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RESUMO 

 

O destino final dos resíduos sólidos urbanos gera problemas socioambientais, na 

preservação da fauna e flora, e na saúde humana, principalmente quando 

descartados de forma inapropriada. O processo de compostagem pode ser uma 

forma de minimizar os impactos gerados, além de ter seu produto final aplicado em 

diversas áreas. O adubo gerado no processo de compostagem urbana pode ser 

utilizado em hortas e jardinagens. Portanto, o objetivo deste trabalho foi utilizar a 

compostagem doméstica como uma solução para os resíduos sólidos urbanos. 

Especificamente, avaliar a produção de adubo em diferentes composteiras 

domésticas. O presente estudo foi baseado nas literaturas científicas compreendidas 

no período de 1985 a 2019. As buscas foram baseadas em artigos científicos, 

documentos governamentais, institucionais, apostilas, notas de aula, boletins 

técnicos, Associações. Este trabalho foi desenvolvido a partir da descrição a respeito 

da compostagem, com ênfase na área urbana, utilizando resíduos sólidos urbanos, e 

avaliando a produção de adubo em diferentes recipientes. Conclui-se que a 

compostagem sendo ela doméstica ou não, de pequena ou grande escala, se 

mostra ser uma alternativa viável para a redução dos resíduos sólidos uma vez que 

pode gerar com composto (adubo) rico em nutrientes com grande potencial. A 

compostagem doméstica pode contribuir para a redução dos impactos gerados 

proveniente do descarte desses resíduos em lixões, assim como a redução na 

utilização de fertilizantes industrializados quando comparado à produção em grande 

escala. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Matéria orgânica, tratamento de resíduos, bioestabilização e 

impactos ambientais.  

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The final destination of urban solid waste generates social and environmental 

problems, to the preservation of fauna and flora, and to human health, especially 

when discarded in an inappropriate way. The composting process can be a way to 

minimize the impacts generated, besides having its final product applied in several 

areas. The fertilizer generated in the urban composting process can be used in 

vegetable gardens and gardening. Therefore, the objective of this work was to use 

domestic composting as a solution for urban solid waste. Specifically, evaluate the 

production of fertilizer in different domestic compost. The present study was based 

on the scientific literatures comprised in the period of1985 to 2019. The searches 

were based on scientific articles, government and institutional documents, handouts, 

lecture notes, technical bulletins, associations. This work was developed based on 

the description of composting, with emphasis on urban area, using municipal solid 

waste, and evaluating the production of fertilizer in different containers. It is 

concluded that the composting being domestic or not, of small or large scale, is 

shown to be a viable alternative to the reduction of solid residues since it can 

generate compost (fertilizer) rich in nutrients with great potential. Domestic 

composting can contribute to the reduction of the impacts generated from the 

disposal of these residues in dumps, as well as the reduction in the use of 

industrialized fertilizers when compared to large-scale production. 

 

KEY WORDS: Organic matter, waste treatment, biostabilization and environmental 

impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente existe uma preocupação com a preservação do meio ambiente. O 

aumento populacional dos últimos 10 anos, acarreta um crescimento na geração de 

resíduos sólidos urbanos, que constitui um problema econômico, social e ambiental. 

Esses resíduos em sua maioria são formados por matéria orgânica (MO), oriundo de 

residências, supermercados, feiras de ruas e restaurantes. A disposição desses 

resíduos é realizada muitas vezes em lixões, a céu aberto, causando danos ao meio 

ambiente. 

Uma alternativa de reduzir o volume de lixo produzido pela sociedade é a 

adoção da compostagem. A compostagem é uma técnica que permite a 

transformação de restos orgânicos, tais como: sobras de frutas e legumes e 

alimentos em geral, podas de jardim, pedaços de tecido, serragem, em adubo. É um 

processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como 

produto final o composto orgânico (MMA, 2019). Além disso, a compostagem é uma 

forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo 

natural, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. 

A compostagem doméstica também pode ser uma técnica eficiente na 

redução de resíduos oriundos do descarte inadequado de material orgânico. É um 

método de fácil acesso e manejo, com tecnologia de baixo custo. Produz fertilizante 

que pode ser utilizado em hortas e jardins residenciais. 

A compostagem é um processo natural em que os micro-organismos, como 

fungos e bactérias, em presença de oxigênio, proporcionam a degradação da 

matéria orgânica, transformando-a em adubo, ou húmus, rico em nutrientes. 

Esse processo que pode ser utilizado para transformar diferentes tipos de 

resíduos sólidos orgânicos. O húmus quando adicionado ao solo, melhora as suas 

características físicas, físico-químicas e biológicas, aumentando sua fertilidade. 

Portanto, a compostagem contribui para a redução do uso de fertilizantes químicos 

na agricultura, ou em hortas domésticas (OLIVEIRA et al, 2005). 

Segundo Oliveira et al. (2005) o benefício que a matéria orgânica proporciona 

ao solo contra a degradação e a redução do lixo depositado em aterros sanitários, 

pelo uso dos resíduos sólidos urbanos (RSU), para compostagem, contribuem para 

melhoria das condições ambientais e da saúde da população. 
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Portanto, esse trabalho tem como objetivo estudar a utilização da 

compostagem doméstica como uma solução para os resíduos sólidos urbanos. 

