade de elementos, que quando inexistente no solo suprimem a produção vegetal  

(PRIMO et al, 2015)  

          Os  adubos  orgânicos  são  empregados  principalmente pelo  fornecimento  de  

matéria orgânica e a utilização destes oportuniza a formação de uma melhor  estrutura 

do solo sendo favorável para a produção já que apresentam um papel importante 

como agentes cimentantes proporcionando um aumento da porosidade e aeração, 

evitando  perdas  por  escoamento  superficial (SILVA, 2012). 
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          O aumento do uso de compostos orgânicos na agricultura faz com que surjam 

cada vez mais comparações entre os adubos minerais e orgânicos. A quantidade de 

nutrientes de um fertilizante orgânico é de cinco a dez vezes menor do que num 

fertilizante mineral, mas a ação da MO é bem mais vasta, uma vez que age na 

estruturação e condicionamento do solo com uma melhor capacidade de troca de 

cátions (CTC), que aperfeiçoa a absorção de nutrientes pela cultura, sendo capaz de 

ser refletido numa maior produtividade; esclarecendo  que nesta afirmativa não 

estamos considerando o fertilizante orgânico utilizado em relação ao tipo de solo, que 

certamente varia os teores de nutrientes (SILVA, 2008).  

           A adubação orgânica deve ser planejada pensando á longo prazo, tendo em 

vista que seus efeitos são disponibilizados gradativamente, diferente da adubação 

mineral onde seus efeitos são notados mais rapidamente (SILVA, 2008). 

Quando comparada com adubações químicas, e se tratando de custos de 

produção, a compostagem reduz em até três ou quatro vezes os custos, sendo, logo, 

muito rentável, além de ser uma prática sustentável (DINIZ et al., 2007). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

4.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO 
 

           O presente trabalho foi desenvolvido no município de Cachoeira do Sul/RS, em 

um bairro situado na zona leste da cidade, no período de outubro de 2020 a abril de 

2021. A comunidade não possui separação de resíduos sólidos, sendo todo o resíduo 

gerado recolhido pela coleta urbana municipal, e levado para aterro sanitário. O 

recolhimento ocorre três vezes na semana, sendo responsável pela coleta a empresa 

contratada pelo município de Cachoeira do Sul/RS.  

          Em um primeiro momento foram realizadas visitas as casas dos moradores do 

bairro, afim de apresentar a proposta e confirmar a participação das famílias no 

projeto. Após as visitas cinco residências/famílias aceitaram fazer parte e separar o 

resíduo orgânico para doar ao projeto. O projeto contou com cinco famílias, destas, 

três famílias com quatro integrantes e duas famílias com 3 integrantes. Totalizando 18 

pessoas envolvidas neste trabalho  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS  
 

          Após o aceite das famílias para participar do projeto, foram realizadas outras 

visitas para que fossem ajustados os detalhes, de quais resíduos sólidos orgânicos 

seriam separados para viabilizar a compostagem, e como seria realizada a separação, 

o armazenamento e o recolhimento de todo o resíduo orgânico. Foram 

confeccionados folders explicativos como mostrado na Figura 3 a seguir para melhor 

entendimento de quais resíduos iriam ser compostados. 
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Figura 3 – Folder explicativo, distribuído para a comunidade participante do projeto. 

 

                           Fonte: Autora com o uso do Software on line CANVA, 2020. 
 

          Para este projeto, decidiu-se recolher e compostar resíduos de fácil manejo, 

que não trouxessem problemas para a composteira, como cascas de frutas e legumes, 

verduras, cascas de ovos, borra de café, erva-mate, saches de chá, evitando todos os 

tipos de  carnes, gorduras e outros resíduos de difícil compostagem.  

          Todos os resíduos foram separados em recipientes que cada família envolvida 

no projeto teria em suas residências, como caixas de leite, baldes ou bacias e com 

menos frequência possível em sacos plásticas, como mostram as Figuras 4abc. 

 

Figuras 4abc, : Recipientes entregues ao projeto pelas famílias participantes. 
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          Fonte: Autora (2022) 

 

          O recolhimento do material ocorreu nas segundas e quintas-feiras. 

 

4.3 QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS  
 

          Os resíduos orgânicos foram quantificados durantes os meses de janeiro 2021 

a março 2021, a quantificação se deu pelo método de pesagem, após o recolhimento 

logo era feita  disposição na composteira. 

