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Abstract 
Evaluated the process of composting of the municipal solid wastes on a small scale through the physical, chemical and 
microbiologic monitoring parameters such as: temperature, pH, degradation of nitrogen, cellulose, hemicellulose and lignin. 
The compost was examined in relation to the levels of organic matter, macro and micronutrients, comparing the results with 
the soils from Coastal Plains of the state of Sergipe. The composting was developed in five windrows with varying 
percentages. The monitored parameters showed behavior consistent with those reported in the literature. Through the 
analysis carried out in the compost, it was able to demonstrate that the method of composting on a small scale showed 
potential for producing organic. 
Keywords: Composting, Sustainable Development, Urban waste. 

 
 

COMPOSTAGEM EM PEQUENA ESCALA 
 
Resumo 
Avaliou-se o processo de compostagem de resíduos sólidos urbanos em pequena escala mediante o monitoramento dos parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos: temperatura, pH, degradação de nitrogênio, celulose, hemicelulose e lignina e contagem 
microbiana. O composto gerado foi analisado em relação aos teores de matéria orgânica, macro e micronutrientes, comparando-se os 
resultados com os solos dos Tabuleiros Costeiros de Sergipe. A compostagem foi realizada em 5 leiras variando as concentrações. Os 
parâmetros monitorados se assemelharam aos da literatura. Através de análises do composto foi constatado que o método de 
compostagem em pequena escala permitiu sua utilização como substrato e condicionantes de solo. 

 
Palavras chave: Compostagem, Desenvolvimento Sustentável, Resíduos Urbanos. 
 
 

1. Introdução 
A crescente produção de resíduos urbanos tem motivado a sua utilização como fonte alternativa para produção de fertilizantes 
orgânicos. Segundo a ABRELPE (2011), somente no município de Aracaju são gerados cerca de 592 ton.dia -1 de resíduos, dos quais 
50 % poderiam ser reciclados pelo processo de compostagem. O processo de compostagem converte os resíduos biodegradáveis em 
matéria orgânica desinfetada e estabilizada, valiosa para a agricultura (Zhang et al., 2012). Os elevados custos associados à coleta, 
transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, tornam necessários o desenvolvimento e aplicação de técnicas de 
tratamento de baixo custo e de forma descentralizada (Furedy, 2001). A compostagem in-situ de resíduos orgânicos não perigosos, 
tais como resíduos urbanos, reduz significativamente os custos e consumo de energia com transporte, uma vez que o volume final a 
ser transportado pode ser reduzido a cerca de 40 a 60 % do seu original. Além disso, o Brasil, por ser um país com vocação agrícola, 
tem um grande déficit na demanda por fertilizantes minerais compostos basicamente por nitrogênio, fósforo e potássio 
(macronutrientes). Em 2005, o Brasil gastou R$ 959 milhões com a importação de cerca de cinco milhões de toneladas de cloreto de 
potássio, o que representa 90 % da demanda nacional (BNDES, 2006). Com a compostagem, parte dessa demanda poderia ser suprida 
pelo fertilizante orgânico gerado no processo, que além de conter os macronutrientes necessários para o cultivo agrícola, ainda atuam 
na correção da acidez e na melhoria das propriedades físicas do solo (Kiehl, 2002). 
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O processo de compostagem, além de trazer benefícios econômicos alivia as pressões ambientais causadas pela má disposição desses 
resíduos, evitando-se a poluição do solo e águas, através da geração do chorume, e do ar através da não geração de metano, por 
exemplo. Essa má disposição gera um contínuo e acelerado processo de degradação do meio ambiente, provocando uma série de 
implicações na qualidade de vida da população e nos recursos naturais. O processo de compostagem em pequena escala permite sua 
aplicação, não só em ambientes urbanos, como também na agricultura familiar e em pequenas propriedades agrícolas.  
A principal vantagem ambiental da compostagem doméstica, em relação à compostagem centralizada, é o fato de dispensar a coleta e 
transporte de resíduos. Outra vantagem observada nas duas formas de compostagem é a possibilidade de utilização do composto como 
melhorador do solo substituindo os fertilizantes minerais (Andersen et al., 2011). O presente trabalho tem como principal objetivo 
demonstrar, através do monitoramento do processo e análise dos compostos gerados, a possibilidade da realização da compostagem em 
pequena escala com a obtenção de um composto de qualidade. 
 