Assim será possível obter uma visão geral da utilização destes resíduos e a técnica 

mais eficiente de produção de adubo, utilizada em jardinagem e hortas urbanas. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi utilizar a compostagem doméstica como uma 

solução para os resíduos sólidos urbanos. Especificamente, avaliar a produção de 

adubo em diferentes composteiras domésticas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Origem da compostagem 

A prática de compostagem não é uma técnica recente. Esse método vem 

sendo praticado desde os povos antigos com o intuito de imitar o ciclo natural da 

matéria orgânica. As antigas civilizações amontoavam em pilhas materiais de origem 

vegetal, estrume, restos de comida e resíduos orgânicos, e esperavam que se 

degradassem até se apresentarem sob a forma de adubo. Entretanto, após a II 

Guerra Mundial, com o crescimento da utilização de fertilizantes químicos, os 

métodos tradicionais de fertilização acabaram caindo em desuso (PEREIRA, 2016). 

Atualmente antigas técnicas de fertilização, como por exemplo, a 

compostagem, vem sendo resgatadas, devido à presente preocupação com o meio 

ambiente. 

 

3.2. Por que fazer a compostagem 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a 

população brasileira vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. No ano de 

2010 (IBGE, 2019) a população seria de 194.890.682 habitantes e a projeção para o 

ano de 2060 (IBGE, 2019), será de 228.286.347 habitantes (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Projeção da população brasileira. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2019). 
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Esse crescimento populacional gera aumento na demanda e na produção de 

alimentos, e deste modo, aumentando o descarte de resíduos sólidos na produção e 

no pós-consumos. 

Pensando no pós-consumo, de acordo com a Associação Brasileira Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2019) são gerados cerca de 

214.868 tonelada/dia de resíduos, sendo que desse total somente 196.050 

toneladas/dia são de fato coletadas (Figura 2). A geração de resíduos sólidos teve 

um aumento de cerca de 1% no ano de 2017 chegando a ser coletados 78,4 milhões 

de toneladas, se comparado com 2016. 

 

Figura 2 – Resíduos gerados e coletados. 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2019). 

 

O aumento na produção de RSU é fator determinante na adoção do uso da 

compostagem doméstica, considerando a quantidade de resíduos gerados pela 

população em constante crescimento. A destinação final dos resíduos gerados, a 

manipulação destes resíduos e as medidas de tratamento são importantes para 

mitigar os impactos ambientais causados. 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a matéria 

orgânica compõe a maior parte dos resíduos descartados no Brasil. A Tabela 1 

contém o panorama de quais tipos e quantidades de matérias são coletados. 

Observa-se que a matéria orgânica se destaca dos demais, tento uma participação 

elevada em relação aos outros tipos de matérias, seguido de materiais recicláveis e 

outros materiais. 

 

Resíduos Gerados 
214.868 toneladas/dia 

Resíduos Coletados 
196.050 toneladas/dia 
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Tabela 1 – Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

coletados no Brasil em 2008 

RESÍDUOS PARTICIPAÇÃO (%) QUANTIDADE (t/dia) 

Matéria orgânica 51,4 94.335,10 

Material reciclável 31,9 58.527,40 

Outros 16,7 30.618,90 

TOTAL 100,0 183.481,40 

    Fonte: Adaptado de PNRS (2012). 

 

No ano de 2008, foi realizada pelo IBGE com parceria do Ministério das 

Cidades, uma Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Que teve como 

objetivo avaliar os serviços de saneamento básico, sendo um deles a destinação 

adequada do lixo. 

De acordo com a Figura 3, o manejo dos RSU, na sua grande maioria, foi 

coletado por entidades vinculadas à administração direta do poder público chegando 

a um valor de 61,20%. Cerca de 34,50% foi coletado por empresas privadas sob o 

regime de concessão pública ou terceirização, e 4,30% foi coletado por entidades 

organizadas sob a forma de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e consórcios.  Isto não implica em afirmar que os resíduos tiveram a 

destinação correta (IBGE, 2010). 

 

 

Figura 3 – Responsabilidade do manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

61,20% 

34,50% 
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Administração direta do poder público

Empresas privadas sob o regime de
concessão pública ou terceirização
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A pesquisa também informou que grande parte dos resíduos coletados na 

destinação final foi direcionada para vazadouro a céu aberto (lixões) e vazadouro em 

áreas alagadas ou alagáveis, seguidos de aterro controlado, aterro sanitário, 

unidade de compostagem de resíduos orgânicos, unidade de triagem de resíduos 

recicláveis (coleta seletiva), unidade de tratamento por incineração além de outras 

formas de descarte (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Destino dos resíduos sólidos no Brasil em 2008 

Municípios, total e com serviço de manejo de resíduos sólidos, por unidade de 
destino dos resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos segundo os grupos de 

tamanho dos municípios e a densidade populacional - Brasil - 2008 

  Municípios Municípios (%) 

Total de municípios 5564 100 

Total de municípios com serviço de manejo de 
resíduos sólidos 

5562 99,96 

Unidade de 
destino dos 

resíduos 
sólidos 

domiciliares 
e/ou públicos 

Vazadouro a céu aberto (lixão) 2810 50,5 

Vazadouro em áreas alagadas ou 
alagáveis 

14 0,25 

Aterro controlado 1254 22,54 

Aterro sanitário 1540 27,68 

Unidade de compostagem de 
resíduos orgânicos 

211 3,79 

Unidade de triagem de resíduos 
recicláveis 

643 11,56 

Unidade de tratamento por 
incineração 

34 0,61 

Outras 134 2,41 

Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

 

