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Orientador: Cláudio Fernando Mahler

Programa: Engenharia Civil

O presente estudo tem como objetivo desenvolver equipamento de compostagem
unifamiliar, analisando e avaliando o funcionamento do mesmo em diferentes
condições. Os protótipos (composteiras) foram submetidos a três diferentes condições
em dois ciclos distintos. Utilizaram-se resíduos orgânicos de pré-preparo alimentar
associados em proporções de 25%, 50% e 75% com Resíduos Verdes (RV) de poda,
capina e jardinagem. Com o protótipo, testou-se um modelo de compostagem que
futuramente poderá ser multiplicado em larga escala na forma de compostagem
unifamiliar, reduzindo os gastos e emissões com o transporte e minimizando o volume
de resíduos orgânicos descartados diariamente em aterros sanitários, criando assim, uma
solução sustentável para a ciclagem dos nutrientes e reaproveitamento do composto nas
próprias habitações. Através dos resultados, observou-se que em ambos os ciclos, a
condição A (25% resíduos orgânicos e 75% RV), apresentou o processo de
compostagem mais lento. Já a condição C (75% resíduos orgânicos e 25% RV) foi o
primeiro a concluir o processo de compostagem, evidenciando assim, maior rapidez no
processo de degradação. Para o primeiro ciclo, analisaram-se parâmetros, como:
temperatura, pH, umidade e pluviometria. Para o segundo ciclo, acrescentaram-se as
análises de Matéria Orgânica (MO), Carbono Orgânico Total (COT) e a relação C/N. A
partir dessas análises, pode-se concluir que o composto atingiu o estado de maturação.
Sendo assim, os resultados atestam a viabilidade do equipamento desenvolvido para
uma família de até quatro pessoas em um período de 60 dias.
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This study aims to develop single-family composting equipment, analyzing and
evaluating the operation of the same under different conditions. The prototypes
(composting) were subjected to three different conditions in two different cycles. They
used organic waste to feed pre-preparation associated in proportions of 25%, 50% and
75% with Green Waste (RV) pruning, weeding and gardening. With the prototype, we
tested a composting model that ultimately could be multiplied on a large scale in the
form of single-family composting, reducing costs and emissions transport and
minimizing the volume of organic waste discarded every day in landfills, thus creating a
sustainable solution to the cycling of nutrients and reuse of the compound in their own
homes. From the results, it was observed that in both cycles to condition (25% organic
waste and 75% RV), the filed slower composting process. Already the C condition
(75% organic waste and 25% RV) was the first to complete the composting process,
showing thus faster in the degradation process. For the first cycle were analyzed
parameters such as temperature, pH, moisture and precipitation. For the second cycle, it
was added to the organic matter analysis (MO), Total Organic Carbon (TOC) and the C
/ N. From these analyzes, it can be concluded that the compound reached the ripeness.
Thus, the results attest to the feasibility of the equipment designed for a family of four
people in a period of 60 days.
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1. INTRODUÇÃO
A crescente geração dos resíduos sólidos devido ao aumento populacional está
entre os maiores problemas ambientais da atualidade do Brasil e do mundo. Com a
expansão e o adensamento das zonas urbanas, os problemas aumentam, visto que a a
melhoria da infra-estrutura sanitária da maioria das cidades brasileiras não acompanha o
ritmo de crescimento.
É desnecessário destacar a dimensão do problema dos resíduos sólidos em
nossas cidades e a necessidade de promover um gerenciamento adequado que permita
eliminar ou, ao menos, reduzir de forma drástica os adversos impactos ambientais
(contaminação de água e solo, poluição do ar), sanitários (proliferação de doenças),
sociais e mesmo econômicos (tratamentos de saúde, custo de recuperação de áreas
degradadas etc.) provocados pelo emprego de práticas condenáveis na destinação final
do lixo.
Segundo o dicionário Aurélio, lixo é: 1. Qualquer matéria ou coisa que
repugna por estar suja ou que se deita fora por não ter utilidade; 2. Resíduo
resultante de atividades domésticas, comerciais, industriais, etc; 3. Local ou
recipiente onde se acumulam esses resíduos ou matérias; 4. Escória, ralé.

Atualmente, a problemática ambiental da geração de resíduos sólidos, em face
de sua complexidade e diversidade, constitui um sério desafio a ser enfrentado,
considerando que o crescimento populacional e o aumento do grau de urbanização não
têm sido acompanhados com as medidas necessárias para dar um destino adequado ao
lixo produzido (COELHO, 2000). Entre as fontes de degradação ambiental, os resíduos
sólidos gerados oferecem risco potencial ao ambiente.
Os resíduos sólidos podem ser definidos como os restos das atividades humanas,
considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente,
1

apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido ou semilíquido (com conteúdo líquido
insuficiente para que este líquido possa fluir livremente). Ou ainda, o lixo formado pelo
conjunto dos produtos não aproveitados das atividades humanas (domésticas,
comerciais, industriais, de serviços de saúde) ou gerados pela natureza (folhas, galhos,
terra, areia, etc.) (BRASIL, 2004). O avanço tecnológico tem proporcionado um
aumento crescente dos bens de consumo e consequentemente da produção de lixo,
colaborando para a agressão ao meio ambiente e tornando o seu tratamento e destinação
um processo de grande importância nas políticas sociais e ambientais (IBGE, 2007).
Essa questão exige a reeducação e comprometimento do cidadão (PLANETA
ORGÂNICO, 2007), e suscita a emergência de uma nova postura ética, de renovação de
valores, cidadania e compromisso com o social na forma de perceber, viver e conviver
com o ambiente (GADOTTI, 2000).
Segundo KINASZ&WERLE (2006), no Brasil, além do aumento de bens de
consumo observa-se também o aumento de serviços, como a oferta dos serviços de
alimentação e nutrição que, para alcançarem seus objetivos, geram resíduos sólidos com
variável composição física, contribuindo com o problema. Conforme a Fundação
Nacional da Saúde (BRASIL, 2006), qualquer que seja a proposta referente ao meio
ambiente, dever-se-á considerar o gerenciamento dos resíduos de forma contínua.
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (IBGE, 2007) mostrou que
o crescimento populacional, bem como o aumento do grau de urbanização não foi
acompanhado das medidas necessárias para dar ao lixo um destino adequado, como o da
coleta seletiva (LIXO, 2007) e da compostagem. A compostagem é um processo
biológico por meio do qual os microrganismos convertem a parte orgânica dos resíduos
sólidos urbano em um material estável tipo húmus, também conhecido como composto
(IBGE, 2007). Em breve, como vem acontecendo no primeiro mundo, o grande desafio
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com relação os resíduos não se limitará apenas à reciclagem, tratamento ou destinação
final adequada. Será preciso implantar o conceito da não-geração e a redução da geração
de resíduos na sua origem, não só porque eles identificam perdas e desperdícios, mas
também pelas inerentes questões de competitividade de mercado, redução de custos,
demandas legais, conscientização da população e preservação ambiental.
Segundo MAHLER E GUEDES (2006) foi desenvolvida uma composteira
rotatória onde os resíduos são depositados em batelada em um tambor rotatório com
uma série de perfurações laterais. Este, ao ser periodicamente girado, promove o
revolvimento / aeração dos resíduos. Sendo assim, neste trabalho buscou-se o
desenvolvimento de um novo equipamento, diferente do anterior citado acima, mas que
tem o mesmo objetivo de realizar o processo de compostagem unifamiliar.

1.1.OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo desenvolver equipamento de compostagem
unifamiliar, analisando e avaliando o funcionamento do mesmo em três diferentes
condições características.

1.2.JUSTIFICATIVA

A pesquisa busca desenvolver um modelo atual de compostagem que
futuramente possa ser multiplicado na forma de composteira unifamiliar. Substituindo o
modelo atual, de grandes plantas centrais de compostagem com grandes dimensões por
uma nova proposta, onde os resíduos serão tratados em uma escala menor e próximo ao
local onde o resíduo foi gerado.
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Com isso, haverá redução nas emissões de carbono e nos gastos com o
transporte, além de minimizar o volume de resíduos orgânicos descartados diariamente
em aterros sanitários. Criar-se-á assim, uma solução sustentável para a ciclagem dos
nutrientes e reaproveitamento do composto nas próprias habitações, transformando um
problema atual em uma solução ambientalmente correta.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Apesar de os resíduos sólidos domiciliares no Brasil apresentarem alto
percentual de resíduos orgânicos, as experiências de compostagem da fração orgânica
são ainda incipientes. O resíduo orgânico, por não ser coletado em separado, acaba
sendo encaminhado para disposição final junto com outros resíduos perigosos e com
aqueles que deixaram de ser coletados de maneira seletiva. Esta forma de destinação
gera, para a maioria dos municípios, despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria
orgânica fosse separada na fonte e encaminhada para um tratamento específico, por
exemplo, via compostagem.
A Lei no 12.305/2010, em seu Artigo 3º, inciso VII, considera a compostagem
como uma forma de destinação final ambientalmente adequada de resíduos. Cabe
destacar que esta mesma lei estabelece como prioridade para a gestão e o gerenciamento
dos resíduos sólidos (Artigo 9º) “a não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos”.
Dessa forma, apesar de a lei não explicitar a compostagem como um tipo de
tratamento, ela assim será considerada neste trabalho. O quadro 1 apresenta a situação
das unidades de compostagem nos anos 2000 e 2008, tanto em relação à quantidade
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tratada como em relação ao número de municípios que dispõem de unidades de
compostagem como forma de destinação dos resíduos.

Quadro 1 - Número de municípios com unidades de compostagem e quantidade total de
resíduos encaminhados para esses locais (2000 e 2008)

Unidade de Análise

Brasil
Municípios pequenos
Municípios médios
Municípios grandes
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Número de municípios
Quantidade total de resíduos
com unidades de
encaminhados para unidades de
compostagem no próprio
compostagem no próprio
município
município (t/dia)
2000
2008
2000
2008
157
211
6.364,5
1.519,50
Estrato populacional
139
190
529,8
497,2
15
12
751
495
3
6
5.083,3
527,7
Macrorregião
1
3
5
18,4
17
3
112,5
13
70
110
5.368,9
684,6
68
92
192,5
475,3
1
3
685,6
328,2
Fonte: IPEA 2012

Observa-se que, apesar do aumento do número de municípios com unidades de
compostagem, a quantidade tratada foi reduzida. Esta redução foi mais expressiva na
região Sudeste, que no ano 2000 tratava 5.368,9 t/d (quadro1) de resíduos e em 2008
passou a tratar 684,6 t/d. Uma redução de aproximadamente 88%.
Essa redução ocorreu pelo fechamento de duas grandes centrais de compostagem
no município de São Paulo, que, em 2000, contribuía com 4.290 t/d e em 2008 não
encaminhava mais resíduos para unidades de compostagem.
Segundo o Diagnóstico dos resíduos sólidos Urbanos - IPEA 2012, a estimativa
da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no Brasil, foi realizada a
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partir da composição média de 93 municípios brasileiros, pesquisados entre 1995 e
2008, conforme quadro 2.

Quadro 2 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no
Brasil
Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no Brasil
Materiais
Material reciclável
Metais
Papel, papelão e tetrapak
Plástico
Vidro
Matéria orgânica
Outros
Total coletado

Participação
%
31,9
2,9
13,1
13,5
2,4
51,4
16,7
100
Fonte: IPEA 2012.

Quantidade
2000
2008
t/dia
t/dia
47.558,5
58.527,4
4.301,5
5.293,5
19.499,9
23.997,4
20.191,1
24.847,9
3.566,1
4.388,6
76.634,5
94.309,5
24.880,5
30.618,9
149.094,3
183.481,5

O quadro 3, apresenta a porcentagem de matéria orgânica tratada em relação ao
total estimado coletado, utilizando como referência a composição gravimétrica média
encontrada para o Brasil.
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Quadro 3 - Porcentagem de matéria orgânica tratada em relação ao total estimado
coletado

Unidade de
Análise
Brasil
Municípios
pequenos
Municípios
médios
Municípios
grandes
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Quantidade
Estimativa de
encaminhada
quantidade de matéria
para unidade de
orgânica coletada
compostagem
(t/dia)
(t/dia)
1.519,5
94.309,1
Estrato populacional

Taxa de tratamento em
função da quantidade
coletada
(%)
1,6

497,2

190

529,8

497,2

1,2

495

12

751

495

1,5

527,7

6

5.083,3

527,7

2,5

18,4
13
684,6
475,3
328,2

Macrorregião
7.523,5
24.262,6
35.044,1
19.193,7
8.285,2

0,2
<0,1
1,9
2,5
3,9

Fonte: IPEA 2012.