  

2. Metodologia 
2.1 Montagem das Leiras de Compostagem 
As leiras apresentaram dimensões de 100,0 cm de largura, 100,0 cm de comprimento e 100,0 cm de altura (processo em pequena 
escala), seguindo o método de pilhas aeradas por revolvimento e a céu aberto. As leiras foram formadas em camadas alternadas de 
aproximadamente 15 cm, compostas de resíduos orgânicos triturados e provenientes das lanchonetes e restaurantes e podas de árvores 
do Campus II da. A composição das leiras foi a seguinte: Leira 1: 70 % resíduo de feiras e 30 % resíduo de polda; Leira 2: 60 % e 40%; 
Leira 3: 50 % e 50 %; Leira 4: 40 % e 60 %; e a Leira 5: 30 % e 70 %, respectivamente. 
 
2.2 Coletas de Amostras: As coletas foram realizadas, seguindo a metodologia do quarteamento segundo a NBR n° 10.007 (ABNT, 
2004), retirando-se uma alíquota de 100,0 g de material, a qual foi levada a estufa à 50 °C por 40min, para cessar o processo 
fermentativo, em seguida foi armazenada sob refrigeração à 4 °C. 
 
2.3 Monitoramento do Processo: Durante o processo de compostagem foram realizadas analises dos seguintes parâmetros:  
Temperatura: foi medida a temperatura ambiente e da leira de compostagem utilizando um termômetro digital Minnipa-APPA 
modelo MT-520 equipado com um termopar de alumínio medindo 25 cm de comprimento. As medidas foram realizadas em cinco 
pontos diferentes ao longo de cada leira e o valor da temperatura foi expresso como média dos pontos. pH: uma amostra de 20 g de 
composto foi homogeneizada com 30 mL de água destilada, e o valor do pH desta solução foi medida, em triplicata, em potenciômetro 
digital (Digmed), segundo metodologia da EMBRAPA (1997). Nitrogênio Total: os experimentos foram realizados em triplicata 
utilizando o método de Kjeldahl descrito por Siqueira (2006). Fibras Vegetais: as concentrações de celulose, hemicelulose e lignina 
foram realizadas pelo método de van Soest (Siqueira, 2006). Microbiologia: uma amostra de 25 g de amostra do composto foi 
adicionado a 225 mL de água peptonada. Alíquotas de 0,5 mL de diluições de 10-4 e 10-5 foram aplicadas em placas de Petri contendo 
Agar nutriente (análise bacteriológica) e Agar Sabouraund suplementado com antibiótico (análise de fungos). As placas foram 
encubadas a 37 °C por 48 h. Os resultados foram apresentados em UFC.g-1 (Silva et al., 1997). 
2.4 Caracterização do Composto 
Ao final do processo, os compostos obtidos foram analisados quanto a densidade, de acordo com o método da auto compactação 
(Rodella e Alcarde, 1994). Os nutrientes P, K, Ca, Mg e Na e a matéria orgânica foram analisados pelo método da Embrapa (1999), já 
o Fe, Cu, Mn e Zn foram analisados por absorção atômica. 
 

3. Resultados e Discussões  
 
3.1 Monitoramento do Processo 
A FIGURA 01 apresenta a variação da temperatura durante o processo de compostagem para as diferentes composições das leiras. 
Durante a compostagem observa-se uma fase inicial mesófila. À medida que o processo avança observa-se um aumento da 
temperatura, devido à ação microbiana, chegando até 70 °C (Kiehl 1985; Marín et al. 2005; Pereira Neto, 1989). No presente trabalho 
foi observada uma fase termófila no inicio do processo com temperaturas variando entre 48,9 °C a 56 °C, antes mesmo da verificação 
da fase mesófila, para todas as composições de leiras. Esta observação diferenciada pode ter ocorrido devido às dimensões reduzidas 
das leiras, as quais apresentam maior relação entre área superficial e o volume e, consequentemente maior perda de calor pela 
superfície, haja vista que a temperatura ambiente era de aproximadamente 30 °C em todos os experimentos, (Haug, 1993).  