 

4.4 MONTAGEM DA COMPOSTEIRA  
 

          Para a montagem da composteira, utilizou-se o método de compostagem em 

pilhas, onde em um primeiro momento montou-se dois espaços com 1m x 1m cercado 

de tijolos para abrigar os resíduos, como mostram as Figuras 8ab. Neste 

compartimento os resíduos foram compostados em direto contato com o solo, usando 

apenas uma camada de serragem sem nenhum tipo de tratamento oriunda de 

serralherias da cidade, nesta composteira os resíduos ficaram dispostos em pilhas de 

um metro de altura. 

 

Figura 8ab – Montagem da composteira 

(a) (b) (c) 
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Fonte: Autora (2022) 
 

 

          Os resíduos eram adicionados duas vezes por semana até fechar 30 dias, após 

esse período muda-se o material para a segundo espaço e adiciona-se novo material 

na primeira. Todos os resíduos foram previamente pesados para controle de 

quantidade coletada a ser transformada em composto orgânico. As pilhas foram 

dispostas com resíduos coletados do dia e cobertos por aparas de gramas para que 

não houvesse presença de moscas, larvas e odores bem como demonstrado nas 

Figuras 9ab.Todas as vezes que foram inseridos novos resíduos, estes eram 

incorporados com os mais antigos por revolvimento da pilha de compostagem. 

 

Figuras 9ab – Disposição dos RSO na composteira 
 

  
Fonte: Autora (2022)      

 
 

4.5  ASPECTOS FÍSICOS MONITORADOS  
 

          Para monitoramento de uma composteira domiciliar, alguns aspectos foram 

(a) 

(a) (b) 

(b) 



24 
 

monitorados de forma simples para que os mesmos possam ser reproduzidos pela 

comunidade sem nenhuma dificuldade ou a necessidade de aparelhos que não 

estejam ao alcance dos mesmos. Para este projeto os aspectos monitorados foram, a 

temperatura da pilha, umidade e aeração. 

 

4.5.1 Temperatura 
 

          O monitoramento da temperatura foi realizado três vezes por semana, com o 

auxílio de um termômetro de haste metálica, com escala de 0 a 100 °C . O termômetro 

era introduzido no interior da pilha de resíduos, em três pontos distintos, nas 

extremidades, superior, inferior e no centro, o mesmo era introduzido no interior da 

pilha com profundidade de 20 a 30 cm, como demonstrado nas Figuras 10ab. A 

mesma medição pode ser feita, pela comunidade de uma forma simples utilizando 

uma barra fina de ferro, observando o calor que ela transmite ao tocar com a mão. 

 

Figuras 10ab -  Medição da temperatura com termômetro de haste metálica 

  

          Fonte: Autora (2022) 

 

4.5.2 Umidade 
 

          Para verificação de umidade, utilizou-se uma técnica simples, que pode ser 

reproduzida pela comunidade, como demonstrado na Figura 11, recolhendo uma 

porção do material disposto na composteira e comprimindo fortemente com as mãos, 

observando sua estrutura, e ajustando conforme a necessidade, se estivesse muito 

úmido adicionava-se mais aparas de gramas e/ou serragem, do contrário adicionava-

(a) (b) 
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se água até chegar no ponto ideal. Esta verificação se dava 3 vezes na semana.  

 

Figura 11 -  Realização do teste da umidade 

 

                                               Fonte: Autora (2022) 

4.5.3  Aeração 

 

          Para controle da aeração da pilha, realizou-se revolvimento das pilhas 2 vezes 

na semana, nos primeiros 30 dias, logo após, o revolvimento passou a ser realizado 

uma vez na semana, para realizar o revolvimento, utilizou-se uma madeira como 

mostra a figura 12. 

 

Figura 12 – Revolvimento da pilha de compostagem 

 

                           Fonte: Autora (2022) 
 

 
4.6 PENEIRAMENTO E PESAGEM DO COMPOSTO ORGÂNICO 
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          Após o processo de compostagem, quando o composto atingiu 120 dias, 

realizou-se o peneiramento como demonstrado nas Figuras 13ab, após o 

peneiramento  realizou-se a pesagem dos resíduos e o armazenamento. 

 

Figuras 13ab – Peneiramento e pesagem dos resíduos orgânicos. 