De acordo com o IBGE (2010) a destinação final dos resíduos em vazadouros 

a céu aberto, comumente denominados “lixões”, constituíram cerca de 50% dos 

municípios brasileiros. Embora este quadro venha se alterando nos últimos 20 anos, 

sobretudo nas regiões sudeste e sul do país, tal situação se configura como um 

cenário de destinação reconhecidamente inadequado, que exige soluções urgente e 

estrutural para o setor. Entretanto, independente das soluções e/ou combinações de 
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soluções a serem pactuadas, isso irá requerer mudanças a nível social, econômica e 

cultural da sociedade, 

Segundo a as Normas Técnicas Brasileiras (NBR) de número 8419.1992, o 

aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo 

que minimiza os impactos ambientais, sem causar danos à saúde pública e à 

segurança. Este método utiliza princípios de engenharia como a impermeabilização 

do solo, cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas 

pluviais e lixiviado, para confinar os resíduos e rejeitos em menor área possível, a 

fim de reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-o com uma camada de 

terra na conclusão de cada jornada de trabalho. 

Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir os impactos gerados pelo 

descarte dos resíduos doméstico nos lixões, como por exemplo a separação do lixo. 

É uma medida fácil de ser implementada, porém pouco executada em função da 

coleta seletiva deficiente. A separação de produtos recicláveis, como plásticos, e 

papéis da matéria orgânica (restos de alimentos), torna a compostagem doméstica 

uma técnica acessível à população. Propicia a produção de adubo e pode ser 

incorporado em hortas e ou jardins. 

Desta forma, a compostagem doméstica pode ser uma alternativa para 

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

como o adubo gerado pode ser utilizado em pequenas hortas cultivadas em 

residências, ou em jardins urbanos ou domésticos. Além disso, reduz a utilização de 

fertilizantes químicos, contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

 

3.3. Compostagem 

A compostagem é um processo que envolve perda de calor sob um sistema 

em condições aeróbicas (WANG et al., 2014). É um processo de decomposição e 

estabilização biológica dos substratos orgânicos através da ação de diferentes 

micro-organismos (CERRI et al., 2008). Durante o processo de compostagem os 

micro-organismos presentes no meio degradam a matéria orgânica (WANG et al., 

2014). 

Está relacionada com o manejo do material orgânico pelo homem, que 

observou os processos naturais e desenvolveu técnicas para acelerar a 

decomposição e produzir compostos orgânicos necessários. Os resíduos utilizados 

podem ser de origem urbana, industrial, agrícola e florestal (CERRI et al. 2008). 
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Kiehl (1998), citado por Oliveira et al (2008), relatou 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. 

A Figura 4 contém as fases da compostagem relacionando a temperatura do 

composto no tempo. 

 

 

Figura 4 – Fases da compostagem. 

Fonte: (D´ALMEIDA & VILHENA, 2000). 

 

O processo de compostagem pode ser classificado segundo quatro 

características diferentes, conforme Figuras 5 e 6. 
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Figura 5 – Classificação quanto ao tipo de compostagem 

Fonte: Adaptado de Mazzer et al. (2004). 
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• Mesofílico 

• Termofílico 

• Aeróbio 

• Anaeróbio 

• Misto 

Quanto à 
Biologia 

Quanto a 
Temperatura 

Quanto ao 
Ambiente 

Quanto ao  
Processamento 
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Figura 6 – Descrição de cada classificação. 

Fonte: Adaptado de Mazzer et al. (2004). 

 

A eficiência do processo de compostagem pode sofrer a interferência da ação 

da aeração, temperatura, umidade, potencial hidrogeniônico (pH), granulometria da 

matéria orgânica, matéria prima utilizada. Esses fatores atuam de forma direta ou 

• Aeróbio: Processo onde a fermentação ocorre na presença de oxigênio. 
Neste processo existe o desprendimento de CO2 e vapor d'água, onde a 
temperatura é sempre elevada. 

• Anaeróbio: Processo onde a fermentação ocorre na ausência de oxigênio. 
Neste processo existe o desprendimento de CH4, H2S entre outros, a 
temperatura nesta fase permanece baixa. 

• Misto: Processo onde a matéria passa pela fermentação aeróbia e 
depois existe uma redução de oxigênio desenvolvendo-se assim o 
processo anaeróbio. 

Classificação quanto à Biologia: 

• Criofílico: Processo onde a temperatura atinge uma média inferior, 
próxima à do ambiente. 

• Mesofílico: Processo que ocorre entre 35 e 45 ºC. A temperatura nesses 
processos são diretamente proporcionais a quantidade de micro-
organismos. 

• Termofílico: Processo que ocorre em temperaturas superiores a 55 ºC, 
podendo alcançar até 70 ºC. É o mais indicado, pois, as altas temperaturas 
podem diminuir a sobrevivência de micro-organismos patogênicos. 

Classificação quanto a Temperatura 

• Aberto: Processo onde a compostagem ocorre em pátio a céu aberto. 

• Fechado: Processo onde a compostagem ocorre em digestores, 
bioestabilizadores, células de fermentação , etc. 

Classificação quanto ao Ambiente 

• Estático: Processo onde o revolvimento da massa em fermentação é feita 
com intervalos. 

• Dinâmico: Processo onde a massa em digestão é revolvida 
continuamente. 

Classificação quanto ao Processamento 
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indireta na variação da população dos micro-organismos presentes e necessários 

para a decomposição da matéria orgânica.  