Segundo IPEA (2012), tem-se que de um total estimado de matéria orgânica
coletada no Brasil, ou seja, 94.309,5 t/dia, apenas 1,6% dos resíduos orgânicos são
tratados em unidades de compostagem, sendo o restante encaminhado para outros
destinos finais, destacando-se lixões, aterros controlados e aterros sanitários. O quadro
4, apresenta o número de municípios com unidades de compostagem por estado e no
Distrito Federal.
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Quadro 4 - Número de municípios com unidade de compostagem por estado e no
Distrito Federal (2008)
UF

Número de municípios com
unidade de compostagem

Proporção em relação ao
número total de municípios (%)

AL
AM
CE
DF
ES
MT
MG
PA
PR
PE
RJ
RS
SC
SP
TOTAL

1
1
1
1
2
2
78
2
10
1
12
66
16
18
211

1
1,6
<1
100
2,6
1,4
9,1
1,4
2,5
<1
13
13,3
5,5
2,8
3,8

Fonte: IPEA, 2012
Verifica-se que, das 27 Unidades Federativas (UF), apena catorze possuem
unidades de compostagem.
A partir desses levantamentos, verifica-se que o processo de tratamento da
fração orgânica via compostagem é ainda pouco utilizado em programas municipais de
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Os motivos são a dificuldade de se obter
resíduos orgânicos já separados na fonte geradora; dificuldades gerenciais para
manutenção do processo pelas prefeituras; certo preconceito com o produto; e a carência
de investimentos e de tecnologia adequada para a coleta deste tipo de material.
É esperado que o atual cenário de compostagem no Brasil possa ser melhorado
em virtude dos conteúdos estabelecidos nas Leis no 11.445/2007 (Saneamento Básico) e
na 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). A primeira estabelece, em seu
Artigo 7º, entre as atividades dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, o

8

tratamento dos resíduos domésticos e daqueles oriundos da limpeza de logradouros e
vias públicas, “inclusive por compostagem”. A segunda lei considera, em suas
definições, a compostagem como uma forma de destinação final ambientalmente
adequada para os resíduos sólidos e atribui ao titular dos serviços públicos de limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos
(Brasil, 2010a).

2.1.RENDA, CONSUMO E MUDANÇA DE HÁBITO.

Registrou-se no Brasil, em especial no período de 2000/2008, um aumento da
renda da população mais pobre (BARROS et al.; 2009). Estas famílias, quando
aumentam a sua renda, apresentam maior propensão marginal ao consumir (NEVES;
CROCOMO, 2005), isto é, aumentos da renda nas faixas de menor renda resultam em
aumentos de consumo, proporcionalmente, maiores do que nas faixas de maior renda.
Existe uma quantidade mínima de produtos alimentícios necessários ao
provimento de um adulto, que seria a composição de uma cesta básica. É de se supor
que famílias que vivem com renda até a linha de pobreza, quando têm os seus rendimentos aumentados, tendem a elevar seu consumo. As variações do nível de ocupação
da população, da massa de rendimento e do rendimento médio real são, portanto, fatores
relevantes para a compreensão da evolução do consumo e da consequente geração de
resíduos sólidos.
Para ilustrar a relação direta entre a renda, o consumo e a geração de resíduos
sólidos, estudo realizado em Campina Grande, na Paraíba, registrou grande variação da
geração per capita de resíduos sólidos em função da renda de seus habitantes
(OLIVEIRA et al., 2004). A média ponderada de geração foi de 665 g/habitante x dia,
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variando de 399,5 a 1.206,8 g/habitante x dia. Foram registrados os menores valores nas
regiões mais pobres, e os maiores nas regiões mais ricas.
Por sua vez, programas de transferência de renda do Governo Federal, que
atendem a população pobre, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o
Programa Bolsa Família (PBF), colaboram para que as famílias beneficiadas aumentem
o seu consumo para suprir as suas necessidades básicas (BRASIL, 2007). O aumento do
número de postos de trabalho e da renda das famílias das classes D e E, para a classe C
também tem favorecido a mobilidade social e o aumento do consumo. Pesquisa
realizada pelo Instituto Data Popular no primeiro semestre de 2011, apresentada na
tabela 1, ilustra esta informação.

Tabela 1 - Evolução Percentual de brasileiros nas classes A, B, C, D e E *.

Outro aspecto que expressa o aumento do consumo das famílias mais pobres é a
maior facilidade de acesso ao crédito por trabalhadores jovens de baixa renda registrada
nos últimos anos pela pesquisa SERASA EXPERIAN divulgada no Jornal Valor
Econômico, em 08/11/2011. Este grupo foi responsável pela demanda de 25,5% de
cartões crédito no Brasil no primeiro semestre de 2011. Em 2009, o número havia sido
de 21,75% e, em 2010, de 23,43%. Pelo fator renda, a classe E superou as demais, com
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52% das adesões a cartões de crédito em 2009, 54,8% em 2010 e 58,8% em 2011,
demonstrando que os públicos emergentes prevalecem no acesso ao crédito.
Algumas mudanças de hábito podem influenciar para o aumento da geração per
capita de resíduos sólidos. A redução do número de habitantes por domicílio, de 3,8 em
2000 para 3,3 em 2010 (BRASIL, 2010a) tem propiciado aumento do consumo por
deseconomia de escala. A entrada da mulher de forma mais efetiva, a partir da década
de 1970, no mercado de trabalho em função da expansão da indústria, continuou na
década de 1980 mesmo com a estagnação econômica e na década de 1990 com a
terceirização da economia. Entre 1981 e 2002, houve uma elevação da taxa de atividade
feminina de 32,9 para 46,6%, isto é, de 13,7 pontos percentuais. O aumento de
domicílios com mulher trabalhando no mesmo período foi de 35 para 46,9%, isto é, um
aumento de 11,9 pontos percentuais (HOFFMANN; LEONE, 2004).

2.2.COMPOSTAGEM
Define-se compostagem como o processo natural de decomposição biológica de
materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal
e vegetal, pela ação de micro-organismos (IBAM, 2011). Para que ocorra não é
necessária a adição de qualquer componente físico ou químico à massa do lixo.
A compostagem ocorre naturalmente no ambiente sendo referida como a
degradação de matéria orgânica. O termo compostagem diz respeito a esta
decomposição, porém está associada com a manipulação do material pelo homem, que
através da observação do que acontecia na natureza desenvolveu técnicas para acelerar a
decomposição e produzir compostos orgânicos que atendessem rapidamente às suas
necessidades. O termo composto orgânico pode ser aplicado ao produto compostado,
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estabilizado e higienizado, que é benéfico para a produção vegetal (ZUCCONI &
BERTOLDI, 1987).
O termo compostagem está associado ao processo de tratamento dos resíduos
orgânicos sejam eles de origem urbana, industrial, agrícola e florestal. De acordo com
PEREIRA NETO 1987, a compostagem é definida como um processo aeróbio
controlado, desenvolvido por uma população diversificada de microrganismos, efetuada
em duas fases distintas: a primeira quando ocorrem as reações bioquímicas mais
intensas, predominantemente termofílicas; a segunda ou fase de maturação, quando
ocorre o processo de humificação.

2.3.FASES DA COMPOSTAGEM

O processo de compostagem não se limita apenas à adição e mistura de materiais
orgânicos em pilhas, mas envolve a escolha dos materiais, seleção do sistema de
compostagem, o local onde será realizado, como também, a disponibilidade desses
materiais para que processo se complete (KIEHL,1998).
KIEHL (1998) relata que durante o processo de compostagem é possível
observar três fases: uma primeira inicial e rápida de fitotoxicidade ou de composto cru
ou imaturo, seguida de uma segunda fase de semi-cura ou bioestabilização, para atingir
finalmente a terceira fase, a humificação, acompanhada da mineralização de
determinados componentes da matéria orgânica. Como mostrado na figura 1, às fases do
processo de compostagem relacionando a temperatura do composto no tempo.
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Figura 1 - Fases do processo de compostagem
Fonte: (D´ALMEIDA &VILHENA , 2000).

Segundo PEIXOTO (1998) o tempo de compostagem normal varia em torno de
3 a 4 meses distribuídos da seguinte forma: Fase I - Fase Mesofílica inicial – Apresenta
o início da decomposição da matéria orgânica, desprendimento de calor e vapor d’água,
fitotoxicidade com formação de ácidos (acético, fórmico, propriônico, butírico, capróico
e cáprico) e toxinas de curta duração; Fase II - Fase Termofilica de semicura ou
bioestabilização – degradação ativa – é nesta fase que ocorrem às reações bioquímicas
mais intensas. A duração da fase termofílica depende de fatores ambientais, natureza
dos resíduos, tamanho e natureza da população microbiana, balaço de nutrientes e do
tipo de processo escolhido; Fase III - Fase de resfriamento – tempo duração: 2 a 5 dias.
Fase IV - Fase de cura, maturação ou humificação (formação de ácidos húmicos) e de
mineralização - tempo duração: 30 a 60 dias.

13

2.4.TIPOS DE COMPOSTEIRA

Existem diversos tipos de composteiras, que devem ser escolhidas dependendo
do espaço disponível e quantidade de resíduos.
•

Leira ou composteira em forma de pirâmide: É montada diretamente no chão,

empilhando-se camadas de material seco e úmido. Como cobertura, é utilizada uma
camada final de resíduos secos. Para evitar que a chuva desmonte a pilha, é possível
delimitar a área a ser utilizada com tábuas de madeira. A aeração se dá por revolvimento
da pilha ou por meio de um tubo de PVC com perfurações, que é colocado no meio da
pilha de resíduos durante sua construção (a entrada de ar ocorre naturalmente);
•

Composteira em buraco na terra: Os resíduos são enterrados diretamente em um

buraco na terra, havendo revolvimento periódico. Ao final, recomenda-se adicionar um
pouco de cal, a fim de evitar aparecimento de insetos e roedores,
•

Caixa neozelandesa: Caixa sem tampa nem fundo, construída com tábuas de

madeira encaixadas, o que permite a circulação do ar para o interior. Ao completar a
caixa, é possível desmontá-la, remontando ao lado;
•

Composteira de rede metálica: Cilindro de rede metálica apoiado sobre o solo,

apresenta baixo custo e rápida construção. A pilha de resíduos tem acesso fácil, porém,
há maior tendência de perda de calor, tornando o processo de compostagem mais lento;
•

Composteira com três caixas fixas de madeira e arame (ou três baias): Caixas

modulares construídas com madeira e arame (o qual permite a constante aeração da
pilha de resíduos). Apresenta custo mais elevado, mas possui longa vida útil e
capacidade para recebimento de grandes quantidades de resíduos;
•

Composteira em barril rotativo: Barril suspenso e com mecanismo rotatório,

possibilitando que os resíduos sejam revolvidos com facilidade e rapidez;
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•

Composteira de balde ou lata Balde ou lata: Perfurações nas laterais e no fundo,

o que permite a aeração dos resíduos em seu interior. Necessita de revolvimento
semanal e bacia para contenção de líquidos na base, pois pode haver percolação do
excesso de umidade do sistema, e
•

Composteira de tijolo: Composteira com grande capacidade de recebimento de

resíduos, mas fixa após construção. Para aeração dos resíduos é possível utilizar tijolos
espaçados ou perfurados.