  

                        Fonte: Autora (2022) 

 

4.7 . ANÁLISE QUÍMICA DA AMOSTRA  

 

          No final do processo de compostagem, quando o composto foi considerado 

pronto, peneirado, pesado e homogeneizado, coletou-se três amostras, pesando 500 

g cada e enviada para o Laboratório  de Análises de Solo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), para análise nutricional do composto orgânico 

estabilizado.  

 

4.7.1 . Avaliação do composto no cultivo de alface (Lactuca sativa L.) 

 

          Para realização deste teste foi escolhida a cultura da alface por apresentar um 

ciclo rápido de crescimento  e por ser uma cultura de fácil manejo e exigente em 

nutrientes, sendo ideal para o objetivo deste item que é observar o comportamento 

do composto orgânico na produção agrícola.          

         A alface, Lactuca sativa L. é a principal folhosa consumida pela população, 

tanto pelo sabor e qualidade dos seus nutrientes e seu valor reduzido para o 

consumidor (Silva et al., 2013). As altas produtividades alcançadas por uso 

intensivo de adubos minerais e agrotóxicos têm sido questionados nos últimos anos, 

(a) (b) 
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não só pelas contradições econômicas e ecológicas, mas também por desprezar 

aspectos qualitativos importantes da produção (Santos et. al., 1994 apud Yure et al 

2004). 

          Para esta avaliação, utilizou-se quatro tratamentos e duas repetições 

sendo eles :   

 T1: testemunha que recebeu apenas solo sem nenhum tratamento.  

 T2: solo mais composto orgânico + oriundo da composteira da qual foi 

realizado o projeto,  

 T3: solo + fertilizante mineral NPK.  

 T4: solo + composto produzido com uso de resíduo orgânicos urbanos e 

residências do Município de Santa Cruz do Sul/RS. Este composto foi 

produzido  com uso de cepas de microrganismos e meio de cultura 

comercializados pela BASF, este resíduo foi doado ao projeto.   

          Realizou-se a compra de mudas de alface crespa (Lactuca sativa L) no 

comercio local, apresentando cerca de 22 dias, foram transplantadas para os vasos 

plásticos como demonstrado na Figura 13, após 30 dias de cultivo, irrigando-as 

diariamente, realizou-se a colheita e as plantas foram avaliadas.  

          As avaliações se deram por peso da planta em matéria fresca (g) utilizando uma 

balança de precisão, onde a planta era colhida e pesada. Diâmetro do caule (mm) 

com o auxílio de um paquímetro digital, medindo o caule logo abaixo das ultimas 

folhas. Comprimento de raiz (cm) com auxilio de uma régua de 30 cm.  

 

Figura 13 - Mudas de alface (seta em vermelho) plantadas em vasos com 

diferentes tratamentos 
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                    Fonte: Autora (2022)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 QUANTIFICAÇÃO DO MATERIAL COLETADO  
       
          A quantidade de material adicionado a composteira foi de 98 kg, ao longos dos 

três meses, considerando o Plano Municipal de Saneamento Básico 2020 que indica 

a geração de resíduos sólidos per capita no município de Cachoeira do Sul é de 0,49 

kg.d-1, extrapolando para este estudo, em 90 dias a população pesquisada (18 

pessoas) produziria em torno de 793,8 kg. Com o uso de 98 kg de resíduos, há 

destinação para 12,3% dos resíduos sólidos totais gerados, sendo 4,1% ao mês. 

 

5.1.1 Estimativa de diminuição de custos econômicos de coleta, transporte e 

confinamento de RSU realizados pelo município de Cachoeira do Sul 

 

          Confrontando com os dados já mencionados neste trabalho onde cita que 18 

pessoas geraram em torno de 98 kg de RSO em 3 meses, esse número representa 

1,8kg hab.mês-1, sendo uma população estimada pelo último senso realizado  pelo 

IBGE (2010) para o ano de 2021 de aproximadamente 81.552 habitantes no município 

gerando 1,8 kg ao mês, gera um total de 146,8 toneladas ao mês de RSO, destacando 

que conforme consta no Portal da transparência da Prefeitura do Município de 

Cachoeira do Sul, paga-se um valor de R$108,47 por tonelada de RSU coletado e 

transportado, chega-se com estes dados o valor de R$15.923,40 ao mês, em 12 

meses um total de R$191.080.80, que poderiam ser economizados pelo município.  