Quando a compostagem sobre a interferência desses parâmetros pode 

ocasionar a geração de um composto líquido conhecido como chorume, que se não 

controlado, com o desenvolvimento de reações anaeróbias, podendo levar inclusive 

à paralisação metabólica do processo e, consequentemente, à produção de 

composto orgânico de má qualidade (LELIS, 1998). Quando a compostagem é feita 

em leiras esse composto pode ser prejudicial ao meio ambiente, no caso de 

composteira domésticas, como retido em um recipiente pode ser também ser 

utilizado como fertilizante, pois é rico em nutrientes, quando dosado de maneira 

adequada. 

 

 Aeração 

A disposição da massa de compostagem é indispensável para uma melhor 

eficiência do processo, pois os micro-organismos aeróbicos necessitam de oxigênio 

para estabelecerem seu metabolismo. Com abundância de ar, a decomposição se 

torna mais rápida, e quando controlada, evita que exceda a temperatura ideal 

(Figura 5), umidade, e que o composto produza mau cheiro. Quando a 

compostagem é desenvolvida em sistema de pilhas o composto, pode ser arejado 

por revolvimentos mecânicos ou manuais, fazendo com que as camadas se 

misturem conforme o processo selecionado. Outro método de fornecimento de 

oxigênio pode ser realizado por insuflação de ar (KIEHL, 1985). Na Figura 7 é 

possível observar, de forma resumida, a importância de uma aeração eficiente. 
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Figura 7 – Importância da aeração 

Fonte: Fertilizantes Orgânicos – Adaptado de KIEHL (1985). 

 

 Temperatura 

A temperatura possui função importante no processo de compostagem. No 

entanto, alguns grupos de micro-organismos possuem um intervalo de temperatura 

ótima para se desenvolver. Assim, é de suma importância a preservação da 

temperatura ótima, pois a sua variação pode provocar a redução da atividade 

metabólica e da população de organismos. Determinados grupos de organismos 

possuem predominância em uma faixa de temperatura. Esses organismos podem 

ser classificados como, criófilos, mesófilos e termófilos, porém a compostagem deve 

se manter nas faixas mesófilas e termófilas, pois a decomposição se torna mais 

rápida em função da maior quantidade de calor (KIEHL,1985). A Figura 8 contém a 

variação da temperatura nas principais faixas da compostagem segundo Kiehl 

(1985). 

Segundo Kiehl (1985), a variação das temperaturas mínima, ótima e máxima, 

ocorre nas fases termófila e mesófila da compostagem (Figura 5). A faixa ótim a está 

compreendida entre 50 e 55°C, na fase termófila, e 25 a 40°C na fase mesófila. 

Russo (2003) acreditava que a melhor faixa de temperatura está entre 50 e 60°C, 

pois temperaturas acima dos 70°C são consideradas desaconselháveis por 

reduzirem o número de micro-organismos, e inibirem a ação enzimática.  

Melhora a eficiência do processo;  

A decomposição se torna mais rápida;  

Quando controlada, evita que exceda a temperatura 
ideal; 

Evita o aumento da umidade; 

Evita que o composto produza mau cheiro 
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De acordo com Mazzer et al. (2004) a temperatura na fase mesófila deve 

ocorrer entre 35 – 45°C, e na fase termófila deve estar compreendida entre 55 – 

70°C. Deste modo é possível determinar que a temperatura está em uma faixa ótima 

para o processo de compostagem entre 35 e 70°C.). A Figura 8 contém a variação 

da temperatura nas principais faixas da compostagem segundo Mazzer et al (2004). 

 

 

Figura 8 – Temperaturas ideais para bactérias. 

Fonte: Fertilizantes Orgânicos – Adaptado de KIEHL (1985) e MAZZER et al (2004). 

 

Contudo literaturas informam que para pequenos volumes de MO o calor 

originado pelo metabolismo dos micro-organismos é dissipado, e por esse motivo a 

temperatura não se eleva acima de 60°C. 

 

 Umidade 

Pelo fato da compostagem se tratar de um processo biológico de 

decomposição da MO, a presença de água é essencial para as necessidades 

fisiológicas dos micro-organismos, os quais não sobrevivem na escassez de 

umidade (KIEHL, 1985). 

A MO da compostagem deve apresentar umidade ótima em torno de 50%, 

sendo seu limite mínimo e máximo recomendados, iguais a 40 e 60% 

respectivamente conforme a Figura 9. 
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Figura 9 – Umidade máxima, ótima e mínima recomendada. 

Fonte: Fertilizantes Orgânicos - Adaptado de KIEHL (1985). 

 

O excesso de umidade do composto pode ser diminuído com o auxílio do 

revolvimento do material. Para tanto, quando a umidade estiver acima do limite 

máximo recomendado, deve-se se iniciar o revolvimento no 3o dia, tendo uma 

repetição até o 10o ou 12o dia de acordo com o esquema abaixo (Figura 10).  

 

 

Figura 10 – Esquema de revolvimento conforme umidade. 

Fonte: Fertilizantes Orgânicos - Adaptado de KIEHL (1985). 