 
Figura 01 - Perfis de variação de temperatura média das leiras e temperatura ambiente em relação ao tempo de compostagem 

 
A avaliação do perfil do valor do pH das leiras durante a compostagem mostra um comportamento similar para todas as composições, 
com uma redução inicial do pH seguida de aumento do valor até 9,0 em 28 dias aproximadamente (FIGURA 02). Este comportamento 
afasta-se do observado por Haug (1993), o qual não ultrapassa a faixa de 5,0 a 8,5. Esta habilidade de neutralizar o pH ocorre devido à 
formação de ácidos fracos (CO2) e uma base fraca (NH3). O desvio de comportamento pode ser devido à pequena produção de CO2, 
ou perda para o ambiente devido às dimensões reduzidas das leiras. Entretanto, ao final do processo esses valores (±8,5) ficam dentro 
da faixa de idealidade teórica. Outros autores trabalhando com diferentes tipos de resíduo também observaram valores de pH 
alcalinos. Para a degradação do nitrogênio percebeu-se que o aumento da concentração de resíduos de feiras livres nas leiras propiciou 
o aumento do teor de nitrogênio de Kjeldahl (NTK), como pode ser observado na FIGURA 03. Com o tempo de processo observou-se 
um aumento na concentração do nitrogênio total, até um valor constante ocorrendo aproximadamente após 30 dias. Este aumento foi 
em média de 64,4 %. As concentrações finais foram semelhantes às encontradas por Jahnel ET AL. (1999), em processo de 
compostagem utilizando resíduos urbanos. 
 

 
 
A degradação dos teores de fibras vegetais na compostagem é apresentada na TABELA 01. O aumento do percentual de resíduos de 
podas na composição inicial das leiras propiciou maiores concentrações de celulose, hemicelulose e lignina. 

Tabela 01– Teores de Celulose, Hemicelulose e Lignina (%) no inicio e no final de fase de maturação 

Cel = Celulose; Hem = Memicelulose; Lig = Lignina 
 
Comparando-se os teores dessas fibras no inicio e final da fase de maturação do composto verificou-se a diminuição dos teores de 
celulose. Para a leira contendo 30 % de resíduo de poda a redução foi de 34 %, mostrando que os microrganismos responsáveis pelo 
processo foram aptos a degradar a celulose. Os teores de hemicelulose e lignina apresentaram um incremento, provavelmente devido à 
perda de volume das leiras durante o processo e consequente concentração dessas fibras, bem como a formação de polímeros de 
cadeias mais curtas, durante a degradação da celulose, os quais possivelmente foram identificados como hemicelulose. Os resultados 
obtidos de celulose, hemicelulose e lignina são condizentes com os resultados apresentados por Siqueira (2006) ao estudar o processo 

 
Leiras 

Início da Maturação Composto maturado 
Cel  Hem  Lig Cel Hem Lig 

L1 30,23 21,32 10,48 20,16 22,89 15,61 
L2 31,49 22,08 11,12 22,25 24,01 17,03 
L3 38,42 27,92 13,54 27,05 28,01 18,01 
L4 39,02 28,20 13,70 29,20 28,12 17,90 
L5 40,61 29,24 14,56 29,84 33,52 18,20 



de compostagem para o cultivo de Agaricus blazei. O monitoramento da contagem microbiana no processo de compostagem foi 
realizado nas etapas de resfriamento, com temperaturas variando de 58 °C a 35 °C, ocorridas nos primeiros vinte dias de 
compostagem, e na fase mesofílica de maturação, com temperaturas de 35 °C até temperatura ambiente, de aproximadamente 28 °C, 
ocorridas do vigésimo dia até o final do processo de compostagem, conforme pode ser observado na FIGURA 01. A etapa mesófila 
inicial não foi monitorada por ter sido extremamente rápida, provavelmente devido à pequena escala do processo. As TABELAS 02 e 
03 apresentam as contagens de bactérias e fungos, respectivamente. 
 