Observa-se aqui que foi usado para este cálculo um valor de 1,8 kg de RSO gerados 

por pessoa, baseando-se nos 98 kg de RSO doados ao projetos, apenas com resíduos 

escolhidos pelo projeto, descartando inúmeros outros resíduos orgânicos que é 

gerado pela população no decorrer de um mês, tornando este um número abaixo da 

realidade, podendo ser uma economia maior do que os dados apontados neste item. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DOS RESÍDUOS 
 

           A caracterização qualitativa do resíduos se deu maioritariamente por cascas de 

frutas e legumes, cascas de ovos, borra de café, erva mate, quantidade insignificante 

de cítricos e nenhuma presença de carnes, resíduos gordurosos ou cozidos que 

poderiam influenciar no processo de compostagem, trazendo a presença de moscas, 

larvas e mal cheiro, segundo Teixeira et al., (2004) consiste num bom indicativo de 
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que o processo se deu sob condições adequadas de aeração e umidade, 

principalmente. Podendo perceber que a comunidade entendeu quais materiais deve-

se levar a composteira para ter bons resultados com o composto final. 

 

5.3 PARÂMETROS ANALISADOS NA COVERSÃO DE RESÍDUO EM COMPOSTO 

ORGÂNICO 

 

5.3.1 Temperatura  
 

              Um dos parâmetros mais importantes para controle da composteira é a 

temperatura, concordando com Reis (2005)  a temperatura é um fator indicativo de 

equilíbrio biológico, de fácil monitoramento e que reflete a eficiência do processo. Foi 

constato durante o processo de compostagem nos primeiros 80 dias uma temperatura 

variável entre 30º a 43º C, o que constata a fase mesofílica, após essa fase perto dos 

120 dias de compostagem observou-se a temperatura mais baixa em 18ºC o que 

caracteriza a fase de maturação do composto, onde ele já está pronto para uso. Uma 

justificativa para as  baixas faixas de temperaturas encontradas na composteira, pode 

ser dada a baixa altura da pilha como descrito por Rodrigues et al., (2014) o 

aquecimento das pilhas de compostagem está relacionado às suas dimensões. 

  

5.3.2 Umidade 
 

  A umidade é outro parâmetro que interfere o processo de compostagem, sendo 

que um material muito úmido pode provocar a compactação da leira, como escrito na 

literatura por Souza et al., (2020) a umidade, quando em excesso, é capaz de dificultar 

a circulação do ar dentro do composto. Em contrapartida um material seco pode inibir 

a atividade biológica e deixando o processo mais lento. Durante esse processo e 

compostagem a umidade ficou em sua faixa ótima, onde não escorria água quando 

pressionado, indicando que não estava com uma alta umidade e não esfarelava, 

indicando que não estava com uma umidadade baixa, como demonstrado nas 

imagens anteriormente onde mostrou o teste das mãos, teste este descrito pela 

Embrapa (2005),onde descreve como um teste prático para o agricultor, onde consiste 

em pegar uma porção do material no interior da leira e aperta-lo com força, indicando 

o ponto ideal  aquele que a água começa a verter entre os dedos sem escorrer. 
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5.4 CONVERSÃO DO RESÍDUO EM COMPOSTO ORGÂNICO  
 

           Após 120 dias de compostagem, o material encontrava-se com a temperatura 

estável, coloração marrom, cheiro de terra, semelhante ao descrito por Pereira Neto, 

(2007) que ao final desta fase o composto se torna escuro e não apresenta odor, 

sendo considerado estabilizado ou semicurado. A partir disto todo o composto 

orgânico foi pesado, reduzindo a sua massa, a massa de 25,5 kg, o que comprova 

uma redução de aproximadamente 74% dos RSO, convertidos para composto 

orgânico bem como citado no Plano Municipal de Saneamento Básico (2020), 

realizado para o município de Cachoeira Sul, onde mostra através de um estudo 

gravimétrico, que aproximadamente 74% dos resíduos coletados são considerados 

orgânicos ou rejeitos.  

 

5.5  AVALIAÇÃO DO COMPOSTO  
 

5.5.1 Análise dos nutrientes  
 

Com a análise química do composto orgânico maturado permitiu constatar que 

os teores dos nutrientes ficaram próximos daqueles já mencionados em outros 

trabalhos, assim como parâmetros máximos e mínimos exigidos pelo Ministério da 

Agricultura e Pecuária (MAPA), Instrução Normativa nº 61, de 08 de julho de 2020, 

para compostos orgânicos serem comercializados no Brasil trazendo benefícios para 

a agricultura, conforme valores demonstrados na Tabela 3. 