Umidade entre 
60 e 70% 

Revolver a 
cada dois dias 

por 4 ou 5 
vezes 

Umidade entre 
40 e 60% 

Revolver a 
cada três dias 

por 3 ou 4 
vezes 

Umidade 
abaixo de 40% 

Requer 
irrigação, caso 
o processso da 
compostagem 
não estaja em 

fase final 
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Quando a umidade estiver abaixo de 40%, há uma redução da atividade dos 

micro-organismos presentes. A umidade se torna um fator limitante quando é menor 

que 30%, e abaixo de 12% encerra-se praticamente a atividade biológica, 

transformando o processo cada vez mais lento, muito antes de atingir esse limite. 

Deste modo observa-se que a umidade possui grande importância no processo de 

compostagem (KIEHL, 1985). 

 

 pH 

O pH pode ser um fator determinante para indicar a bioestabilização do 

composto durante o processo. No início do processo de compostagem, o ambiente 

fica ácido, com valores até 5. Isso ocorre devido a decomposição que, no início, à 

medida que os fungos e as bactérias digerem a matéria orgânica, ocorre liberação 

de ácidos que serão decompostos até serem completamente oxidados. 

Posteriormente, o pH aumenta gradativamente com a evolução do processo 

de compostagem e estabilização do composto, alcançando, valores entre 5,5 e 8.  

Assim, o composto obtido no final da compostagem terá um pH estável, entre 7,0 e 

8,5 (Figura 11). É necessário acompanhar o pH do composto, pois valores inferiores 

aos descritos durante o processo de compostagem podem ser indício de falta de 

maturação, ocasionada pela reduzida duração do processo (OLIVEIRA et al. 2008). 

Segundo Pereira Neto (2010), citado por Silva (2016), durante o processo de 

maturação do composto, a faixa de pH pode variar entre 4,5 a 9,5 variando entre 

ácido e básico. Os valores máximos e mínimos da compostagem são regulados 

pelos micro-organismos. 

 

 

Figura 11 – Escala de pH. 

Fonte: BlogMcientífica (2019). 
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 Granulometria da MO 

O tamanho, ou, a granulometria, da partícula dos resíduos orgânicos 

implementados na compostagem é importante para a estabilidade da área de 

superfície, para o desenvolvimento dos micro-organismos e para a preservação da 

porosidade adequada, possibilitando a aeração do sistema de compostagem 

(PEREIRA, 2016). 

Deve-se ter a preocupação com o tamanho das partículas inseridas na 

compostagem, pois, sistemas com partículas grandes (maiores que 5 cm) não se 

decompõem de forma apropriada, porque dificulta a entrada dos micro-organismos 

no interior das partículas (BERNAL et al., 1993). Contudo, as partículas muito 

pequenas (menores que 2 cm) podem gerar uma compactação da massa de MO, 

diminuindo a porosidade. Portanto, recomenda-se triturar o material a ser 

compostado, a fim de uniformizar o tamanho da partícula, segundo Kiehl (1985) 

recomenda-se que as partículas tenham dimensões entre 1 a 5 cm, porém estudo 

mais recentes mostram que a partícula deve apresentar tamanho entre 2 a 5 cm 

(Figura 12) (ALMEIDA et al, 2013). 

Quando se trata da utilização de resíduos orgânicos urbanos gerados em 

pequena escala, geralmente produzidos nos espaços domiciliar, não é necessário 

realizar o trituramento da matéria prima, mas para a produção do composto em 

grande escala é recomendado que se triture a matéria prima, para melhor 

desempenho dos micro-organismos (KIEHL,1985). 

 

 

Figura 12 – Importância e tamanho da MO 

Fonte: KIEHL (1985) e ALMEIDA et al (2013). 

 

 Matéria-prima orgânica 

No processo de compostagem podem ser utilizados os RSU gerados nas 

residências como matéria-prima, em virtude da quantidade de MO existente nesses 

Deve apresentar tamanho entre 2 a 5 cm  

Preservação da porosidade adequada 

Possibilita a  aeração do sistema  
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resíduos. Entretanto, devem ser selecionados de modo a evitar problemas 

indesejáveis, como por exemplo, odor desagradável. Além disso a escolha 

inadequada pode fazer com que a compostagem atraia animais (SILVA,1999). A 

Figura 13 contém informações sobre os tipos de matérias primas recomendadas 

para a realização da compostagem. 

 

 

Figura 13 – Tipos de matérias-primas. 

Fonte: Adaptado de Custódio et al. (2011); e Malvestio et al. (2009). 

•Resto de Hortaliças, legumes, 
frutas; 

•Borra e filtro de Café , 
saquinho de chá;  

•Casca de ovos; 

•Caixa para ovos e jornal; 

• Palhas secas e gramas 
(pequenas quantidades). 

 

 

 

 

 

O que pode  

•Restos de carnes, peixes e 
laticínios; 

•Cinzas e pontas de cigarro, 
madeira grandes, cavão; 

•Metal, vidro, pláticos; 

•Couros, borrachas tecidos; 

•Resto de materias de obras; 

•Dejetos animais; 

• Lixo de banheiro. 

•Óleos e gorduras 

 

 O que NÃO 
pode 

• Frutas Cítricas 

•Resto de alimentos cozidos 

•Restos de pão 

•Cinzas e lenhas 

•Guardanapos e papel toalha 

 

 

O que Evitar 
(colocar em quantidade) 
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Bernal et al. (2009) citado por Pereira (2016), diz que a compostagem não 

pode ser considerada uma nova tecnologia, mas seu interesse vem crescendo entre 

as estratégias de gestão de resíduos, por ser uma opção adequada ambientalmente, 

sendo seu produto final utilizado como adubo, com ganhos econômicos e 

ambientais. 