2.5. EXPERIÊNCIAS

BEM-SUCEDIDAS

DE

COMPOSTAGEM

NO

ÂMBITO INTERNACIONAL

HOGG ET AL. (2002) realizaram estudo sobre normas para compostagem na
Europa, América do Norte e Austrália. Esta pesquisa mostrou que um país cujo sistema
de compostagem leva em consideração a proteção da saúde humana e animal tende a
apresentar as seguintes características:
• estabelecimento de padrões e normas de precaução que definem os resíduos e produtos
que podem ou não ser utilizados de acordo com o seu potencial de contaminação.
Estas normas, em geral, são estatutárias, ou seja, estão sob forma de lei;
• estabelecimento de normas complementares (impactos ambientais na aplicação do
composto no solo, limites para metais pesados, dosagem de nutrientes), que também são
de natureza estatutária; e
• estabelecimento de sistemas de controle de qualidade para assegurar aos consumidores
a qualidade do composto, determinando exigências específicas para cada tipo de
mercado. Estes sistemas são, geralmente, de natureza voluntária e só funcionam quando
já existem, no país, normas e padrões mínimos de qualidade do composto estabelecidos
por lei.
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Apesar das semelhanças aqui descritas, os mesmos autores afirmam que as
diferenças do desenvolvimento industrial e político nos diversos países do mundo
acarretam uma evolução diferenciada nos padrões de qualidade do composto.
Na Europa, desde que a Diretiva Européia – EU 1999/31 – exigiu a redução
significativa do aterramento de resíduos orgânicos, a compostagem se tornou uma
alternativa aos aterros sanitários (ALTINBAS ET AL., 2007). A aplicação de estratégias
nacionais para reduzir de modo progressivo a quantidade de resíduos orgânicos
dispostos nos aterros sanitários também é uma meta estabelecida por esta diretiva.
SLATER E FREDERICKSON (2001) afirmam que, na Europa, cerca de 15% da
fração orgânica é reaproveitada via compostagem.
Este fato se deve, principalmente, à política europeia de separação de resíduos na
origem. Mas ainda existem diferenças na quantidade de resíduos orgânicos coletados de
maneira seletiva. Enquanto na Áustria e na Alemanha este tipo de coleta atinge mais de
75% dos resíduos orgânicos, os quais são encaminhados para a compostagem, na
Grécia, Irlanda, Inglaterra este percentual é inferior a 10%. Em alguns países europeus,
como Finlândia, Holanda e Itália, a coleta separada da fração orgânica dos resíduos é
realizada em sacolas biodegradáveis, compostadas com os resíduos orgânicos.
Quanto à qualidade do composto, na atualidade, vários países europeus –
Alemanha, Áustria, Itália, Dinamarca entre outros – já possuem normas para certificar a
qualidade de composto de lixo. Para possuir este certificado, o composto deve cumprir
algumas exigências com relação à concentração de metais pesados, ao tipo de matéria
prima utilizada, ao grau de maturidade e às aplicações autorizadas para o produto final
(ACR, 2005).
Alguns países da Ásia vêm adotando um novo modelo de compostagem em
substituição às grandes usinas. A proposta é tratar os resíduos em uma escala menor e
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que a planta esteja localizada próxima ao local no qual o resíduo foi gerado. O objetivo
é melhorar a gestão dos resíduos sólidos nesses países, a partir de iniciativas locais da
comunidade.

3. MATERIAL E MÉTODOS

Com o objetivo de verificar quais seriam os materiais e métodos a serem
utilizados no experimento, seja na parte de confecção, quanto na parte de
monitoramento e resultados, criou-se o fluxograma 1: Processos e atividades do
experimento, buscando identificar as principais etapas e processos.
A confecção do fluxograma facilitou conhecer o processo macro, mas também
verificar as especificações de cada etapa.
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Fluxograma 1 - Processos e atividades do experimento
COMPOSTAGEM
COMPOSTEIRA UNIFAMILIAR

Escolha do Local

Revisão Bibliográfica

Horto Viveiro-Prefeitura UFRJ

Adequação do Local
Granulometria
Objetivo

Montagem do Processo

Visitas Técnicas
Equipe de Poda e RU

Análise da matéria a ser
utilizada

Temperatura (T)
Compra de Materiais
Justificativa

Parâmetros verificados

Análise Pluviométrica

Confecção do
Equipamento

Umidade (h)
Acompanhamento do
Processo

Introdução
Compostagem

pH

Restaurante
Universitário UFRJ (RU)
Horto-Viveiro UFRJ

Conclusões

Tansporte da Matéria
Montagem do
Equipamento no Local

NBR ABNT 10004/NBR ABNT 10007

Desenvolvimento /
Capítulos

Coleta da Matéria

Relação C/N

Utilização da Matéria
Produção do Composto

Carbono Orgânico Total
(COT)

Início do Processo

Matéria Orgânica (MO)
Processos

Resultados Obtidos
Utilização do Composto
Ilha do Fundão - Jardins UFRJ

Referências
Bibliográficas
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3.1.PARCEIROS

Para a confecção do experimento, foram firmadas duas parcerias técnicas dentro
da cidade universitária da UFRJ.
A primeira parceria a ser concretizada, foi com a Unidade de Alimentação e
Nutrição – Restaurante Universitário (RU Central), onde os resíduos orgânicos de prépreparo são gerados e futuramente coletados para o experimento.
A segunda parceria firmada foi com o Horto Viveiro – Prefeitura da UFRJ, onde
se utilizou os RV de poda, capina e jardinagem para a realização do estudo. Outro ponto
importante desta parceria foi à utilização do espaço físico do horto para a realização do
experimento. Além da grande ajuda no fornecimento de mão de obra para a montagem
do equipamento e processos internos.
Para realização do experimento, foram feitas algumas visitas às dependências do RU
Central, do Horto Viveiro – UFRJ e da Embrapa Solos-RJ.
Na Embrapa Solos tive a oportunidade de conhecer uma pesquisa que está em
andamento, compostagem de bancada, em escala reduzida, no entanto os parâmetros são
controlados de forma mais eficaz. Pesquisa de grande importância para o
desenvolvimento e prospecção do tema no Brasil.

3.1.1. UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO CENTRAL (RU)
Com o objetivo de desenvolver um processo de compostagem com mix de
resíduos orgânicos e RV que fossem oriundos na própria universidade - Ilha do Fundão
surgiu o interesse em conhecer o funcionamento e a geração dos resíduos do RU
Central.
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Foram realizadas algumas visitas técnicas com o intuito de mapear e verificar
quais seriam os pontos de geração mais atraentes para o estudo, sempre com o objetivo
de criar um fluxo bidirecional de apoio e desenvolvimento sobre o tema de
compostagem.
Após as visitas técnicas e uma longa revisão bibliográfica sobre compostagem
foi verificado que os resíduos de pré-preparo seriam os mais indicados para o trabalho,
pois não sofrem nenhuma alteração da sua estrutura interna e por serem responsáveis
por grande parcela do volume enviado diariamente para os aterros sanitários. Sendo
assim, foi firmada uma parceria para o inicio das atividades.
Para a coleta dos resíduos de pré-preparo foi realizado um estudo do cardápio
diário, junto à equipe de nutricionistas do RU Central com o intuito de verificar qual
seria o dia mais indicado. A seguir, conforme quadro 5, exemplo de cardápio fornecido
para almoço, no dia 28 de Janeiro de 2015 pelo RU Central.
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Quadro 5 - Cardápio – Almoço (RU Central).

Fonte: http://www.nutricao.ufrj.br/cardapio.htm
Foram realizadas duas coletas de resíduos orgânicos de pré-preparo para o
experimento, a primeira foi realizada no dia 02/12/2014. Já a segunda coleta foi
realizada no dia 30/03/2015, ambas na parte da manhã. O resíduo foi coletado na etapa
de manejo de resíduos, etapa interna do RU Central e que facilitou a realização do
trabalho. Os resíduos encontravam-se aclimatados dentro de uma câmara frigorífica,
para evitar a presença de animais e o processo de deterioração. Estes resíduos foram
gerados na atividade do dia anterior. Na etapa de transporte, os resíduos foram
acondicionados em cestos plásticos, segregados e com a especificação respectiva de
peso (Kg). Como os resíduos já se encontravam segregados na fonte não houve
necessidade de realizar o processo de amostragem, conforme NBR 10.007. Pois, de
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acordo com o peso (kg) foram criadas as três condições, de acordo com a especificação
de percentual de resíduo desejado (25%, 50% ou 75%).
Outro ponto importante de ser destacado é que durante o processo de geração até
a coleta, os resíduos são segregados e não entram em contato com nenhum outro
resíduo. Criando um fluxo direto da geração para a coleta (destinação). Sendo assim, de
acordo com o processo de coleta e segregação dos resíduos de pré-preparo não existe
nenhum indicio que os mesmos possam estar contaminados por metais pesados.
Após a coleta do material, os resíduos foram levados para o horto viveiro, onde
ocorreu o processo de trituração e as etapas futuras.
O volume de resíduo coletado para realização do experimento foi bem baixo em
relação à geração diária do RU Central, no entanto o estudo visa proporcionar e
desenvolver uma tecnologia para que em futuro breve possa ser multiplicada e colabore
para minimizar a destinação dos resíduos orgânicos em aterros sanitários, além de
fornecer composto de qualidade para os jardins da própria universidade, transformando
assim um problema ambiental em uma solução sustentável.

3.1.2. TIPOS DE REFEIÇÕES SERVIDAS, NÚMERO, RESPECTIVOS
HORÁRIOS E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

O sistema de distribuição adotado é o de cafeteria simples, na qual todas as
preparações são porcionadas por copeiras devidamente capacitadas. A seguir são
apresentados dois quadros, que apresentam a quantidade de refeições estipuladas e a
quantidade real (servidas) de refeições. No quadro 6, são apresentados os valores para o
período de segunda-feira a sexta-feira. Já no quadro 7, são apresentados os valores para
sábados, domingos e feriados.
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Quadro 6 - Período: Segunda a sexta-feira
Refeições servidas no período de Segunda a sexta-feira
Unidade

Refeições

Quantidade de
refeições
estipuladas

Quantidade de
refeições servidas
em média/dia

Almoço

4000

2700-3000

Jantar
Almoço
Jantar

800
1200
800

700-800
1100-1300
700-800

RU Central
Ru Centro Tecnologia

Horário
11:00h às
14:15h
17:30 às 20:15
10:30h às 14:30
17:30 às 20:15

Fonte: Modificado – RU Central
Quadro 7 - Período: sábados, domingos e feriados
Refeições servidas no período de Sábado, domingo e feriados
Unidade

Refeições

Almoço
Jantar
Estimativa Geral

RU Central

Quantidade de
refeições
estipuladas
600
600
1200

Quantidade de
refeições servidas em
média/dia
800
250
1050

Horário
12:00h às 14:00h
18:00 às 20:00

Fonte: Modificado – RU Central

3.2.HORTO VIVEIRO – UFRJ

O Horto Viveiro da Prefeitura Universitária da UFRJ possui uma área de
aproximadamente 3 hectares, onde é realiza-se o apoio e a manutenção das áreas verdes
da Cidade Universitária e dos demais Campi da UFRJ. Como principal atividade produz
plantas ornamentais e executa a manutenção dos jardins, gramados e demais paisagens
da cidade universitária e campus da praia vermelha.

Com o intuito de realizar o experimento e buscando desenvolver um modelo que
fosse útil para resolver problemas internos do campus da Ilha do fundão da UFRJ,
associado à motivação de estudar sobre o processo de compostagem. Buscou-se uma
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parceria com o horto viveiro, objetivando desenvolver um projeto piloto de
compostagem, com RV (capina, poda e jardinagem – oriundos do próprio trabalho que o
horto realiza semanalmente) associados a resíduos orgânicos de pré-preparo gerados no
RU Central.

O Horto da Prefeitura Universitária da UFRJ caracteriza-se por desenvolver
educação, pesquisa e extensão com a execução de projetos que visem à melhoria da
qualidade de vida da comunidade universitária e do entorno.

3.2.1. ESCOLHA DO LOCAL

Ao concretizar a parceria com o horto viveiro da UFRJ e conhecer as
dependências físicas, encontrou-se um local adequado para realizar o experimento. O
local já possuía uma cobertura do solo, composta de cimento, criando assim um cenário
mínimo de impermeabilização e que evitaria problemas ambientais, caso ocorre-se
algum vazamento / virada das bombonas.
Outro ponto a ser destacado na parceria concretizada, é o fornecimento de mão
de obra para a montagem do experimento. Onde, existiu a colaboração para desenvolver
as algumas etapas do experimento.