Tabela 02 – Contagem de Bactérias (UFC.g-1) durante o processo de compostagem 
Leira Etapa de Resfriamento Etapa Mesofila Inicial Etapa Mesofila Final 

1 7,1 x 108 7,5 x 108 3,6 x 108 
2 6,7 x 108 1,6 x 108 9,4 x 107 
3 5,1 x 108 3,2 x 108 2,9 x 108 
4 4,9 x 108 6,2 x 108 5,9 x 108 
5 4,7 x 107 7,3 x 107 2,3 x 107 

 
Tabela 03 – Contagem de Fungos (UFC.g-1) durante o processo de compostagem 

Leira Etapa de Resfriamento Etapa Mesófila Inicial Etapa Mesófila Final 
1 6,6 x 106 1,7 x 106 3,2 x 106 

2 7,2 x 107 4,1 x 107 1,2 x 106 
3 6,2 x 107 2,1 x 107 2,4 x 107 
4 6,0 x 107 1,2 x 107 6,6 x 107 
5 2,4 x 107 1,2 x 108 2,1 x 107 

 
Observa-se que as bactérias são predominantes na etapa de resfriamento e mesófila inicial, e os fungos estão presentes em maior 
concentração na etapa mesófila inicial. Na etapa mesófila final bactérias e fungos tiveram suas concentrações reduzidas, 
caracterizando a proximidade do fim do processo de compostagem. No inicio do processo são consumidos os substratos mais 
facilmente degradados, predominando a população de bactérias fermentativas. À medida que os substratos mais facilmente degradados 
são consumidos a fonte de carbono é formada basicamente por carboidratos complexos (celulose, henicelulose e lignina), os quais são 
mais facilmente consumidos por fungos, que produzem enzimas como a celulase, xilanase, entre outras, responsáveis pela quebra das 
macromoléculas, disponibilizando-as em unidades de açúcar assimiláveis por microrganismos, propiciando novamente o crescimento 
das bactérias (Siqueira, 2006). Quando o processo de compostagem aproxima-se do final a concentração de bactérias é reduzida. A 
quantidade de fungos tende a permanecer em um patamar, isso é observado pela proximidade dos valores obtidos durante as etapas 
monitoradas. O final do processo de compostagem é observado quando a temperatura da leira aproxima-se da temperatura ambiente, 
quando a atividade microbiana é reduzida (estabilidade da concentração) e os valores de pH e nitrogênio total também são 
estabilizados (Kiehl, 2002). Avaliando-se os dados obtidos no monitoramento observa-se que o aumento do teor de resíduo de poda 
aumenta o tempo de compostagem , isso ocorre provavelmente devido ao menor teor de nitrogênio total, que provoca um menor 
crescimento de bactérias, e consequentemente maior tempo de compostagem. Leira 1 foi decomposta em 75 dias, a 2 em 83, a 3 em 
81, a 4 em 90 e a Leira 5 em 95 dias. Marin et al. (2005) obtiveram tempo de compostagem de 90 dias em processos em escala 
convencional, o que não difere dos tempos de compostagem observados para o processo em pequena escala. 
3.2 Caracterização do Composto: Os compostos formados foram analisados em relação aos teores de matéria orgânica, 
macronutrientes, micronutrientes e densidade, como mostra a Tabela 04. 
 

Tabela 04 - Resultados de teores de material orgânica macro e micronutrientes 

PARÂMETRO 
LEIRAS 

L1 L2 L3 L4 L5 Solo* 
Densidade (g.dm-3) 0,59 0,56 0,56 0,50 0,45 1,47 
Matéria Orgânica (g.dm-3) 96,8 110 87,6 94,4 115 22 
Cálcio (cmol.dm-3) 7,77 8,3 8,15 7,89 12,9 0,6 
Magnésia (cmol.dm-3) 3,23 3,4 2,65 3,81 6,3 0,5 
Sódio (cmol.dm-3) 0,14 0,12 0,21 0,15 0,22 0,14 
Potássio (cmol.dm-3) 0,8 0,49 0,83 0,79 1,52 0,05 
Fósforo (cmol.dm-3) 1,99 1,84 1,29 1,26 0,37 0,02 
Ferro (mg.Kg-1 ) 912 755 785 990 293 NA 
Cobre (mg.Kg-1 ) 0,28 0,58 0,31 0,39 ND NA 
Manganês (mg.Kg-1 ) 22,5 25,8 20 12,4 12,2 NA 
Zinco (mg.Kg-1 ) 21,1 31 20,5 17,6 15 NA 
*Solo do tabuleiro costeiro do Estado de Sergipe. ND – Não Detectado. NA – Não Analisado. 
 