Existem vários tipos de compostagem domésticas que têm sido criadas e 

utilizadas, no entanto apesar da compostagem não ser considerada uma tecnologia 

nova, o seu modo de execução é recente e pouco estudado. A Figura 14 contém 

exemplos de composteiras domésticas que podem ser utilizadas em residências. 

 

 

(1) Composteira de caixa 3 andares 

Fonte: Mastins (2012) 

 

(2) Composteira de balde de 18L 

 Fonte: Melo et al. (2016) 
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(3) Composteira de Pet  

Fonte: Sabores do Jardim (2015) 

(4) Composteira de garrafa de 20L 

Fonte: Amorin et al. (2016) 

 

(5) Composteira Aberta de Plástico 

Fonte: Mastins (2012) 

Figura 14 – Exemplos de composteira domésticas. 

 
As composteiras contidas na Figura 10 seguem o mesmo sistema onde, o 

último recipiente pode ou não ter uma torneira para coletar o chorume gerado, e ou 

outros recipientes servem para a decomposição das matérias orgânicas colocados.  

A Figura 11 contém o layout de uma composteira em garrafa pet em que é 

possível observar as diferentes camadas, compreendidas desde o pano fino até o 

chorume. 
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Figura 15 – Layout de uma composteira em pet. 

Fonte: Adaptado de Kawasaki (2018). 

 

3.4. Vantagens da compostagem como tratamento de resíduos 

Segundo Nascimento et al (2005) as vantagens no processo de compostagem 

são: 

 "melhora da saúde do solo”. A matéria orgânica composta se liga às 

partículas (areia, limo e argila), ajudando na retenção e drenagem do 

solo melhorando sua aeração; 

 Aumenta a capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão;  

 Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras; 
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 Aumenta o número de minhocas, insetos e micro-organismos 

desejáveis, devido a presença de matéria orgânica, reduzindo a 

incidência de doenças de plantas; 

 Mantêm a temperatura e os níveis de acidez do solo; 

 Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de micro-organismos 

benéficos às culturas agrícolas; 

 Aproveitamento agrícola da matéria orgânica; 

 Processo ambientalmente seguro; 

 Eliminação de patógenos; 

 Economia de tratamento de efluentes; 

 Redução do odor; 

 Rastreabilidade, a fim de conhecer a procedência do material utilizado; 

 Economia no transporte, pois diminui o custo com transporte dos 

resíduos para os lixões. 

Deste modo, a Figura 16 contém as vantagens de forma resumida e 

ilustrativa. 
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Figura 16 – Vantagens no processo de compostagem. 

 

3.5. Produção de adubo e fertilizante 

A maior eficiência do composto orgânico, ou seja, do adubo, é obtida quando 

utilizado imediatamente após o término do processo de compostagem. Entretanto, 

quando não é possível, o composto deve ser armazenado em local protegido do sol 

e da chuva, e de preferência mantendo-o coberto com lona de polietileno. 

econômica e socialmente, produzindo alimentos mais saudáveis, chamados 

orgânicos ou ecológicos, 

O composto deve ser incorporado ao solo trinta dias antes da instalação da 

cultura, tanto em culturas anuais, como perenes. No caso de culturas perenes 

instaladas, por exemplo, café e frutíferas, este adubo orgânico deverá ser enterrado 

formando uma coroa ao redor das plantas. 

Vantagens 

"Melhora da saúde do solo”; 

Economia de tratamento de efluentes; 

Redução do odor (nos lixões e quando acumulo em casa);  

Aumenta o número de minhocas, insetos e micro-
organismos; 

Aumenta a capacidade de infiltração de água, reduzindo a 
erosão;  

Mantêm a temperatura e os níveis de acidez do solo; 

Dificulta ou impede a germinação de plantas invasoras; 

Aproveitamento de resíduos sólidos urbanos; 

Processo ambientalmente seguro. 
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As recomendações de quantidades variam com o tipo de composto orgânico 

aplicado, com o solo, a cultura e as condições ambientais. Em geral, as taxas de 

aplicação estão entre 10 a 100 t ha-1, porém níveis mais elevados não são 

incomuns. 

O processo da compostagem tem como resultado, o composto ou fertilizante 

orgânico. Esse composto somente pode ser chamado de fertilizante orgânico 

quando satisfizer a legislação brasileira, principalmente no que se refere à 

concentração de nutrientes. Nos dois casos, tanto o fertilizante orgânico quanto o 

adubo desempenham grandes efeitos nas propriedades do solo, promovendo o 

aumento na produtividade vegetal (PEREIRA NETO, 2007). O elevado teor de MO 

estabilizada é abundante fonte de nutrientes. Esse adubo/composto pode ser 

empregado basicamente em solos desprovido de MO, enriquecendo sua estrutura e 

condições físicas, além de melhorar sua capacidade de retenção de água 

(CUSTÓDIO, et al. 2011). 

Além do composto/adubo, a compostagem doméstica pode gerar um 

composto líquido/chorume, isso quando a compostagem não acontece com todos os 

seus parâmetros equilibrados. Esse chorume quando dosado de forma adequada 

pode se tornar um excelente adubo/fertilizante. As plantas absorvem seus nutrientes 

com muita facilidade e rapidamente apresentam resultados. Por ser muito rico em 

nutrientes, ele deve ser diluído na proporção de 1 parte de composto líquido para 10 

partes de água, e a adubação não pode ser diária. Recomendamos um intervalo de 

pelo menos uma semana entre as aplicações na mesma planta (figura 17). 
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Figura 17 – Formas de usar o composto líquido/chorume 

Fonte: Adaptado de Manual de compostagem doméstica com minhocas (2014). 
 