3.3.CONFECÇÃO DO EXPERIMENTO

Após uma revisão bibliográfica extensa, decidiu-se desenvolver um novo
protótipo de pequenas dimensões com capacidade para realizar o processo de
compostagem para uma família de aproximadamente quatro pessoas, pensando no
futuro a multiplicação do modelo, baseado na experiência MAHLER E GUEDES
(2006).
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Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil realizado em 2013
(ABRELPE 2013), a geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil teve um
crescimento de 4,1% do ano de 2012 para o ano de 2013 e um aumento de 0,39% na
geração de RSU per capita no mesmo período, conforme figura 2.

Figura 2 - Geração de RSU
Fonte: ABRELPE, 2013.

Com base nos valores de crescimento fornecido pela ABRELPE 2013, verificouse que para o período de 60 dias e para uma família padrão brasileira, com quatro
pessoas, o protótipo com capacidade de 200 litros atende ao processo.
A bombona de 200 litros possui altura de 97,0 cm, diâmetro interno de 65,0 cm,
diâmetro do bocal de 43,0 cm e possui tampa removível. A seguir, o modelo
esquemático inicial com as dimensões, conforme figura 3.
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Figura 3 - Modelo esquemático inicial de dimensões do protótipo.

A seguir, o modelo real, conforme figura 4, utilizado para confeccionar o
protótipo. O recipiente abaixo, já identificado para o experimento.

Figura 4 - Modelo real utilizado.
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Definida as proporções iniciais do protótipo, buscaram-se formas de adequar a
bombona com o intuito de tornar o processo de compostagem viável e eficaz.
Uma das preocupações iniciais era com o sistema de aeração da massa de
resíduos. Para isso, buscaram-se formas de garantir que o processo seria o mais aeróbico
possível.
O eixo principal da bombona é paralelo ao solo, facilitando os ajustes e futura
movimentação interna dos resíduos.
Para aumentar a entrada de ar, foram realizados furos de forma empírica na
parte de cima, nas laterais e na base da bombona, conforme figura 5, pois não foi
encontrado na literatura qual deve ser a relação entre o diâmetro e a quantidade de furos
para que o processo seja aeróbico.

Figura 5 - Furos Laterais – Entrada de ar.

Sendo assim, o protótipo recebeu de forma empírica 40 furos na base, 40 furos
na parte superior, conforme figura 6, e 32 furos em cada lateral. Todos os furos foram
realizados com máquina de furar modelo BLACK&DECKER 400 – BR com broca de
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Aço de 11,6mm de diâmetro.

Figura 6 - Furos parte superior – Entrada de ar.
Vale ressaltar que a quantidade de furos foi realizada de maneira empírica, pois
não foi encontrado na literatura acadêmica nenhum estudo que pudesse ser utilizado
como exemplo. No entanto, em busca de aperfeiçoar o experimento, pensa-se em
modelar o processo de funcionamento do protótipo de acordo com as suas principais
variáveis (entrada de ar, fluxo de ar, umidade e temperatura) em um estudo futuro (tese
de Doutorado).
Outro ponto a ser destacado, caso seja necessário coletar e analisar o líquido
gerado em cada protótipo foi inserido um registro com diâmetro de 50 mm na parte
mais baixa da bombona, por ser o ponto mais fácil para coleta, devido à ação da
gravidade.
Para a instalação, utilizou-se máquina de furar com o implemento (“serra copo
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dentada”) acoplada, com diâmetro de 54 mm ou 21/8polegadas.
O registro, conforme figura 7, foi instalado em todas as 09 (nove) bombonas da
mesma forma e sua abertura é realizada manualmente.

Figura 7 - Instalação registro para coleta de lixiviado.

Criou-se também um eixo principal, feito de Poli Cloreto de Vinila (PVC) que
ao ser movimentado em sua extremidade, realiza um movimento circular, facilitando o
fluxo de ar, entre a bombona e o meio, melhorando a aeração da massa de resíduos, a
mistura dos materiais e a manutenção do processo aeróbico.
Este eixo foi desenvolvido com tamanho de 115 cm, conforme figura 8,
recebendo quatro ramificações perpendiculares de 20 cm para trabalhar como um eixo
perpendicular de movimentação e aeração.
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Figura 8 - Eixo principal, antes e depois da perfuração.

O eixo principal recebeu 70 furos, cada eixo, e as ramificações receberam 20
furos, cada ramificação, ao longo do seu comprimento.
Ao final do eixo e ramificações, foram inseridas tampões - "fim de linha",
conforme figura 9, para evitar a entrada de resíduos que viessem obstruir os furos e
comprometer a movimentação e areação. Todos os furos foram realizados com broca de
aço de 11,6mm de diâmetro.

Figura 9 - Eixo secundário / ramificação, antes e após a perfuração.

Para a movimentação do eixo, foi criado um sistema de manivela que quando
acoplada na parte externa do eixo, auxilia e facilita o processo de movimentação. Por
ser de encaixe, foi criado apenas 01 (um) equipamento. Esse equipamento, contou com
01 (uma) haste de 42 cm, 02 (dois) joelhos de 50 mm, ambos de PVC, conforme figura
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10 abaixo.

Figura 10 - Manivela de Movimentação interna.

Após a confecção do sistema de movimentação e aeração, iniciou-se a etapa de
confecção da base para apoio da bombona. Uma das preocupações nesta etapa foi a de
conseguir um material que ficasse exposto ao tempo sem sofrer danos.
Com isso, a base foi confeccionada em compensado de 18 mm de espessura e
desenvolvida de forma que não atrapalhasse a entrada de ar na parte lateral.
A base de apoio para cada bombona, conta com um conjunto de 04 (quatro)
peças, 02 (duas) de 70x35 cm e as outras 02 (duas) de 80x55 cm, que se encaixam
formando a base para apoiar a bombona, conforme figura11 abaixo.
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Figura 11 - Base individual para apoio do protótipo.

Após a base confeccionada, iniciou-se a etapa de identificação de cada protótipo
em particular, de forma a facilitar o controle e futuras medições, conforme figura 12.

Figura 12 - Identificação dos protótipos.
Ao finalizar a criação montagem de todos os 09 (nove) protótipos, os principais
materiais utilizados foram:
•

09 bombonas plásticas de polipropileno;

•

36 unidades de conexão “T”;

•

36 unidades com 20 cm de tubo de PVC para o braço de movimentação;
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•

36 unidades de luva de PVC;

•

18 unidades de conexão de PVC;

•

18 unidades com 40 cm de Cano de PVC para a parte central; e

•

10 placas de compensado de 18 mm com dimensão de (160 x 220)cm para a
base de madeira.

•

Acessórios (cola, serra, martelo, parafusos, brocas, furadeira etc.)
A construção deste equipamento piloto busca desenvolver um produto que

consiga futuramente, em larga escala, minimizar o descarte dos resíduos orgânicos em
aterros sanitários, além de realizar a ciclagem dos nutrientes de forma a incorporá-los
novamente ao solo. Diminuindo assim, o custo com o descarte e o custo de compra de
insumos para parques e jardins. Transformando um problema atual, através de uma
solução ambientalmente correta e sustentável em uma prática cotidiana.

3.4.FONTE DE MATERIAL ORGÂNICO PARA COMPOSTAGEM

Os Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO) na concepção técnica de lixo devem ser
analisados sob o prisma biológico, assim lixo orgânico é todo lixo que tem origem
animal ou vegetal, ou seja, que recentemente fez parte de um ser vivo. Numa linguagem
mais técnica e moderna, abordaríamos os resíduos sólidos, sendo seu componente
biológico a matéria orgânica, mas da mesma forma oriundos dos seres vivos, animais e
vegetais. Mesmo na atualidade esse tipo de lixo é considerado poluente e, quando
acumulado, o lixo orgânico muitas vezes pode tornar-se altamente inatrativo e
malcheiroso, normalmente devido à decomposição destes produtos. Mas, caso não haja
um mínimo de cuidado com o armazenamento desses resíduos cria-se um ambiente
propício ao desenvolvimento de micro-organismos que muitas vezes podem ser agentes
que podem causar doenças. O lixo orgânico pode ser decomposto.
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Os RSO, de origem animal e vegetal constituem-se em fonte geradora de
impactos ambientais consideráveis, tais como: i) A geração de gases e de maus odores;
ii) A geração de líquidos percolados (Chorume ou lixiviado); iii) A atração de animais
vetores; iv) A corrosão de equipamentos e componentes da infraestrutura. Eles iniciam
sua decomposição imediatamente após serem dispostos no ambiente. Os fenômenos
naturais de decomposição ocorrem por ação inicial de micro-organismos, cujo trabalho
metabólico tem como resultante a água, gás carbônico e energia (calor).

3.4.1. COLETA DE MATERIAL

O material orgânico de pré-preparo utilizado na pesquisa foi 100% coletado do
RU Central. O material já se encontrava separado e segregado, procedimento habitual
no RU Central. Entre a geração e a coleta para o experimento, os resíduos foram
armazenados em uma câmara frigorífica, a fim de minimizar o processo de degradação.
Os resíduos coletados foram segregados na fonte e não entraram em contato com
nenhum outro tipo de resíduo, se mantendo totalmente separados desde a produção até o
processo de compostagem. Segundo QUEIROZ et al., 2000, a seleção prévia dos
resíduos orgânicos evita a contaminação por metais pesados e de acordo com LINERES
(1992) os níveis de metais pesados são função, em grande parte, da mistura de resíduos
industriais com resíduos domésticos e se forem demasiado elevados torna os compostos
impróprios para utilização na agricultura.
Além disso, para os metais pesados, a restrição se dá principalmente quando
estes elementos se encontram acima dos limites considerados aceitáveis. O Brasil ainda
não conta com norma técnica própria que estabeleça limites para os metais pesados
nestes fertilizantes. Sendo assim, adotou-se uma baixa probabilidade de contaminação
dos RO por metais pesados.
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Em relação aos resíduos sólidos domiciliares, SHARMA ET AL. (1997)
relaciona qualidade do composto à origem dos substratos orgânicos utilizados. Portanto,
a compostagem de resíduos sólidos domiciliares não segregados na fonte pode gerar um
produto final de péssima qualidade para a compostagem. Os principais contaminantes
da matéria orgânica são os metais pesados, presentes principalmente nos resíduos não
orgânicos quando separados na origem, diminuem suas concentrações no composto
produzido, bem como de outros inertes (vidros, pedras, etc.).
Em contra partida destacado por SHARMA ET AL (1997) os resíduos utilizados
para o experimento foram segregados diretamente na fonte geradora, evitando assim o
contato com outros tipos de resíduos e uma possível contaminação por metais pesados.
Com isso, foram realizadas duas coletas de resíduos orgânicos de pré-preparo
com o objetivo de aumentar a repetição do processo e tornar mais confiável o sistema.
As coletas foram realizadas no dia 02/12/2014 e no dia 30/03/2015, ambas na parte da
manhã. O material a ser coletado foi gerado no processo interno cotidiano do restaurante
no dia anterior. Os resíduos coletados no RU Central no dia 02/12/2014 (primeiro ciclo)
foram: casca de laranja, alface lisa, alface crespa, casca de mamão, cenoura, melancia,
chicória, abacaxi e rúcula, conforme quadro 8.

Quadro 8 - Resíduos de pré-preparo coletados (02/12/2014)
Resíduos RU Central
Resíduos Pré-preparo
Peso (kg)
coletados
coletado
27,1
Alface lisa
16,65
Alface Crespa
14
Chicória
15
Abacaxi
12
Rúcula
12
Casca de Laranja
51,6
Casca de Mamão
16
Cenoura
20
Melancia

35

Com isso, foram coletados aproximadamente 185 Kg de resíduos de pré-preparo
para o experimento.
Já os resíduos orgânicos coletados no dia 30/03/2015 (segundo ciclo) foram:
alface lisa, alface crespa, cenoura, chicória, casca de laranja, casca de mamão, casca de
manga e rúcula, conforme quadro 9.