   Tabela 3: Resultados da análise química do composto orgânico maturado. 

Parâmetros Valores  

Ph 7,2 
Umidade 47,2 % 

Carbono Orgânico 30 % 

Nitrogênio Total 3 % 

Relação C/N 9:1 
               Fonte: Autora, 2022 
 

 Para valores de pH a análise do composto orgânico maturado, mostrou-se 

satisfatória, com valor máximo das 3 amostras analisadas de 7,2, corroborando com 

os resultados de Jimenez e Garcia (1989 apud LACERDA et al., 2020) que enfatizam 

que valores baixos de pH são indicativos de falta de maturação devido à curta duração 

do processo, e que valores entre 7 e 8 evidenciam a estabilização e maturação do 
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composto. 

              O parâmetro umidade mostrou-se na análise em 47,2% dentro do valor exigido 

pelo Ministério de Agricultura e Pecuária (MAPA), onde cita que a umidade máxima 

exigida para que o composto seja comercializado é de 50%. 

 Conforme a análise, o composto orgânico apresentou valores de 30% de 

carbono orgânico, dentro do estabelecido pelo MAPA, onde exige o valor de no 

minímo 15% de  carbono orgânico para a comercialização do produto.  

 Para Nitrogênio Total o composto orgânico também ficou dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação Brasileira, com valor de 3%, valor este  acima do limite 

mínimo exigido,  que indica que este produto pode ser utilizado na agricultura sem 

trazer prejuízos para a produção. 

 A relação C/N do composto já maturado, apresentou características favoráveis 

para ser utilizado na agricultura, com valores muito próximos a relação C/N ideal e 

abaixo do valor máximo exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária que tem 

como parâmetro exigível máximo de 20:1, este composto obteve relação C/N 9:1, o 

que demonstra um resíduo maturado, pronto para o uso, conforme descrito por Cooper 

et al., (2010) ao final do processo de compostagem, na fase de maturação do 

composto, a temperatura reduz e se estabiliza, a relação C:N apresenta-se em torno 

de 10 a 12/1. 

 

5.5.2 Desempenho do composto em cultura  
 

          No cultivo do alface, percebe-se pelos dados obtidos na Tabela 4, que o 

tratamento T3 (solo+fertilizante mineral) promoveu melhores resultados, conforme já 

citado por Silva (2008) onde cita que os fertilizantes minerais possuem os nutrientes 

necessários e o disponibilizam mais rapidamente para a planta, justificando esse 

resultado, os resultados de T4 (solo+composto orgânico doado ao projeto) e T2 

(solo+composto orgânico oriundo do projeto) obtiveram resultados próximos ao T3, 

demostrando assim a eficiência do composto orgânico na cultura do alface, 

concordando com Nunes (2014) onde descreve que, para o cultivo de hortaliças, o 

uso da adubação orgânica é fundamental, contribuindo para aumentar a produtividade 

e a qualidade dos produtos obtidos.  

Tabela 4: Desempenho dos diferentes tratamentos, analisando comprimento 
radicular, diâmetro de caule e peso de planta, em média 
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Tratamento Comprimento 
radicular (cm) 

Diâmetro do caule 
(mm) 

Peso planta (g) 

T1 
T2 
T3 
T4 

3,4 
7,2 
7,0 
5,0 

3,5 
4,2 
6,0 
4,8 

8,7 
13,7 
16,2 
13,0 

                Fonte:Autora,2022 

          Para T1(testemunha com apenas solo) percebe-se que os resultados foram 

menores que os outros tratamentos, sendo justificado pelo que descreve Rupolo 

(2019) que os valores de testemunha menores que outros tratamentos é devido  

à falta de nutrientes oriundos da fertilização, mas a fertilidade existente no solo 

possibilitou seu desenvolvimento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
           Diante do exposto, a compostagem domiciliar mostra-se um sistema eficaz no 

tratamento de resíduos orgânicos podendo ser praticado, tornando-se um instrumento 

vantajoso tanto para os domicílios urbanos e rurais, com a produção de fertilizante 

orgânico com um baixo custo para a produção, podendo substituir o uso de 

fertilizantes minerais, trazendo benefícios para a cultura e para o solo, resultando em 

um alimento mais saudável para o consumo. 