A densidade do composto diminuiu com o aumento da porcentagem do resíduo de poda. Quanto maior a densidade aparente, maior a 
compactação, menor a estrutura e menor será a porosidade total do solo, sendo maiores as restrições para o crescimento e 



desenvolvimento das plantas Lacerda (2006).  Segundo Kiehl (1985), os solos arenosos, de textura grosseira, apresentam densidade 
que variam de 1,4 a 1,6 g.cm-3 e os solos argilosos, de textura fina, apresentam valores de 1,2 a 1,4 g.cm-3, valores para Grolli (1991) 
distante da variação de 0,17 a 1,0 g.cm-3 satisfatório para a propagação de plantas. O solo do Tabuleiros Costeiros do estado de 
Sergipe, utilizado para comparação, tem densidade de 1,47 g.cm-3, assemelhando-se ao solo arenoso. 
Desta forma pode-se concluir que a incorporação do composto ao solo melhora sua característica para uso em propagação de plantas.  
Os resultados de matéria orgânica, macro e micronutrientes apresentados nas leiras do presente estudo ficaram um pouco abaixo dos 
resultados obtidos por outros autores que estudaram o processo de compostagem utilizando resíduos urbanos em escala convencional 
(Almeida, 2003; Fachini, 2004), porém com teores satisfatórios para sua utilização como fertilizante orgânico, destacando-se a Leira 5, 
pelos elevados teores de matéria orgânica e potássio e a Leira 1 pelo elevado teor de fósforo. 
 

3.3. Aplicação do Composto: A FIGURA 04 mostra o aspecto da leira durante processo de compostagem, bem como o composto 
pronto e peneirado após término do processo. 
 

 
Figura 04. (a) Processo de compostagem. (b) Composto peneirado após final do processo. (c) Composto ensacado. 

 
O composto gerado foi doado para o asilo SAME localizado em Aracaju. Neste asilo há uma horta onde é produzida parte dos 
alimentos que compõe as refeições dos idosos. O composto foi aplicado tanto em culturas maduras como em recém-plantadas. Não foi 
constatada mortalidade de nenhuma cultura e nenhum outro prejuízo aparente. Pelo contrário, foi observado que as culturas ficaram 
mais viçosas e que houve um considerável aumento na produtividade.  

 
4. Conclusões 

Os monitoramentos do processo de compostagem de resíduos sólidos urbanos em pequena escala apresentaram temperaturas máximas 
inferiores às temperaturas apresentadas no processo em escala convencional, entre 48,9 e 56 °C. Os demais parâmetros, pH, 
degradação de nitrogênio, celulose, hemicelulose, liginina e a contagem microbiana apresentaram comportamento semelhante ao 
processo de compostagem convencional, não sendo um fator limitante do processo em pequena escala. O pH obteve valor 9,0, um 
pouco acima do observado em outros trabalhos, mas dentro da faixa de idealidade. Houve um aumento de 64,4 % na concentração de 
nitrogênio total em decorrência do uso de resíduos da feira livre. A quantidade de macro e micronutrientes dos compostos produzidos, 
assim como os teores de matéria orgânica, foram superiores aos valores obtidos para o solo da região dos Tabuleiros Costeiros do 
Estado de Sergipe, com destaque para as Leiras 1 e 5. As densidades aparentes dos compostos apresentaram valores considerados 
satisfatórios para propagação de plantas. Assim, considera-se a compostagem em pequena escala uma técnica viável para produção de 
composto orgânico com potencial para utilização como fertilizante em casas, condomínios e na agricultura familiar, trazendo 
benefícios econômicos e ambientais. 
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