Quadro 9 - Resíduos de pré-preparo coletados (30/03/2015)
Resíduos RU Central
Resíduos Pré-preparo
coletados

Peso (kg)
coletado

Alface lisa

30,5

Casca de laranja

10,6

Casca de manga

13,2

Rúcula

12,0

Cenoura

15,2

Alface crespa

15,0

Chicória

13,0

Casca de mamão

50,4

Com isso, foram coletados aproximadamente 160 Kg de resíduos de pré-preparo
para o segundo ciclo do experimento.
Como os resíduos já se encontravam segregados (na fonte) não houve a
necessidade de criar um cenário de representatividade da parcela orgânica, conforme
NBR 10.007. Com isso, os cenários da pesquisa foram criados de acordo com o % préestabelecido.
Essa segregação facilitou em muito processo de amostragem. Pois, já existia a
especificação de cada resíduo segregado em peso (kg). Assim, após a primeira coleta
(02/12/2014), determinou-se o % de cada resíduo em relação ao total coletado,
conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1 - % de cada resíduo orgânico em relação ao total (primeiro ciclo)

Resíduos RU Central - % do Total
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Sendo assim, é possível verificar que as proporções dos resíduos segregados em
relação ao total estão variando entre 5-25%.
Para o ciclo 2, foi repetido o processo de determinação do % de cada resíduo em
relação ao total coletado, conforme gráfico 2.

Gráfico 2 - % de cada resíduo orgânico em relação ao total (segundo ciclo)

Resíduos RU Central (segundo Ciclo) % do Total
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Verificou-se que as proporções dos resíduos segregados em relação ao total para
o ciclo 2 estão variando 5-30%.
Depois de realizada a coleta dos resíduos de pré-preparo do RU Central, iniciouse o processo de coleta dos RV (poda, capina e jardinagem) do horto viveiro.
Uma das principais atividades do horto viveiro é a manutenção das áreas verdes
da cidade universitária. Com isso, junto à equipe do horto verificou-se quais seriam os
RV mais indicados para a pesquisa, buscando uma representatividade (alto número de
ocorrências dentro do campus da ilha do fundão).
Sendo assim, a primeira coleta dos RV para o primeiro ciclo foi realizada no dia
01/12/2014, na parte da tarde. Foram coletados: Pingo de Ouro (Durantaerecta áurea),
Moreia-bicolor (Dietes bicolor),Tombege, grama (Stenotaphrumcundatum.), Califa
(Acalyphawilkesiana) e Amendoeira (Terminaliacatappa L.), conforme quadro 10.
A coleta na cidade universitária é realizada por setor. A equipe realiza o corte e o
ensacamento no próprio local. Assim, os RV foram encaminhados em caminhão baú
para as dependências do horto viveiro.

Quadro 10 - RV coletados (primeiro ciclo)
Resíduos Horto Viveiro
RV coletados

Peso (kg) coletados

Grama
Califa
Amendoeira
Pingo de Ouro
Tombege
Moreia

26,5
15,6
31,9
16,1
15,1
15,3

Foram coletados aproximadamente para o primeiro ciclo aproximadamente
121kgs de RV para a realização do experimento.
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Após a coleta determinou-se o % de cada RV em relação ao total coletado,
conforme gráfico 3.

Gráfico 3 - % de RV em relação ao total para o primeiro ciclo

Resíduos Horto Viveiro - % do Total
30
25
20
15
10
5
0

Sendo assim, é possível verificar que as proporções dos RV em relação ao total
estão variando entre 10-25%.
Para o segundo ciclo dos experimentos, o processo foi repetido, obtendo os
seguintes valores, conforme quadro 11.

Quadro 11 - RV coletados (segundo ciclo)
Resíduos Horto Viveiro
RV coletados

Peso (kg)
coletados

Grama
Califa
Amendoeira
Pingo de Ouro
Tombege
Moreia

30
14,5
37,8
18,4
13,9
14,7
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Foram coletados aproximadamente para o segundo ciclo aproximadamente 129
kgs de RV para a realização do experimento.
Após a coleta determinou-se o % de cada RV em relação ao total coletado,
conforme gráfico 4.

Gráfico 4 - % de RV em relação ao total para o segundo ciclo
Resíduos HV (segundo ciclo) % do Total
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Sendo assim, é possível verificar que as proporções dos RV em relação ao total,
para o segundo ciclo, estão variando entre 10-30%.
Para o primeiro ciclo de experimentos, mais precisamente os protótipos A1, B1 e
C1, utilizou-se de micro-organismos eficazes, produto natural probiótico que acelera a
decomposição da matéria orgânica. A utilização/aplicação foi realizada conforme Ficha
Técnica – Compostagem de Resíduos Sólidos, fornecida pelo fabricante. Esta utilização
foi realizada com o intuito de criar uma comparação entre os resíduos com e sem a
presença de EM1. Vale ressaltar que a aplicação foi realizada somente para o primeiro
ciclo de experimentos.
Ambos os resíduos foram pesados em balança digital do modelo DIGI-TRON
500 com capacidade máxima de 500kgs.
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3.5.TRITURAÇÃO
Após a fase de coleta do material orgânico, iniciou-se a etapa de trituração.
Utilizou-se o triturador de resíduos orgânicos TR-200 TRAPP, conforme figura 13.

Figura 13 - Triturador TR-200 TRAPP.
Fonte: http://www.trapp.com.br/pt/produtos/compostagem

Segundo informações do próprio manual, o TR-200 tritura resíduos domésticos
como restos de frutas e verduras, cascas de ovos, chá, café, pequenos ossos, sobras de
refeições, papel, madeiras mofadas, lâminas de madeira, cestos de palha, objeto de
vime, etc. Resíduos orgânicos como galhos com diâmetro de até 1 polegada (2,54cm),
folhas,grama, cascas e aparas de árvores , arbustos, cercas-vivas, folhas e flores secas,
restos de vegetais, etc. A especificação técnica do fabricante converge exatamente para
os tipos de resíduos estudados e suas respectivas frações granulométricas.
Com os resíduos já segregados, a trituração ocorreu por tipo de resíduo. Foi
adicionado um “saco de lixo” com capacidade de 200 litros na saída do triturador para
que não ocorresse perda de material. A cada resíduo triturado o saco era trocado e
nomeado (etiquetado), conforme figura 14.
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Figura 14 - Triturador TR-200 em funcionamento.

Assim, todos os resíduos foram triturados. Os galhos e o material mais seco
(folhas) apresentaram uma maior dificuldade para triturar, sendo necessário inserir
pouco resíduo por vez. Caso contrário, o equipamento perdia potência e parava de
funcionar. No entanto, para os resíduos orgânicos de pré-preparo, o equipamento
funcionou de forma excepcional.
Outro ponto a destacar, para o primeiro ciclo de ensaios, a perda de
aproximadamente 5% em peso dos resíduos de pré-preparo, em função do processo de
trituração. Sendo assim, os resíduos foram pesados antes e após a trituração, conforme
Gráfico 5.
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Gráfico 5 - Peso (kg) antes e após a trituração
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Os resíduos orgânicos de pré-preparo que mais perderam peso, respectivamente
foram: Melancia, casca da laranja e rúcula, conforme gráfico 6.

Gráfico 6 - % de perda de liquido após a trituração
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Acredita-se que a perda de peso dos resíduos após a trituração deve-se a perda de
líquido e nutriente.
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Para o segundo ciclo de ensaios, o procedimento foi repetido gerando dados
conforme gráfico 7.

Gráfico 7 - Peso (kg) antes e após a trituração (segundo ciclo de ensaios)
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Os resíduos orgânicos de pré-preparo, do segundo ciclo de ensaios, que mais
perderam peso, respectivamente foram: Casca da manga, casca de laranja e rúcula,
conforme gráfico 8.

Gráfico 8 - % de perda de liquido após a trituração (segundo ciclo de ensaios)
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Os resíduos depois de triturados e ensacados, foram depositados em caixas para
o transporte. Todas as caixas recebiam especificação, com o tipo de resíduo e o peso,
conforme figura 15.

Figura 15 - Resíduos triturados e ensacados pronto para o transporte.
Após a etapa de trituração, iniciou-se a fase de montagem do equipamento no
local do experimento.

3.6.MONTAGEM DO EQUIPAMENTO NO LOCAL

No dia 03/12/2014, deu-se inicio a montagem do primeiro ciclo de ensaios do
equipamento no local do experimento. O segundo ciclo de ensaios teve início no dia
30/03/2015, repetindo o mesmo modo de montagem do primeiro ciclo. Em busca de
avaliar qual seria o melhor mix de resíduos para a compostagem. Criaram-se três
condições com diferentes proporções de resíduos orgânicos de pré-preparo e de RV. As
condições abaixo foram repetidas para os dois ensaios realizados.
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•

Condição 01 - Coluna A: Utilizou-se 25% de resíduos orgânicos de pré-preparo

e 75% de RV;
•

Condição 02 – Coluna B: Utilizou-se 50% de resíduos orgânicos de pré-preparo

e 50% de RV;
•

Condição 03 - Coluna C: Utilizou-se 75% de resíduos orgânicos de pré-preparo

e 25% de RV; e

As três diferentes condições foram criadas com o objetivo de aumentar o campo
de pesquisa e verificar qual seria a mais eficaz para o processo de compostagem com o
protótipo desenvolvido.
Sendo assim, conforme figura 16, cada coluna respectivamente possui 03 (três)
equipamentos para repetição do experimento.

Figura 16 - Layout do experimento no campo.
A disposição dos equipamentos no campo foi previamente estudada, levando em
consideração, o sentido do vento, a insolação e a presença de pessoas (tráfego). A
verificação foi realizada em visita ao local do experimento por diversos dias, junto da
equipe do horto. Depois de feita a verificação, os equipamentos foram instalados em
forma de matriz 3x3, onde cada posição traria um resultado próprio.
Onde a coluna A é a primeira da esquerda, coluna B a central e a coluna C a
mais a direita, conforme figura 16.
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Com a posição definida e os resíduos triturados, de forma a garantir uma
uniformidade dos resíduos por equipamento, todos os resíduos foram dispostos em uma
lona de 6x6m e misturados, com o intuito de tornar homogênea a amostra a ser coletada,
conforme figura 17. O processo de homogeneização foi realizado para ambos os
ensaios.

Figura 17 - Processo de “homogeneização” dos resíduos.

Após o processo de mistura dos resíduos, foram montados os cenários de acordo
com a proporção desejada, conforme figura 18.
A fim de aumentar o processo de mistura da massa de resíduos, antes mesmo de
inserir no equipamento. Os resíduos foram colocados em sacos plásticos, devidamente
identificados por cada condição.
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Figura 18 - Exemplo de identificação da condição A.
Após a fase da criação e montagem dos cenários finalizados, iniciou-se a etapa
de preenchimento dos protótipos.
O processo ocorreu de forma simples e rápida. O material foi transferido dos
sacos plásticos para o protótipo. Fazendo com que a mistura da massa de resíduo fosse a
maior possível, criando assim um maior contato entre os diferentes resíduos, que
facilitará o processo de decomposição.
Para finalizar a montagem, os equipamentos foram instalados com o seu eixo
principal na direção do vento, aumentando assim o fluxo de ar de entrada e melhorando
a aeração da massa de resíduos. Já em relação à insolação, foi estabelecido que todos os
nove equipamentos fossem expostos da mesma forma ao sol. Evitando assim, problemas
futuros de comparação e diferença de resultados. E por fim, verificou-se que no local de
instalação não havia trânsito de pessoas. A figura 19 exemplifica o layout de campo do
experimento.
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Figura 19 - Layout dos equipamentos em campo.
A área do experimento foi totalmente delimitada e isolada. Foram fixados
instruções com avisos de “Experimento em andamento” e com informações de contato.