Para identificar se o composto já se encontra pronto para uso nas diversas 

aplicações (Figura 19), existem alguns testes que podem ser realizados, como: 

alteração das características, da vara de madeira, da temperatura, dos colóides 

(obtenção de uma solução coloidal de húmus, “teste da mão”), do pH, do sulfato, do 

amido. Em se tratando de compostagem doméstica os testes mais fáceis e 

acessíveis que se pode fazer são: o teste da alteração das características, onde 

pode ser observado a redução do volume, mudança na coloração, aspecto, odor e 

umidade; e, o teste da mão (Figura 18), ele avalia o estado de crua do composto, em 

que se pega uma pequena amostra (a); molda-se com as pontas dos dedos (b); 

esfrega-se contra as palmas das mãos (c); o composto curado apresenta se com 

aspecto de graxa preta (d). 

Portanto, o composto pode ser classificado sob os aspectos: 

 Cru: as palmas das mãos estarão praticamente limpas; 

 Semicurado: pequena parte da amostra vai permanecer na mão; 

 Curado: as palmas das mãos parecerão que tem graxa preta. 

DILUIR NA PROPORÇÃO DE 1/10 

Rega: Faça a diluição em um regador e regue as plantas  

Adubação Foliar: Coloque a diluição em um borrifador e 
aplique nas folhas das plantas. 
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Figura 18 – Teste da mão. 

Fonte: Adaptado de KIEHL (1985). 

 

 

Na Figura 18 contém as atividades, e aplicação do produto final da 

compostagem. 

a 

b 

c d 



38 

 

 

Figura 19 – Diferentes aplicações para o adubo/fertilizante proveniente da 

compostagem. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi baseado nas literaturas científicas compreendidas no 

período de 1985 a 2019. As buscas foram baseadas em artigos científicos, 

documentos governamentais, institucionais, apostilas, notas de aula, boletins 

técnicos, Associações.  

Este trabalho foi desenvolvido a partir da descrição a respeito da 

compostagem, com ênfase na área urbana, utilizando resíduos sólidos urbanos, e 

avaliando a produção de adubo em diferentes recipientes. 
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Agricultura 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos indicaram vantagens e desvantagens de diferentes modelos de 

composteiras domésticas (CD), conforme indicado no Quadro 1. 

 

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens de diferentes tipos de compoteiras 

Composteiras Vantagens Desvantagens 

Composteira 

Aberta de 

Plástico 

 Baixo custo operacional 

 Deve-se revolver dos os 
dias a compostagem 
para aumentar a 
oxigenação e diminuir 
possível odor. 

 O estado fermentativo é 
muito lento demorando 
muitos dias devido a 
exposição ao ar livre. 

 Baixo poder 
fermentativo. 

Composteira de 

três andares 

 Pode ser utilizado em 
casas e apartamentos; 

 Muito portátil e de fácil 
manuseio. Não precisa 
mexer na matéria 
orgânica; 

 Não lança cheiro; 

 Alto poder fermentativo. 

 Possui custo de compra 
de materiais.  

 As minhocas 
californianas muitas 
vezes não aguentam o 
calor e morrem.  

 Sempre deve fazer a 
reposição de minhocas. 

Composteira 

semiaberta de 

madeira 

 Baixo custo operacional; 

 Muito utilizado em 
fazendas. 

 Emissão de cheiro 
desagradável; 

 Ocupa um espaço 
considerável; 

 Sempre deve-se fazer 
manutenção da madeira; 
pois com o tempo a 
umidade provoca 
apodrecimento do 
material; 

 Recomenda-se envernizar 
a madeira; 

 deve-se revolver todos os 
dias para aumentar a 
oxigenação. 

 Não é viável para comida, 
muito utilizada para restos 
de folhas (serapilheira); 

 Baixo poder fermentativo. 
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Composteira de 

roda de 

caminhão 

 Baixo custo operacional; 

 Ótimo para vedação do 
cheiro; 

 Alto poder fermentativo. 

 Devido ser muito pesada 
não é viável para as 
casas.  

 Muito utilizada para 
compostagem de folhas, 
ao contrário de comida 
que ocorre oxidação do 
material. 

Composteira de 

bandeja 
 Baixo custo operacional 

 Todos os dias necessita 
oxigenar a bandeja.  

 Aparece com mais 
frequência insetos, devido 
ficar exposta ao ambiente; 

 Exala cheiro pela casa; 

 Baixo poder fermentativo 

Composteira 

quadrado de 

campo 

 Eficiente para locais de 
grande produção de 
matéria orgânica. 

 Alto poder fermentativo. 

 Estática, ou seja, fica 
somente num local. 

 Necessita de chapas 
galvanizadas para que 
não ocorra corrosão do 
ferro. 

Fonte: Adaptado de Matias, 2012. 

 

Observa-se que algumas composteiras são mais recomentadas para a CD, 

como por exemplo: a composteira aberta de plástico e a composteira de três 

andares. 

