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ABSTRACT 
The study of biodegradation of poultry carcasses through composting in closed discontinuous digesters enabled the 
evaluation of composting as an alternative for the treatment of solid waste generated on farms. The study began with 
the characterization of the waste that would be used in the process and went through the analysis and monitoring of 
the identified parameters to evaluate the composting process inside the digester. The composting was found 
satisfactory at the end of the process, and all carcasses were totally degraded and presented no environmental risks. 
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ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO DE CARCAÇAS DE AVES ATRAVÉS DO PROCESSO 
DE COMPOSTAGEM EM BIODIGESTORES FECHADOS DESCONTÍNUOS 

 
 
Resumo 
O estudo da biodegradação de carcaças de aves por meio da compostagem em biodigestores fechados descontínuos 
possibilitou a avaliação da compostagem como forma alternativa para o tratamento dos resíduos sólidos gerados nas 
granjas. O estudo iniciou com a caracterização dos resíduos que seriam usados no processo e transcorreu através das 
análises e monitoramento dos parâmetros identificados para avaliar o processo de compostagem dentro do 
Biodigestor. A compostagem se mostrou satisfatória ao final do processo, sendo que todas as carcaças foram 
totalmente degradadas e não apresentaram riscos ambientais. 

 
Palavras chave: Carcaças, Compostagem, Resíduos Sólidos.  
 
 
Introdução e Justificativa do Trabalho 
 
A produção mundial de carne de frango, segundo dados do United States Department of Agriculture (USDA), foi 
estimada em 81,137 milhões de toneladas, em 2011, sendo o Brasil o terceiro maior produtor, com 13,058 milhões de 
toneladas, precedido apenas pelos Estados Unidos e China, que ocupam primeiro e segundo lugar, respectivamente 
(UBABEF, 2012). A atividade apresenta papel expressivo na atual economia brasileira, representando 1,5% do PIB 
do país, gerando empregos diretos e indiretos (SURDI, 2010).  
Os subprodutos da atividade humana têm constituído sérios problemas de poluição do meio ambiente, associada à 
escassez de recursos naturais. Ao lado do crescimento dos índices produtivos, cresce também a preocupação com os 
efeitos das criações intensivas de aves sobre o meio ambiente, principalmente no que diz respeito à geração e 
disposição dos resíduos produzidos (cama de frangos e carcaça de aves), considerando que a mortalidade média de 
aves é de 3,5% (PERDOMO, 2001). 
Baseando-se na mortalidade média de aves de 3,5% durante toda a fase de engorda e considerando a produção 
brasileira de 13,058 milhões de toneladas de frango em 2011 e mundial de 81,137 milhões de toneladas no mesmo 
ano, podemos perceber a grande quantidade de carcaças que devem ter sido descartadas durante este período de 
produção (UBABEF, 2012). A Figura 1 apresenta a produção brasileira de frangos nos últimos anos. 
 

 
Figura 1. Produção Brasileira de carne de frango. 
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Acredita-se que a maioria destas carcaças tenha sido disposta de maneira inadequada, comprometendo o meio 
ambiente. Se as carcaças de aves resultantes da morte natural em níveis tão altos de produção não são eliminadas 
através de métodos ambientalmente aceitáveis, a expansão da indústria no futuro será limitada por restrições e ou leis 
regulamentar. Os métodos para a eliminação de carcaças de aves incluem o enterramento, incineração e 
compostagem. A compostagem é a forma de tratamento relativamente barato e está ganhando ampla aceitação. 
Com o uso dos biodigestores, as carcaças juntamente com a “cama de frango” poderão ser transformadas em um 
composto orgânico com elevado potencial fertilizante, podendo ser comercializado ou utilizado nas próprias 
propriedades.  
 
 
Objetivos 
 
O objetivo principal deste estudo é o desenvolvimento de uma metodologia específica para a compostagem 
otimizada de carcaças de animais juntamente com a “cama de frango” oriundos da agroindústria através de 
biodigestores fechados descontínuos com a produção de um composto orgânico de valor comercial ao final do 
processo. Pretende-se assim evitar problemas de saúde pública (proliferação vetores de doenças) e ambientais 
(contaminação de águas superficiais e solo por chorume, entre outros). 
 
 
Metodologia 
 
Os experimentos estão sendo conduzidos no Laboratório de Engenharia Sanitária (LESA), pertencente ao 
Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Federal de Viçosa (UFV).   
Para que o processo de compostagem aconteça é necessário acrescentar junto às carcaças a cama de frango e a palha. 
Além disso, a fase de degradação tem duração de 30 a 45 dias e mais 30 dias de maturação, que acontecerá em local 
aberto.  O resultado da utilização da tecnologia proposta é a degradação acelerada das carcaças de animais, formando 
no final do processo um composto rico em húmus, o biofertilizante. A Figura 2 apresenta o Biodigestor. 
 

 
Figura 2. Biodigestor fechado descontínuo. 

 
 
Antes da realização do experimento foi necessário fazer a caracterização dos materiais utilizados no processo, pois 
para que a Compostagem seja efetiva, uma série de parâmetros devem ser avaliados e monitorados, como: pH, teor 
de agua (umidade), tamanho das partículas, aeração, temperatura e nutrientes.  
Para o processo de compostagem utilizou-se os resíduos que são gerados nas próprias granjas de modo a satisfazer e 
garantir o desenvolvimento sustentável durante todo o processo. Portanto, os resíduos utilizados foram as carcaças de 
aves (que morreram naturalmente durante o período de engorda), cama de frango e a palha (oriunda de outra 
atividade dentro das granjas).  
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos no processo de caracterização dos componentes antes de serem inseridos 
no protótipo. 
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Tabela 1. Caracterização dos componentes. 
PARÂMETRO Cama de frango Carcaça de ave Palha 
Umidade (%) 52,05 68,057 11,2 
SV (%) 88,53 91,523 96,45 
Carbono (%) 49,18 50,846 53,58 
Nitrogênio (%) 3,88 7,738805 0,6 
C/N 12,68 6,57027 89,3 
pH 6,56 6,25 7,31 

 
 
A Tabela2 a seguir descreve todos os parâmetros que serão monitorados no decorrer do experimento. 
 