3.7.ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

Para o primeiro ciclo de ensaios a pesquisa foi acompanhada no período
01/12/2014 à 13/02/2015. Já o segundo ciclo, o período de acompanhamento deu-se de
30/03/2015 à 30/05/2015.
As medições realizadas em campo foram realizadas no período da manhã
(9:00h) ou no período da tarde (15:00h), menos no período de recesso natalino e finais
de semana.
3.8.PARÂMETROS ANALISADOS

3.8.1. TEMPERATURA

A temperatura é um dos principais parâmetros físicos para o controle do
processo de compostagem. Seja ele em leiras ou em espaço fechado.
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Segundo IBAM (2011) a compostagem aeróbia, processo mais adequado ao
tratamento do lixo domiciliar, a decomposição é realizada por microrganismos que só
vivem na presença de oxigênio. A temperatura pode chegar a até 70ºC, os odores
emanados não são agressivos e a decomposição é mais veloz.
Segundo HECK (2013) a temperatura do processo de compostagem é o principal
fator que determinará a sucessão das populações microbianas e sua representatividade
nas fases de degradação, sendo elas a mesofílica e a termofílica.
A temperatura também pode ser usada como referencial de indicação da
evolução e qualidade do processo. No entanto, a eficiência da sanitização depende do
tempo de exposição do material, da leira a altas temperaturas e da sua uniformidade em
toda a leira (ARTHURSON, 2008).
O revolvimento do composto foi realizado por estrutura criada no interior do
protótipo, facilitando assim o processo de aeração da massa de resíduos e controle de
temperatura.
Segundo FETTI (2014), apesar do conhecimento já acumulado sobre o processo
de compostagem, um grande problema ainda a ser resolvido diz respeito à definição de
parâmetros, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, para se determinar o término do
processo, ou seja, para se determinar quando o processo de compostagem está finalizado
e o composto está pronto e estabilizado para sua aplicação. A solução para este
problema pode ser encontrada por estudos da evolução das transformações da
temperatura ao longo das três fases do processo de compostagem. Também pode ser
utilizada para acompanhamento do grau de maturação do composto, pois ao término da
compostagem a temperatura deve estar muito próxima da temperatura ambiental.
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Para realizar a medição da temperatura no experimento, foi utilizado termômetro
GULL TERM 200, onde o intervalo de medição varia de -199,9 ºC a +199,9 ºC. O
termômetro é do tipo espeto com haste inox de 30 cm, conforme figura 20.

Figura 20 - Termômetro GULL TERM 200.

O experimento foi monitorado todos os dias da pesquisa, no período de
04/12/2014 à 13/02/2015. A medição da temperatura foi realizada em três diferentes
pontos da extensão do protótipo. Para a medição de temperatura a haste do termômetro
era inserida na massa de resíduos, em alturas de 10 cm (parte superior), 20 cm (meio da
massa) e 30 cm (parte inferior), conforme figura 21.

Figura 21 - Medição de Temperatura.
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A haste ficara em contato com a massa de resíduos por aproximadamente 3
minutos ou até observar por 30 segundos sem alteração do valor aferido. Após as três
medições realizadas foi obtida a temperatura média utilizada como referência/indicador
para o experimento.
O gráfico da evolução da temperatura do primeiro ciclo do experimento foi de
grande importância para acompanhar as etapas do processo de compostagem, conforme
FETTI (2014).
Para o segundo ciclo de experimentos, o período de monitoramento iniciou-se do
dia 30/03/2015 e foi realizado até o dia 30/05/2015, seguindo o mesmo procedimento do
primeiro ciclo de experimentos. De posse de todos os valores diários de temperatura,
confeccionou-se o gráfico geral.
Durante o acompanhamento do dia-a-dia de medições observou-se uma grande
semelhança com o primeiro ciclo de experimentos.

3.8.2. GRANULOMETRIA

As partículas devem ter entre 1,3 cm e 7,6 cm. Abaixo deste tamanho seria
necessário utilizar sistemas de ar forçado enquanto que os valores superiores podem ser
bons para pilhas mais estáticas e sem arejamento forçado. O ideal é que os materiais
utilizados na compostagem não tenham dimensões superiores a 3 cm de diâmetro.
Quanto menor for o tamanho das partículas, maior é a sua superfície específica, e,
portanto, mais fácil é o ataque microbiano ou a disponibilidade biológica das partículas,
mas, em contrapartida, aumentam os riscos de compactação e de falta de oxigênio,
conforme E. Oliveira ET AL (2008).
O material utilizado para o experimento foi inserido no triturador TR-200, com
diâmetro de corte de 2,54 cm. Diâmetro no qual, de acordo com E. Oliveira ET AL
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(2008), não existe a necessidade de trabalhar com sistemas de ar forçado, além de ser
ótimo para a ação microbiana.

3.8.3. UMIDADE

No processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade garante a
atividade microbiológica. Isso porque, entre outros fatores, a estrutura dos
microrganismos consiste de aproximadamente 90% de água e na a produção de novas
células, a água precisa ser obtida do meio, no caso, da massa de compostagem. Além
disso, todo o nutriente necessário para o desenvolvimento celular precisa ser dissolvido
em água, antes de sua assimilação (ALEXANDER, 1977).
A faixa de umidade ótima para se obtiver um máximo de decomposição está
entre 40 a 60%, principalmente durante a fase inicial, pois é necessário que exista um
adequado suprimento de água para promover o crescimento dos organismos biológicos
envolvidos no processo e para que as reações bioquímicas ocorram adequadamente
durante a compostagem (MERKEL,1981).
Quando a umidade é excessiva há aglutinação de partículas, o que baixa a
resistência estrutural da leira, restringindo sobremaneira a difusão de oxigênio
(POINCELOT, 1975 e WILLSON et al., 1976). Este fato reduz a temperatura média do
processo (para faixa mesofílica de 20 a 40°C) e a concentração de oxigênio para valores
menores que 5% (HUGHES, 1980; POINCELOT, 1975; WILLSON et al., 1976 e
DIAZ et al., 1982).
Ocorrendo esses problemas, a velocidade de degradação da matéria orgânica
diminuirá, e condições anaeróbicas se instalarão na massa de compostagem
promovendo consequências indesejáveis, tais como: odores, atração de vetores,
chorume, etc. (PEREIRA NETO 1987, 1996; POINCELOT, 1975 e WILLSON et al.,
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1976). Por outro lado, teores de umidade baixos, menores do que 40% inibem a
atividade microbiológica, diminuindo a taxa de estabilização (PEREIRA NETO, 1987).
Em caso de falta de água, pode-se adicioná-la uniformemente sobre o material em
compostagem e em caso de seu excesso, pode-se misturar materiais absorventes, como
palhas, camas e serragens ou maravalhas (MARRIEL et al., 1987).
A determinação do teor de umidade foi realizada no Laboratório de ensaios de
caracterização da COPPE/UFRJ, no dia 30/03/2015 após o termino do processo do
primeiro ciclo de experimentos com o composto já maturado e no 7º, 30º 50º e 60º dia
para o segundo ciclo, utilizou-se da NBR 6.457 (Anexo) para tal determinação em
ambos os ciclos.
Com isso, foram coletadas 09 amostras, sendo 3 delas pertencentes a cada
condição de ensaio (1 amostra para cada protótipo). De acordo com a NBR, dividiu-se
cada amostra em 03 subgrupos, totalizando 27 amostras.
As amostras foram identificadas e ensacadas em embalagens para proteção e
evitar a perda de umidade até a chegada ao laboratório, conforme figura 22.

Figura 22 - Amostras Identificadas e ensacadas.
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De acordo coma a NBR 6.457 a quantidade do material a ser coletado deve
variar em função da dimensão dos maiores grãos contido na amostra. No entanto, o
material (composto) apresentou granulometria uniforme, determinada de maneira visual
(conforme indicado na NBR). Com isso, entre as 09 amostras coletadas a maior
diferença de massa foi igual a 190,23g (entre a amostra com a maior massa e a de menor
massa). No entanto, tal diferença não gerou nenhum problema para determinação do
teor de umidade, pois a massa utilizada para o ensaio foi bem inferior.
Após a subdivisão em 27 amostras, conforme figura 23, cada uma foi submetida
a pesagem (g) do material úmido, identificada a tara do recipiente respectivo e inserida
na estufa de modelo FANEM/SP 330, com ventilação forçada, a 40º C.

Figura 23 - Amostras subdivididas.

As 27 sub-amostras foram submetidas, conforme figura 24, as mesmas
condições. Todas as amostras permaneceram na estufa pelo mesmo período de tempo
(96 h).
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Figura 24 - Amostras na estufa FANEM/SP 330.

3.8.4. pH

O pH do composto pode ser indicativo do estado de compostagem dos resíduos
orgânicos. JIMENEZ E GARCIA (2003) indicaram que durante as primeiras horas de
compostagem, o pH decresce até valores de, aproximadamente, 5.0, e posteriormente,
aumenta gradualmente com a evolução do processo de compostagem e estabilização do
composto, alcançando, finalmente, valores entre 7 e 8. Assim, valores baixos de pH são
indicativos de falta de maturação devido à curta duração do processo ou à ocorrência de
processos anaeróbios no interior da pilha em compostagem.
À medida que os fungos e as bactérias digerem a matéria orgânica libertam-se
ácidos que se acumulam e acidificam o meio. Este abaixamento do pH favorece o
crescimento de fungos e a decomposição da celulose e da lenhina. Posteriormente estes
ácidos são decompostos até serem completamente oxidados. No entanto, se existir
escassez de oxigênio o pH poderá descer a valores inferiores a 4,5 e limitar a atividade
microbiana, retardando, assim, o processo de compostagem. Os micro-organismos que
atuam na compostagem têm como faixa ótima de desenvolvimento pH entre 6,5 a 8,0,
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portanto, quando bem conduzida, a compostagem não apresenta problemas relacionados
ao controle de pH (PEIXOTO, 2012).
Para o experimento a determinação do pH foi realizado através do potencial
eletronicamente (Aparelho: Analion

Mod.: PM606F)

por

meio de

eletrodo

combinado (Analion – mod: V620) imerso em suspensão solo:líquido (H2O e KCl
1N ) na proporção 1 : 2,5, conforme prescrito pelo Manual de métodos de análise de
solo, 2ª Edição da Embrapa (1997).

3.8.5. CARBONO ORGÂNICO TOTAL (COT) – MATÉRIA ORGÂNICA

O teor de carbono orgânico total foi determinado por oxidação com Dicromato
de Potássio em meio sulfúrico, usando o Sulfato de Prata como catalisador, sendo o
excesso de dicromato após a oxidação, dosado por titulação com solução padrão de
Sulfato Ferroso Amoniacal, utilizando difenilamina como indicador.
Para a obtenção do teor de matéria orgânica, multiplica-se o valor do teor de
carbono total por 1,724. Este fator é utilizado em virtude de se admitir que, na
composição média do húmus, o carbono participa com 58%.
Para a determinação de ambos os parâmetros químicos, seguiu-se as orientações
prescritas no Manual de métodos de análise de solo, 2ª Edição da Embrapa (1997).
Segundo SILVA ET AL (2009), a determinação da matéria orgânica auxilia o
estudo para avaliar a velocidade de humificação dos materiais compostados,
Para o segundo ciclo de experimentos as análises foram realizadas no 7º e 60º
dias de experimento, para auxiliar na verificação da velocidade do processo de
humificação. Como para o primeiro ciclo o material já se encontrava em forma de
composto, não foi realizada a análise.
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Para realizar as análises químicas escolheu-se aleatoriamente uma amostra de
cada condição (A2, B1 e C3), por se tratar que cada condição possui uma tréplica de
protótipos. Procedimento este adotado para o segundo ciclo de experimentos, por se
tratar de um grande número de análises.
Após a análise química, com os valores do teor de COT, multiplicou-se por
1,724, para obtenção do teor de matéria orgânica.
A determinação do teor de C e de MO, auxiliou o processo de comparação da
relação C/N. Esta relação foi calculada com base nos valores do teor de C (g/Kg) e de N
informados por Kiehl (1981 e 1985) e Paschoal, A.D. (1994), com o objetivo de
comparar os resultados com os valores reais de C do experimento.
Se os substratos tiverem C/N superiores a 40:1, requerem tempo de
compostagem longo, já que os microrganismos terão que oxidar o excesso de carbono
até que a relação C/N seja mais propícia ao seu metabolismo (DE BERTOLDI ET AL.,
1985; VALLINI, 1995b).