       Trazendo benefícios para o município de Cachoeira do Sul/RS, auxiliando no 

sistema de gerenciamento de resíduos, colaborando para redução dos altos custos 

despendidos para coleta, transporte e confinamento dos resíduos gerados pelos 

munícipes, uma vez que toda a parcela orgânica é reciclada na própria fonte de 

geração, diminuindo diretamente o volume total de resíduos gerados, diminuindo o 

descarte irregular dos resíduos auxiliando o meio ambiente.  

          Observou-se que há no município de Cachoeira do Sul, um potencial para 

compostagem, aproximando a sociedade dessa alternativa, levando a ela o 

conhecimento necessário para essa prática, que quando executada de forma 

satisfatória traz resultados benéficos ao município, ao meio ambiente, a agricultura 

local e a comunidade em geral. 
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7 TRABALHOS FUTUROS 
 

 - Estudos de custos de implantação de centro de compostagem e retorno 

financeiro de comercialização do composto orgânico; 

 - Estudos com outras culturas para avaliar o potencial de fertilidade do 

composto produzido no projeto; 

 - Uso consorciado com outros fertilizantes; 

- Qualificação e quantificação  dos microrganismos presentes no processo de 

compostagem  



36 
 

 

 

 REFERÊNCIAS  

 

ABRELPE, 2021, PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 
Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
Disponível em: https://abrelpe.org.br/. Acesso em: 21 de Jan. 2022. 
 
 
ABRELPE, 2016, PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL, 
Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais . 
Disponível em: https://abrelpe.org.br/. Acesso em: 21 de Jan. 2022 
  
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1987). NBR 10004 - 
Resíduos sólidos - Classificação. São Paulo 
 
 
BRASIL.Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria de Fiscalização 
Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de 
Defesa Agropecuária. Instrução normativa n o 61 , de 08 de julho de 2020. < 
https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/insumoagropecuarios/insumosagricolas/
fertilizantes/legislacao/in-61-de-8-7-2020-organicos-e-biofertilizantes-dou-15-7-20.p> 
Acesso em: 18 de jul. 2022. 
 
 
CACHOEIRA DO SUL. Secretária do Meio Ambiente, Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB), 2020-RS. 

 
 
CIVITEREZA, G. Os Impactos da Adubação Mineral no meio Ambiente. 2021.  
 
 
COOPER, M., Zanon, A. R., Reia, M. Y., Morato, R. W. Compostagem e 
reaproveitamento de resíduos orgânicos agroindustriais: teórico e prático. 
Piracicaba: ESALQ – Divisão de biblioteca, 35p: il. (Série Produtor Rural, Edição 
Especial). 2010. 
 
 
DINIZ FILHO, E. T. et al. A Prática da Compostagem no Manejo Sustentável de 
Solos. Revista Verde, Mossoró-RN, v.2, n2, p 27-36 jul./dez. 2007. Disponível em: 
https://abrelpe.org.br/. Acesso em: 21 de Jan. 2022. 
 
 
EMBRAPA, Agencia Embrapa de Informa"  p 27-36 jul./dez. 2007. Disponível 
em:https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/coco/arvore/>. Acesso em: 22 jun. 
2022. 
 
 

https://abrelpe.org.br/
https://abrelpe.org.br/
https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/insumoagropecuarios/insumosagricolas/fertilizantes/legislacao/in-61-de-8-7-2020-organicos-e-biofertilizantes-dou-15-7-20.p
https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/insumoagropecuarios/insumosagricolas/fertilizantes/legislacao/in-61-de-8-7-2020-organicos-e-biofertilizantes-dou-15-7-20.p
https://abrelpe.org.br/
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/coco/arvore/


37 
 

FERNANDES, F. et al. Manual Prático para a Compostagem de Biossólidos. 
Londrina: PROSAB, 1999. 
 
 
FINATTO, J. et al. Aa importância da utilização da adubação orgânica na agricultura. 
Revista Destaques Acadêmicos, VOL. 5, N. 4, 2013. 
 
 
HAMELERS, H. V. M. Modeling composting kinetics: A review of approaches. 
Reviews in Environmental Science and Biotechnology, v. 3, p. 331-342, 2004 
 
 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Censo 
Brasileiro de 2010. Rio Grande do Sul: IBGE, 2022. Disponivel  em < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/cachoeira-do-sul/panorama> Acesso 27  jul. 

2022. 

 
 
KEFALAS, H. C.; SOUZA, S. A. D.; DENEKA, L. G. Resíduos orgânicos na zona 
costeira: a proposta da compostagem. In: Simpósio Brasileiro de Oceanografia, 
2011, Anais... Santos: Oceanografia e Políticas Públicas, 2011. 
 