A composteira aberta de plástico é comumente recomendada para 

residências que possuem espaço na área externa, pois como não é fechada pode 

atrair insetos e, se ocorrer a produção de odor desagradável, poderá ser identificado 

mais facilmente. Já a composteira de três andares é muito eficiente para residências 

(podendo ser deixada dentro de casa), por ser portátil, de fácil construção e não 

necessita de manutenção frequente. Entretanto possui algumas limitações, pois 

quando maior a produção de MO, como é o caso de famílias com mais de 4 

pessoas, torna-se inviável sua utilização, pois há tempo hábil para que ocorra os 

processos fermentativos. Portanto, sua utilização é ideal para famílias de até 4 

pessoas. 

Tendo em vista as vantagens e desvantagens de alguns tipos de 

composteiras, outros aspectos que são importantes são os parâmetros físico-

químicos. Além disso, o manejo adequado da composteira doméstica produzirá um 

produto final de qualidade (ISMAEL et. al. 2013). 
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Ismael et al. (2013) utilizou diferentes tipos de composteiras, e diferentes tipos 

de materiais foram incorporados. Foram observados parâmetros físico-químicos tais 

como temperatura, pH, sólidos voláteis, aeração, umidade, relação 

Carbono/Nitrogênio (C/N), redução de massa seca e condutividade elétrica. A 

condutividade elétrica foi avaliada ao final do processo quando o composto estava 

pronto. Essas variáveis foram utilizadas como um indicativo de que o composto 

chegou à maturidade, ou melhor dizendo ficou pronto. 

Na composteira feita em garrafão de água de 20L foram incorporados 

resíduos como: cascas de frutas e verduras trituradas, cascas de banana, esterco 

bovino, folhas de mangueira triturada e restos de gramas trituradas, todo esse 

material foi triturado e homogeneizado, para assim se pesado e colocado na 

composteira para dar início ao processo. A composteira de garrafão de água de 20L 

recebeu cerca de 4 kg de material. 

A temperatura foi monitorada diariamente com um termômetro de mercúrio 

graduado de -10° a 150°C com comprimento de 26 cm, por aproximadamente 81 

dias, sendo este o tempo de duração do processo. Conforme descrito anteriormente, 

o controle da temperatura é de suma importância, tendo em vista o desenvolvimento 

de micro-organismos em diferentes faixas de temperatura. Nesse caso a 

temperatura variou 20° a 40° C durante o período de 81 dias do processo, 

permanecendo na fase mesofílicas. 

A redução da massa seca foi monitorada a cada três dias, e está relacionada 

com a pesagem da massa de MO inicial, pesada durante o processo de 

compostagem. A redução dos materiais incorporados na compostagem foi um 

indício da decomposição/degradação dos mesmos. Nesse caso houve a redução de 

massa seca significativa na composteira, saindo de 3,41 kg para 1,66 kg no final dos 

81 dias do processo de compostagem, obtendo uma redução de 51,32% do produto 

inicial. 

Melo et al. (2016) analisou o uso da compostagem doméstica em conjuntos 

habitacionais de interesse social do município de São Domingos – Bahia. Foram 

aplicados questionários para identificar o perfil socioeconômico dos moradores e o 

seu entendimento sobre o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos. Doze 

residências foram selecionadas para desenvolver a compostagem doméstica, e 

foram distribuídos Kits de compostagem doméstica para cada uma. Os resultados 
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foram satisfatórios e o composto produzido obteve características similares aos 

resultados de trabalhos que utilizaram a compostagem doméstica. 

A temperatura nas quatro composteiras adotadas na execução deste trabalho 

que foram analisadas foi similar, ocorrendo uma discreta elevação de temperatura 

mesofilica, mas não alcançando a faixa de temperatura termofílica considerada ideal 

para o processo de compostagem. A temperatura ficou próxima às encontradas na 

literatura para composteiras de volumes de até 50 L. 

Diante deste contexto é possível afirmar que a compostagem doméstica pode 

ser uma solução na redução dos resíduos sólidos urbanos. 
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6.  CONCLUSÕES E RECOMANDAÇÃO 

Conclui-se que a compostagem sendo ela doméstica ou não, de pequena ou 

grande escala, se mostra ser uma alternativa viável para a redução dos resíduos 

sólidos uma vez que pode gerar com composto (adubo) rico em nutrientes com 

grande potencial. 

Deste modo a obtenção do composto/adubo orgânico, proveniente da 

decomposição dos resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico), reduz os impactos 

ambientais, trazendo grandes benefícios ao meio ambiente, assim como também 

para agricultura, ou pequenas hortas domésticas e jardins. A produção em pequenas 

quantidades no caso da composteira doméstica, com manejo adequado, pode 

auxiliar na recuperação do solo agregando nutrientes, aumentando a produtividade e 

qualidade nutricional das plantas. Além de todos esses atributos, fazer a 

compostagem doméstica pode contribuir para a redução dos impactos gerados 

proveniente do descarte desses resíduos em lixões, assim como a redução na 

utilização de fertilizantes industrializados quando comparado à produção em grande 

escala. 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se, a realização de 

estudos para:  

 Um estudo prático com a utilização de composteria doméstica em 

garrafa pet, a fim de saber os parâmetros físico-químicos (como o 

tempo total até formar o composto, a quantidade de composto gerado 

(sólido e líquido/chorume), umidade, temperatura etc.); 

 Um estudo prático e comparativo utilizando mais de um tipo de 

composteira doméstica, possivelmente as citadas nesse presente 

trabalho; 

 Um estudo prático e comparativo, quantitativo e qualitativo de dois ou 

mais tipos de composteiras.  
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