Quadro 12 - Relação C/N sugerida por RUSSO (2004)

Fonte: www.repository.utl.pt
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Apesar dos valores sugeridos, conforme quadro 9, pelos pesquisadores para a
ótima relação C/N para a compostagem, constata-se que não poderá ser um valor
absoluto, mas sim uma faixa ótima de atividade.

3.8.6. COLETA DE DADOS - ANÁLISE PLUVIOMÉTRICA

Os dados de pluviosidade foram verificados/acompanhados dia-a-dia no local do
experimento e através do site Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro (Alerta
Rio). Para o primeiro ciclo de experimento, os dados foram coletados no período de
novembro de 2014 a fevereiro de 2015. No entanto, o segundo ciclo de ensaios abordou
o período de março a maio de 2015, para ambas as repetições os dados foram coletados
na estação Ilha do Governador, a mais próxima do experimento. Para o segundo ciclo de
ensaios, o processo de coleta de dados foi repetido.
De posse dessas informações foi possível verificar qual o % de dias que houve
precipitação em cada mês (ciclo 1), conforme gráfico 9.

Gráfico 9 - % de dias que houve precipitação (ciclo 01)
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O mês de novembro de 2014 obteve mais de 60% de dias chuvosos. No entanto,
os meses de dezembro 2014, janeiro e fevereiro de 2015, apresentaram um valor
próximo dos 30%.
Para o segundo ciclo de experimentos no período de março a maio de 2015,
houve uma maior incidência de chuvas, em comparação com o primeiro ciclo. Mesmo
com a maior incidência pluviométrica, o experimento foi acompanhado diariamente,
quanto aos parâmetros estudados.
Com isso, foi possível visualizar quais os intervalos mais críticos (sem chuva).
Ao verificar um prazo superior a três dias, sem chuva, o protótipo era verificado
individualmente e realizado teste de campo simples de umidade (conforme, Anexo 4 EMBRAPA) para avaliar a umidade da massa de resíduos. O teste é realizado apertando
entre os dedos uma amostra, sentindo-a úmida, porém sem que nenhum líquido escorra.
Caso fosse necessário, a massa de resíduos era molhada através de “borrifador”,
buscando assim aumentar o teor de umidade.

Gráfico 10 - % de dias que houve precipitação (ciclo 2)
% de dias que houve precipitação (ciclo 02)
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3.8.6.1.FICHA DE CONTROLE DE CAMPO

Para controle diário das anotações de campo, foi criada uma ficha de controle do
experimento, conforme figura 25, para facilitar e organizar as medições.
Na ficha de controle, eram coletadas as seguintes informações: Temperatura
(três diferentes pontos - parte superior, meio da massa de resíduos e na parte inferior);
Número de rotações do protótipo (eixo interno); Presença de animais; Presença de odor;
Pluviometria; Estado do protótipo; Estado da base de madeira; e Estado do eixo interno.
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Figura 25 - Ficha de Controle de Experimento.
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4. RESULTADOS

Neste capítulo serão abordados os resultados de ambos os ciclos de experimento,
com o objetivo de realizar uma comparação e verificar a semelhança ou não no
processo, tendo sido quando pertinente realizada uma análise estatística.

4.1.PRIMEIRO CICLO
•

TEMPERATURA

A condição A1, conforme gráfico 11, com resíduos em proporção de 25%
Orgânico e 75% RV, completou o processo de compostagem antes dos demais, em um
período de 49 dias, alcançando no 20º dia, a sua maior temperatura (65,6ºC). A curva
do protótipo A1 foi semelhante à curva TIPO do processo de compostagem descrita por
KIEHL (1985 e 1998).
Do 42º dia ao 49º dia, a temperatura se manteve relativamente constante,
variando apenas 1,3ºC. Esse dado pode ser utilizado como indicador de um processo
acelerado de humificação.
O protótipo A2 ficou durante 72 dias no processo de compostagem. A
temperatura apresentou pouca oscilação, variando gradualmente sem grandes picos. A
temperatura mais elevada (39,9ºC) foi verificada nos dias 42, 43 e 44. A partir do 63º
foi verificado que a temperatura já estava em processo de amenização e uniformização.
Nos últimos cinco dias de experimento, a temperatura oscilou 0,7ºC.
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Gráfico 11 - Evolução temperatura (Condição A – Ciclo 01)
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O comportamento do protótipo A3 foi bem semelhante ao do A2. O período foi
o mesmo (72 dias), a temperatura obteve uma oscilação suave, chegando ao pico no 48º
dia (38,0ºC). Nos últimos sete dias de experimento, a temperatura oscilou 0,6ºC.
Nesta condição (25% resíduos orgânicos e 75% RV) foi verificado que o
processo de compostagem foi mais lento que os outros dois cenários. Outro ponto
observado foi à temperatura máxima alcançada, obtendo uma diferença de 15,9 ºC para
a condição B e de 18,3ºC para a condição C.
A condição B1, conforme gráfico 12, com 50% resíduos orgânicos de prépreparo alimentar e 50% de RV, completou o processo de compostagem antes dos
demais, em um período e 55 dias, alcançando no 27º dia, a sua maior temperatura de
68,3ºC. A curva do protótipo B1 foi semelhante à curva TIPO do processo de
compostagem descrita por KIEHL (1985 e 1998), no entanto um pouco deslocado em
relação ao tempo. Do 52º dia ao 55º dia, a temperatura se manteve relativamente
constante, variando apenas 0,4ºC.
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Gráfico 12 - Evolução temperatura (Condição B – Ciclo 01)
Condição B
50% Orgânico + 50% Verde
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O protótipo B2 permaneceu durante os 72 dias em experimento. A temperatura
apresentou uma maior variação, chegando aos 55,8 ºC, verificada no 42º dia. A partir do
69º foi verificado que a temperatura já estava em processo de amenização e
uniformização. Nos últimos quatro dias de experimento, a temperatura oscilou 0,6ºC.
O comportamento do protótipo B3 foi mais suave em relação aos outros dois
protótipos da mesma condição. O período foi o mesmo (72 dias), a temperatura obteve
uma oscilação suave, chegando ao pico no 29º dia (47,5ºC). Nos últimos onze dias de
experimento, a temperatura oscilou 0,9ºC.
Nesta condição (50% resíduos orgânicos e 50% RV) foi verificado que o
processo de compostagem foi mais lento que a condição C e mais rápido que a condição
A. Outro ponto observado foi a temperatura máxima alcançada, obtendo uma diferença
de 15,9ºC para a condição A e de 2,4ºC para a condição C.
A condição C1, conforme figura 13, com proporção de 75% resíduos orgânicos
de pré-preparo alimentar e 25% de RV, completou o processo de compostagem antes
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dos demais, em um período de 56 dias, alcançando no 30º dia, a sua maior temperatura
de 67,3 ºC. A curva do protótipo C1 foi semelhante à curva TIPO do processo de
compostagem descrita por KIEHL (1985 e 1998). Do 54º dia ao 56º dia, a temperatura
se manteve relativamente constante, variando apenas 1,0ºC.

Gráfico 13 - Evolução temperatura (Condição C – Ciclo 01)
Condição C
75% Orgânico + 25% Verde
80,0
70,0

Temperatura ºC
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O protótipo C2 ficou durante os 72 dias em experimento. A temperatura obteve
alguns picos, chegando à temperatura máxima de 58,2 ºC, verificada no 32º dia. A partir
do 68º dia foi verificado que a temperatura já estava em processo de amenização e
uniformização. Nos últimos três dias de experimento, a temperatura oscilou 1,3ºC.
O comportamento do protótipo C3 foi bem semelhante ao do C2. O período foi
de o mesmo da C2 (72 dias), onde se observou uma maior variação de temperatura,
alcançando 57,8 ºC, verificada no 35º dia. Nos últimos quatro dias de experimento, a
temperatura oscilou 0,3ºC.
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A condição C apresentou o processo de compostagem mais rápido do que as
outras duas condições (A e B). Outro ponto observado foi que esta condição alcançou a
maior temperatura do experimento (58,2ºC). A temperatura máxima alcançada obteve
uma diferença de 18,3ºC para a condição A e de 2,4ºC para a condição B.

•

UMIDADE

Outro parâmetro importante determinado foi à umidade, por condição (A, B ou
C), após o termino do processo de compostagem, com o composto já maturado. De
acordo com o preconizado pela NBR 6.457, as 9 amostras coletadas, sendo 3 de cada
condição e uma por protótipo, foram subdividas em 27 subamostras para o ensaio.
A condição A, conforme quadro 13 apresentou os maiores teores de h(%) entre
as três condições estudadas. A condição A3 foi a que apresentou valores mais
uniformes.
A condição B apresentou valores médios de h(%) bem próximos, variando
apenas 0.64%, já a condição C, variou apenas 0.31%.
Verificou-se também que todas as três condições analisadas (A, B e C) estavam
de acordo com E. OLIVEIRA ET AL (2008), não ultrapassando o valor máximo de
25%. Essa informação associada a valores de pH, temperatura e relação C/N são
indicadores que o composto esteja curado.
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Quadro 13 - Umidade do primeiro ciclo de experimento ao final do processo (115 dias).
Determinação do teor de Umidade - h (%)
h (%) por
sub-amostra

Condição A1

Condição A2

Condição A3

Condição B1

Condição B2

Condição B3

Condição C1

Condição C2

Condição C3

h médio (%)
consolidado (A, B ou C)

Primeiro Ciclo de Experimentos
24,66
22,98
23,41
22,60
22,87
23,79
23,39
23,52
22,52
22,75
22,70
22,83
21,92
22,70
22,16
21,87
22,20
23,31
22,80
22,89
22,14
22,31
22,40
22,74
22,31
22,38
22,50
22,80
22,86
22,96
22,80
22,58
22,69
22,66
22,81
23,07

Após o ensaio e cálculo do teor de umidade, verificou-se que todas as 27 subamostras apresentaram valores máximos de 23,41%, inferiores aos apresentados por E.
Oliveira et al (2008).
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•

pH:

Vale ressaltar que a análise foi realizada após o termino do processo de
compostagem, como um verificador do grau de maturação do composto, de acordo com
JIMENEZ E GARCIA (2003) o pH do composto pode ser um indicativo do estado de
compostagem dos resíduos orgânicos.
Verificou-se que todos os nove protótipos, conforme gráfico 14, apresentaram
valores superiores a 7, variando entre 7,11 a 7,49. Valores no qual segundo JIMENEZ E
GARCIA (2003), indicam como composto estabilizado.

Gráfico 14 - Análise de pH para composto maturado (1º ciclo de experimentos)
Análise de pH para composto maturado (1º ciclo de
experimentos)
9
8,5
8
7,5
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6,5
6
Condição Condição Condição Condição Condição Condição Condição Condição Condição
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A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
Análise de pH para composto maturado (1º ciclo de experimentos) pH

Sendo assim, a partir dos resultados obtidos dos parâmetros temperatura, pH e
umidade conclui-se que o que o composto do primeiro ciclo de experimentos
apresentou-se maturado.
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4.2.SEGUNDO CICLO
•

TEMPERATURA:
Para o segundo ciclo de experimentos, com os dados coletados de temperatura

para as três condições (A, B e C) foi possível analisar a evolução da temperatura em
função do tempo, além de sinalizar as etapas do processo de compostagem.
A condição A, conforme gráfico 15, com resíduos em proporção de 25%
Orgânico e 75% RV, demorou um período maior de tempo para concluir o processo.
O protótipo A1 obteve a sua maior temperatura no 28º dia, com temperatura de
55,6ºC. Do 60º dia ao 62º dia, a temperatura se manteve relativamente constante,
variando apenas 0,4 ºC.