 
KIEHL, E.J. Fertilizantes orgânicos. Piracicaba.1985. 
 
 
KIEHL, E.J. Manual de compostagem – maturação e qualidade do composto. 
Piracicaba.1998. 
 
 
LACERDA, K. A. P. et al, Compostagem: alternativa de aproveitamento dos resíduos 
sólidos utilizando diferentes modelos de composteiras. Revista Braz. J. of 
Develop., Curitiba, v. 6, n. 6, p.40753-40763, jun. 2020 
 
 
MASSUKADO, L. M; Compostagem: nada se cria, nada se perde; tudo se 
transforma. Brasília: Editora IFB, 2016. 
 
 
MATOS, A. T. Tratamento e Aproveitamento Agrícola de Resíduos Sólidos. 
Viçosa, Minas Gerais: Ed. UFV, 2014. 
 
 
MAXIMO,  K. A. Inoculação de microrganismos como aceleradores no processo 
de compostagem de resíduos sólidos agroindustriais. SP 2018. 
 
 
MELO, S. L.; ZANTA  M. Análise do uso de compostagem doméstica em conjuntos 
habitacionais de interesse social na cidade de são domingos –bahia. Revista 
Eletrônica de Gestão e Tecnologias Ambientais (GESTA) v. 4, n. 2, p. 169-180, 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/cachoeira-do-sul/panorama%3e%20Acesso


38 
 

2016. 
 
 
Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
Resolução nº 481, de 03  de outubro de 2017. Disponível em: 
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728. Acesso em: 13 
abr.2022. 
 
 
MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Manual para implantação de 
compostagem e de coleta seletiva no âmbito de consórcios públicos. Brasília- 
DF, 2010. 
 
 
MONTEIRO, José André Verneck; Benefícios da compostagem doméstica de 
resíduos orgânicos. Revista educação ambiental em ação, Número 56, Ano XV. 
JunhoAgosto/2016. Diponivel em  <http://revistaea.org/artigo.php?idartigo=2310> 
Acesso em: 25 mai. 2022. 
 
 
MORAES, M. O que é Fertilidade do Solo? Aumente sua Produtividade. 
AGROPOS. 2020. Disponível em: < https://agropos.com.br/2020/01/o-que-e-
fertilidade-do-solo/>. Acesso em: 23 jun. 2022. 
 
 
NUNES, K.G. Comportamento da alface-americana sob diferentes doses de 
composto orgânico e lâminas de irrigação, FORTALEZA, 2014. 
 
 
NUNES, Rodrigo Rodrigues, Transbordo de resíduos sólidos.Revista Pensar 
Engenharia, v.3, n. 1, jan. 2015 
 
 
OLIVEIRA, E.C.A et al.  Ccompostagem, Piracicaba-SP, 2008. 
 
 
OLIVEIRA, L. T Compostagem doméstica, uma solução para os resíduos 
sólidos urbanos- 2019 
 
 
PEREIRA, D. C et al,. Aadubação orgânica ealgumas aplicações agrícolas. Revista 
Varia Scientia Agrárias v. 03, n.02, p. 159-174.   
 
 
PEREIRA NETO, J. T. Manual de compostagem: processo de baixo custo.: Ed. UFV, 
2007. 81 p.  
 
 
Portal da Transparência Prefeitura Municipal de Cacheoira do Sul: Banco de 
dados.Disponível 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728
http://revistaea.org/artigo.php?idartigo=2310


39 
 

em:http://cachoeiradosulportais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1
&visao=2&contrato=100&cdforn=941&anocontrato=2019&nrproc=6170&anoproc=20
19&dsTipoContrato=Contrato&numpaghist=1. Acesso em: 21 jul. de 2022. 
 
 
PRIMO, A. A. et al. 2015; Composto orgânico proveniente de resíduos da 
criação e abate de pequenos ruminantes na produtividade do milho e N 
inorgânico do solo. CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35.4f. 
Natal, 2015.  
 
 
REIS, Maria Fernanda Poower. , AvaliaMaria Fernanda PoowerNCIA DO SOLO, 
35. 2015, 4f Natal. de , Porto Alegre, 2005. 
 
 
ROCHA, D. L. Uma análise da coleta seletiva em Teixeira de Freitas – Bahia. 
Revista Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 13, n. 44, p. 140-155, dez. 2012. 
 