Tabela 2. Resumo das análises realizadas durante o experimento. 
PARÂMETRO FREQUÊNCIA 
C orgânico total Semanal 
N total Kjeldahl Semanal 
C/N Semanal 
CTC Início e fim da maturação 
N, P, K Fim da maturação 
Metais Fim da maturação 
Coliformes totais Inicio, meio e fim 
Coliformes termotolerantes Inicio, meio e fim 
pH Semanal 
Temperatura Diário 
Potencial Redox Semanal 
Condutividade Semanal 
Umidade Semanal 
Sólidos Voláteis (SV) Semanal 

 
 
Para a montagem do experimento foi adicionado uma primeira camada de palha, justamente para retenção de 
umidade e evitar o escoamento de líquidos, e camadas intercaladas de cama de frango e carcaças de aves.  
 
 
Resultados 
 
As experiências deram início no dia 17/10/2012, a Tabela 3 mostra os primeiros resultados obtidos para um ciclo de 
aeração de 5min/12horas. 
 

Tabela 3. Primeiros resultados obtidos da Biodegradação de carcaças de aves. 

 
ANÁLISES 

AMOSTRAS 
COT  
 (%) 

NTK 
 (%) 

C/N 
Umidade 
    (%) 

pH 
Pot. Redox 
    (mV) 

Condutividade 
   (mS/cm) 

 SV 
 (%) 

17/10/2012 48,07 3,03 15,84     56,10 8,48    -86,40      1,56 86,53 
24/10/2012 49,37 5,54 8,91     49,44 7,96    -57,90      1,93 88,87 
31/10/2012 49,81 5,59 8,91     45,92 7,86    -52,80      2,52 89,65 
07/11/2012 48,30 4,45 10,85     33,96 8,20    -56,50      1,50 86,93 
14/11/2012 47,18 4,00 11,80     29,80 8,01    -50,80      2,20 84,92 
21/11/2012 44,35 4,21 10,53     60,08 8,65    -73,20      2,22 79.83 
28/11/2012 41,94 3,16 13,27     61,00 8,22    -53,40      2,00 75,50 
05/12/2012 42,68 3,38 12,63     57,24 8,75    -80,90      1,87 76,83 
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De acordo com as primeiras análises pode-se perceber que a relação C/N se apresentou satisfatória ao fim do 
processo. Mesmo iniciando com uma relação baixa, os resíduos (carcaça e cama) se apresentaram totalmente 
degradados. O teor de água foi corrigido ao longo do processo de modo que atendesse a umidade ótima que fica na 
faixa de 45 a 60%. A temperatura dentro do Protótipo atingiu valores próximos à 75ºC, sendo que este parâmetro é 
um reflexo da atividade microbiológica. A temperatura também foi controlada numa faixa de 40 à 60ºC, sendo que 
alguns autores indicam a temperatura ideal em torno de 55ºC. A Figura 3 demonstra a variação da temperatura ao 
longo do processo de tratamento. 
 

 
Figura 3. Monitoramento da Temperatura durante fase de degradação. 

 
 
Após passar pelo processo de tratamento o material se apresentou com excelente qualidade sob o ponto de vista 
microbiológico, de acordo com o laudo emitido pelo responsável técnico do laboratório. A Tabela 4 apresenta os 
resultados obtidos após o período de tratamento. 
 

Tabela 4. Resultados microbiológicos. 
ANÁLISES 
 (NMP/g) 

AMOSTRAS 
17/10/2012 05/12/2012 

Salmonella NA NA 
Coliformes Totais 2,5 x 10² 1,6 x 10² 
Coliformes 
Termotolerantes(E.coli) 2,1 x 10¹ < 1,0 
Clostridium NA NA 

 
 
Espera-se ao final do processo de compostagem, que todas as carcaças sejam totalmente degradadas e não 
apresentem riscos ambientais. No final do tratamento, será adquirido por meio da compostagem um material com 
alto potencial fertilizante totalmente estabilizado.  
 
 
Conclusão e Recomendação 
 
Diante da problemática dos resíduos gerados durante a produção de frango pode-se chegar a algumas conclusões. 
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A compostagem é um processo biológico de reciclagem de nutrientes, podendo ser empregada desde que alguns 
parâmetros sejam adaptados para que as carcaças possam ser decompostas de maneira eficiente e segura, sem que 
haja disseminação de doenças, principalmente quando não se sabe a causa da mortalidade das aves. O emprego da 
compostagem justifica-se no tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos gerados em aviários e abatedouros de aves 
por acelerar a decomposição do material orgânico presente no conteúdo. O processo de biodegradação das carcaças 
de frangos se mostrou satisfatório. Porém, há necessidade dos biodigestores serem operados sob diferentes 
condições, variando-se os diversos parâmetros que controlam a velocidade do processo de compostagem. 
Foi observado ao longo dos trabalhos que seria interessante a realização de outros trabalhos para avaliação da 
emissão de gases ao longo do todo o processo e também o potencial fertilizante do produto final gerado. 
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