Esse dado foi utilizado como indicador de um processo

acelerado de humificação.
O protótipo A2 ficou durante 62 dias no processo de compostagem. A
temperatura mais elevada (54,0 ºC) foi verificada no 32º dia. Verificou-se que no 61º
dia, houve uma queda de 3,0 ºC, no entanto estabilizado nos dias seguintes.
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Gráfico 15 - Evolução temperatura (Condição A – Ciclo 02)
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O protótipo A3 apresentou semelhança ao A1, alcançando no 29º dia o valor de
52,6ºC. Nos últimos três dias de experimento, a temperatura oscilou 0,9ºC.
Nesta condição foi verificado que o processo de compostagem foi mais lento que
as demais condições. Outro ponto observado foi à temperatura máxima alcançada,
obtendo uma diferença de 6,3 ºC para a condição B e de 11,7 ºC para a condição C.
A condição B1, conforme gráfico 16, com 50% resíduos orgânicos de prépreparo alimentar e 50% de RV, alcançou no 33º dia, a sua maior temperatura de 58,7
ºC. A curva do protótipo B1 foi semelhante à curva TIPO do processo de compostagem
descrita por KIEHL (1985 e 1998). Do 55º dia ao 60º dia, a temperatura apresentou
pouca variação (0,9 ºC).
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Gráfico 16 - Evolução temperatura (Condição B – Ciclo 02)

Condição B
50% Orgânico + 50% Verde
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O protótipo B2 alcançou a sua maior temperatura nos dias 31 e 32, chegando aos
59,8ºC. A partir do 54º dia, verificou que a temperatura já estava em processo de
amenização e uniformização, variando 0,9ºC.
O protótipo B3 alcançou a sua maior temperatura no 32º dia, chegando a 61,9ºC.
Variando nos últimos três dias de experimento a temperatura de 0,5ºC.
Nesta condição (50% resíduos orgânicos e 50% RV) foi verificado que o
processo de compostagem foi mais lento que a condição C e mais rápido que a condição
A. Outro ponto observado foi à temperatura máxima alcançada, obtendo uma diferença
de 6,3ºC para a condição A e de 5,4ºC para a condição C.
Para a condição C1, conforme gráfico 17, o protótipo C1 alcançou no 28º dia, a
sua maior temperatura de 67,3 ºC. A curva do protótipo C1 foi semelhante à curva TIPO
do processo de compostagem descrita por KIEHL (1985 e 1998). Do 50º dia ao 53º dia,
a temperatura apresentou uma oscilação de 0,5ºC.
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Gráfico 17 - Evolução temperatura (Condição C – Ciclo 02)

Condição C
75% Orgânico + 25% Verde
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O protótipo C2 apresentou a sua maior temperatura no 28º dia, alcançando
67,3ºC. Do 50º ao 54º dia, a temperatura apresentou uma oscilação de 0,7ºC.
O protótipo C3 alcançou 66,4 ºC, verificada no 27º dia. Nos últimos quatro dias
de experimento, a temperatura oscilou 1,0ºC.
A condição C apresentou o processo de compostagem mais rápido do que as
outras duas condições (A e B). Outro ponto observado foi que esta condição alcançou a
maior temperatura do experimento (67,3ºC). A temperatura máxima alcançada obteve
uma diferença de 11,7ºC para a condição A e de 5,4ºC para a condição B.

•

UMIDADE:

No segundo ciclo de experimentos, o teor de umidade foi ensaiado desde o início
do processo. As amostras seguiram o mesmo procedimento do primeiro ciclo e foram
coletadas amostras no 7º, 30º, 50º e 60º dia.
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Quadro 14 – Teor de umidade segundo ciclo de experimentos (7º dia).
Determinação do teor de Umidade - h (%)
h médio (%)

h médio (%) por
condição (A,B ou C)
7º DIA

Condição A1
Condição A2
Condição A3
Condição B1
Condição B2
Condição B3
Condição C1
Condição C2
Condição C3

42,65
40,59
43,12
41,26
43,48
40,58
50,69
51,67
50,09

42,12

41,77

50,82

O Quadro 14 apresenta os resultados do primeiro ensaio realizado para
determinação do teor de umidade (7º dia). Os valores obtidos após o ensaio foram
utilizados como indicativo para verificar a velocidade do processo de compostagem de
acordo com as condições pré-estabelecidas (% de mistura de MO e RV). Onde, valores
entre 40 e 60% apresentam a faixa ótima de decomposição, enquanto de 30 a 40%
representam uma faixa satisfatória, onde a velocidade de degradação é inferior.
Como o h médio, de acordo com quadro 15, permaneceu na faixa indicada como
ótima para o processo de decomposição, não houve necessidade de interferência
antrópica.
O próximo ensaio foi realizado com as amostras do 30º dia de experimento,
conforme quadro 15.
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Quadro 15 - Teor de umidade segundo ciclo de experimentos (30º dia).
Determinação do teor de Umidade - h (%)
h médio (%)

h médio (%) por
condição (A, B ou C)
30º DIA

Condição A1
Condição A2
Condição A3
Condição B1
Condição B2
Condição B3
Condição C1
Condição C2
Condição C3

39,65
34,87
31,89
36,44
38,48
38,96
49,86
48,89
50,32

35,47

37,96

49,69

A condição C (75% MO + 25% RV) continua na faixa ótima de degradação e as
condições A e B estão na faixa de degradação considerada como satisfatória. Com isso,
é possível verificar que a condição C tem a maior velocidade de degradação em relação
as outras duas condições. No entanto, mesmo que em velocidades diferentes, os três
processos encontram-se em processo de degradação.
Para as condições A e B, ao verificar que o valor de h(%) encontrava-se entre
35% e 37%, realizou-se um processo de rega com o objetivo de aumentar a umidade e a
velocidade da decomposição.
A partir do 45º dia, observou-se que o processo de degradação da condição C
estava bem acelerado, pois já apresentavam sinais de geração de composto com
coloração escura e uma consistência gordurosa no contato com as mãos.
No 50º dia de experimento, realizou-se novo ensaio laboratorial para dar
seguimento ao processo de determinação do teor de umidade, tendo como resultado o
quadro 16.
Apresentou uma redução no teor de umidade de todas as três condições, fato
recorrente desde o primeiro ensaio (7º dia). Já neste ensaio os valores apresentaram uma
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maior diferença. Fato esse associado ao processo avançado de geração de composto e
um maior período de experimento.

Quadro 16 - Teor de umidade segundo ciclo de experimentos (50º dia).
Determinação do teor de Umidade - h (%)
h médio (%)

h médio (%) por
condição (A, B ou C)
50º DIA

Condição A1
Condição A2
Condição A3
Condição B1
Condição B2
Condição B3
Condição C1
Condição C2
Condição C3

31,59
33,56
29,58
33,59
32,57
34,13
39,85
37,49
38,12

31,58

33,43

38,49

A condição C apresentou uma grande taxa de material degradado, acompanhado
da condição B e por último a condição A. Esses parâmetros associados aos demais
podem ser utilizados como referencial/indicador para conhecimento das etapas de
degradação e do andamento do processo de compostagem.
De acordo com o acompanhamento periódico do experimento, verificou-se a
necessidade de realizar um novo ensaio para determinar o teor de umidade no 62º dia,
conforme quadro 17, de atividade, pois as três condições já apresentavam material
compostado.
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Quadro 17 - Teor de umidade segundo ciclo de experimentos (62º dia).
Determinação do teor de Umidade - h (%)
h médio (%)

h médio (%) por
condição (A, B ou C)
62º DIA

Condição A1
Condição A2
Condição A3
Condição B1
Condição B2
Condição B3
Condição C1
Condição C2
Condição C3

24,87
22,58
22,86
22,22
23,25
23,27
19,85
20,58
20,56

23,44

22,91

20,33

Sendo assim, após a análise do teor de umidade da amostra do 62º dia e
associando os valores de umidade aos demais parâmetros verificados, conclui-se que o
material já se encontrava em forma de composto, conforme figura 26, finalizando o
acompanhamento de umidade.

Figura 26 - Material Coletado após determinação de umidade

Após a determinação em laboratório, observou-se que os valores médios de h(%)
para material compostado (composto) estavam de acordo com o fornecido por E.
OLIVEIRA ET AL (2008).
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•

pH:
As análises do pH foram realizadas no 7º, 30º, 50º e 60º dia, conforme gráfico

18.
Gráfico 18 - Evolução pH (2º ciclo de experimentos)

Evolução pH (2º ciclo de experimentos)
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Os valores de pH, para os nove protótipos, oscilaram de acordo com a evolução
do processo de compostagem, trabalhando dentro da faixa de 5,0 a 9,0, conforme
gráfico 21.

•

MATÉRIA ORGÂNICA e CARBONO ORGÂNICO TOTAL

Segundo SILVA ET AL (2009), a determinação da matéria orgânica auxilia o
estudo para avaliar a velocidade de humificação dos materiais compostados,
Para o segundo ciclo de experimentos as análises foram realizadas no 7º e 60º
dias de experimento, conforme gráfico 19, para auxiliar na verificação da velocidade do
processo de humificação.
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Gráfico 19 - Evolução valores COT (g/Kg)
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Após a análise química, com os valores do teor de COT, multiplicou-se por
1,724, para obtenção do teor de matéria orgânica.

Quadro 18 - Valores Matéria Orgânica em função do COT

Amostras

Matéria Orgânica (MO)
7º dia

60º dia

Condição A2

116,51

45,69

Condição B1

117,53

53,44

Condição C3

112,04

51,48

Os valores obtidos de COT (g/Kg) e MO estão semelhantes com os apresentados
por SILVA, F.(2009) e GRIGATTI et al, (2004).
A determinação do teor de C e de MO, auxiliou o processo de comparação da
relação C/N. Esta relação foi calculada com base nos valores do teor de C (g/Kg) e de N
informados por Kiehl (1981 e 1985) e Paschoal, A.D. (1994), com o objetivo de
comparar os resultados com os valores reais de C do experimento.
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Quadro 19 - Relação C/N

Condição

Dias
MO
C (g/Kg)
N * (%) Relação C/N
7º
116.51
67.58
2.17
31/1
Condição A2
60º
45.69
26.50
2.33
11/1
7º
117.53
68.17
2.17
31/1
Condição B1
60º
53.44
31.00
2.33
13/1
7º
112.04
64.99
2.17
30/1
Condição C3
60º
51.48
29.86
2.33
13/1
* Os valores de N (%) foram obtidos Kiehl (1981 e 1985) e Paschoal, A. D. (1994)

Este trabalho permite afirmar que em termos ambientais, os benefícios da
compostagem resultam do fato de proporcionar uma crescente diminuição da disposição
dos resíduos orgânicos biodegradáveis em aterro sanitários, prevenindo-se assim
impactos ambientais negativos.
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5. CONCLUSÃO

O objetivo proposto da pesquisa de desenvolver um novo tipo de equipamento
para compostagem unifamiliar foi atendido. O protótipo satisfaz critérios, de facilidade
de transporte, instalação, operação e simplicidade, importantes para processos de
compostagem unifamiliar, tendo por análises e monitoramento de temperatura, umidade,
pH, C/N, COT, MO apresentado resultados satisfatórios.
A condição C (75% RO +25% RV) mostrou ser a mais eficiente devido o maior
percentual de resíduos orgânicos (pré-preparo alimentar).
A partir dos resultados obtidos dos parâmetros temperatura, umidade, pH, C/N,
COT e MO conclui-se que em ambos os ciclos chegou-se a maturação do composto.
Por fim, em função dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o protótipo
estudado é uma alternativa para residências, em especial em cidades pequenas
minimizando assim boa parte dos custos das prefeituras com coleta, tratamento e
disposição de resíduos.
Propostas de novas pesquisas:
1.

Incluir nos estudos o uso do composto em percentuais de 5,10 e 20% misturados

com os resíduos na fase inicial do processo para atuar como inoculador.
2.

Estudo detalhado dos ganhos ambientais e econômicos com a implementação de

um processo caseiro de compostagem empregando o protótipo aqui desenvolvido e
porventura outros modelos existentes no mercado.
3.

Realização de ensaios de germinação com espécies diferentes, para avaliar o

composto, assim como saber quais as espécies mais sensíveis e quais as mais
resistentes.
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4.

Desenvolvimento de um modelo computacional para simular o fenômeno de

compostagem, com aplicação ao protótipo aqui desenvolvido, como forma de estudar
melhor posição, número e diâmetro dos furos, de forma a garantir um processo aeróbio,
diminuindo aspectos empíricos no processo de decisão.
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