 
RODRIGUES, A.C.et al. Atributos químicos de resíduos orgânicos compostados. 
Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental, v. 6, p. 193-208, 2017. 
 
 
RODRIGUES, A. C.  et al. Compostagem de resíduos orgânicos: Eficiência do 
processo e qualidade do composto. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico 
Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p. 2015 
 
 
ROSA, L.O. et al. Valorização dos resíduos orgânicos do setor de hortifrutigranjeiro 
pelo processo de compostagem doméstica- Revista: SEMIOSES: Inovação, 
Desenvolvimento e Sustentabilidade | Rio de Janeiro, v.13n. 2.abr./jun. 2019 
 
 
RUPOLO, Gabriel, et al,.Cultivo da alface crespa com diferentes adubações. SP, 
2019. 
 
 
SANTOS, R. H. S.  et al. Efeito residual da adubação com composto orgânico sobre  
o  crescimento  e  produção  de  alface. Pesquisa Agropecuária  Brasileira, 
Brasília-DF,  v. 36 n. 11,  p. 1395-1398, 2001. 
 
 
SEVERO, Vinicius. Lixo produzido por Cachoeira só aumenta. Jornal do Povo, 
Cachoeira do Sul, 20 de maio de 2022. Disponível 
em:<https://www.jornaldopovo.net/noticia/edicao-impressa-20-05-2022-lixo-
produzido-por-cachoeira-so-aumenta >. Acesso em: 21, mai. 2022. 
 
 
SILVA, J. P. Adubação orgânica. Brasília–DF. Disponível em: 
<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/pimenta/arvore/CONT000gn0k9bxa02

http://cachoeiradosulportais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=100&cdforn=941&anocontrato=2019&nrproc=6170&anoproc=2019&dsTipoContrato=Contrato&numpaghist=1
http://cachoeiradosulportais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=100&cdforn=941&anocontrato=2019&nrproc=6170&anoproc=2019&dsTipoContrato=Contrato&numpaghist=1
http://cachoeiradosulportais.govcloud.com.br/pronimtb/index.asp?acao=1&item=1&visao=2&contrato=100&cdforn=941&anocontrato=2019&nrproc=6170&anoproc=2019&dsTipoContrato=Contrato&numpaghist=1


40 
 

wx5ok0liq1mq28xtscp.html  >.  Acesso em 11 dez. 2021 
 
 
SILVA, A. G. Mmétodo de produção de composto orgânico a partir de matéria 
prima vegetal e animal. Muzambinho 2008 
 
 
SILVA, E. C. F. Produção de composto orgânico, Muzambinho, 2008. 
 
 
SILVA, N. R. et al., Produção orgânica de alface adubada com diferentes tipos de 
compostos orgânicos. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - 
Goiânia, v.9, n.17; p. 2013. 
 
 
SOUZA, L.A. et al. Análise dos principais parâmetros que influenciam a 
compostagem de resíduos sólidos urbanos. Revista Brasileira de Meio Ambiente 
v.8, n.3 – 2020 
 
 
TEIXEIRA, L.B. et al. Processo de compostagem, a partir de lixo orgânico urbano, 
em leira estática com ventilação natural. Embrapa (Circular Técnica, 33) 8p. 
2004.Belém 
 
 
VILELLA, N. M. S. Comparação dos métodos de compostagem por leiras 
estáticas aeradas e por reviramento no tratamento da fração orgânica de 
resíduos sólidos urbanos, VIÇOSA, 2019. 
 
 
WANGEN, D. R. B.; FREITAS, I. C. V. Compostagem doméstica: alternativa de 
aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos. Rev.  Bras.  De Agroecologia 
Uberlândia, v. 5, n. 2, p. 81-88, 2010 
 
 
WANGEN, D. R. B.; FREITAS, I.C.V. Compostagem doméstica: alternativa de 
aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos.Revista Brasileira de Agroecologia 
v. 5, p.  81-88 (2010) 
 
 
YURI, J.E. et al. Efeito de composto orgânico sobre a produção e características 
comerciais de alface americana. Revista Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.1, 
p. 127-130, jan-mar 2004. 
 
 
ZAGO, V. C. P; BARROS, R. T. V. Gestão dos resíduos sólidos orgânicos urbanos 
no Brasil: do ordenamento jurídico à realidade. Revista Eng Sanit Ambient,  v.24 p. 
219-228 mar/abr 2019.  
 


