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RESUMO 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina como forma de destinação final 
ambientalmente adequada a compostagem. Este trabalho teve como objetivo avaliar 
o processo de compostagem arbórea realizada em um condomínio horizontal em 
Goiânia. Para isso, foram selecionadas 5 leiras de compostagem e durante 3 meses 
realizou-se medições da temperatura, pH e umidade duas vezes na semana. Ao final 
das medições foi realizada análise nutricional da leira mais antiga. Devido à falta de 
revolvimento e irrigação das leiras, o processo é demorado, tendo duração média de 
mais de um ano e seis meses para produção do composto orgânico. Além disso, o 
uso de somente resíduos arbóreos prejudica a qualidade nutricional do composto, 
que não atende à normativa 25 de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. A inserção dos resíduos orgânicos reduziria a quantidade de 
resíduos dispostos no aterro sanitário, além da economia de cerca de R$ 93.000,00 
anuais para o condomínio. Conclui-se que apesar da qualidade do composto e da 
demora no processo, a compostagem consegue evitar que cerca de 153 toneladas 
de resíduos arbóreos sejam destinados ao aterro, o que gera uma economia de R$ 
446.000,00 anuais para o condomínio.   

 

Palavras Chaves: compostagem; resíduos arbóreos; resíduos orgânicos.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, 

determina que na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, a ordem de 

prioridade a ser observada deve ser a seguinte: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  

A PNRS determina que para os Estados terem acesso a recursos da união, 

destinados a serviços relacionados a gestão de resíduos sólidos, eles devem possuir 

o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Em Goiás, tal plano foi finalizado no ano de 

2017, e estabeleceu metas progressivas de redução para os resíduos encaminhados 

para os aterros sanitários do estado, tendo como base a composição gravimétrica 

média dos resíduos gerados no estado - 60% de orgânicos, 30% de recicláveis e 

10% de rejeitos (GOIÁS, 2017).  

Para o atendimento da meta estabelecida para a redução de resíduos 

orgânicos no aterro sanitário (50% no ano de 2037), uma alternativa adequada é o 

tratamento da matéria orgânica por compostagem. Embora a compostagem 

apresente-se como uma alternativa viável que deve ser incentivada principalmente 

nos municípios de menor porte, sua prática nos municípios do Estado de Goiás é 

atualmente quase inexistente (GOIÁS, 2017). De acordo com o PERS/GO, dentre os 

motivos observados para tal situação, destacam-se os elevados custos com a 

implantação de uma grande central de compostagem municipal e a ausência de 

mercado consumidor na região (GOIÁS, 2017).  

Outro aspecto citado na PNRS que merece destaque, é a necessidade de 

recuperar os custos resultantes da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos como garantia da sustentabilidade 

operacional e financeira dos serviços em questão. Para o atendimento desse 

objetivo, alguns municípios, principalmente as capitais, passaram a definir por meio 

de legislação específica, quais são os grandes geradores de resíduos sólidos que 

devem assumir suas responsabilidades quanto ao gerenciamento de seus resíduos, 

incluindo os custos decorrentes dos serviços necessários, como coleta e destinação.  
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No município de Goiânia, capital do estado de Goiás, o Decreto nº 3.156 de 

2017 define estabelecimentos e quantidades de resíduos gerados para 

enquadramento como grandes geradores. Dentre os estabelecimentos assim 

classificados destacam-se os “condomínios horizontais, geradores de resíduos 

sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”, independentemente das quantidades 

geradas (GOIÂNIA, 2017, p. 1). 

Desta forma, o condomínio horizontal em estudo, localizado no município de 

Goiânia, foi classificado como grande gerador. Notificado, o condomínio passou a 

ser responsável pela coleta, transporte e destinação final de todos seus resíduos a 

partir o ano de 2016. Atualmente, os resíduos provenientes da área verde do 

condomínio são compostados, o que contribui para a diminuição dos custos 

decorrentes de seu manejo, isso beneficia tanto o condomínio quanto a prefeitura. 

https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2017/dc_20171114_000003156.html#ART000002
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2017/dc_20171114_000003156.html#ART000002
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Este trabalho teve por objetivo avaliar o processo de compostagem arbórea 

realizada em um condomínio horizontal localizado no município de Goiânia, Goiás. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Os objetivos específicos foram os seguintes: 

• Monitorar os parâmetros temperatura, pH e umidade em algumas leiras do 

pátio de compostagem do condomínio; 

• Avaliar a qualidade nutricional do composto produzido; 

• Avaliar a viabilidade técnica de inserção da fração orgânica proveniente dos 

resíduos domiciliares do condomínio; 

• Avaliar os possíveis impactos financeiros da inserção desses orgânicos na 

compostagem para o condomínio. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

3.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Norma Brasileira (NBR) 10.004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) define resíduos sólidos como “[...] resíduos nos estados sólidos e 

semissólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição” (ABNT, 2004, 

p. 1). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diferentes formas, segundo 

suas características e propriedades. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) classifica os resíduos de acordo com sua origem e sua periculosidade. 

Quanto à origem, os resíduos podem ser classificados em: 

 
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; 
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais; 
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 
incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para 
obras civis; 
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 
agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades; 
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira; 
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios. (BRASIL, 2010, p. 16).  
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Quanto à periculosidade, a PNRS classifica os resíduos sólidos em perigosos, 

e não perigosos. Os resíduos perigosos são aqueles que possuem inflamabilidade, 

corrosividade, carcinogenecidade, mutagenicidade, toxicidade, reatividade, 

teratogenicidade e patogenicidade como características, apresentando risco a saúde 

pública ou à qualidade ambiental de acordo com a lei, regulamento ou norma 

técnica. Os resíduos não perigosos são aqueles que não se enquadram nas 

características descritas acima (BRASIL, 2010, p. 16) 

 

3.2 ASPECTOS LEGAIS 

 

A aprovação da PNRS ocorreu somente no ano de 2010, anteriormente, o 

Brasil já dispunha de alguns instrumentos que regulamentavam e estabeleciam 

diretrizes quanto ao gerenciamento dos resíduos.  

Dentre esses instrumentos, merece destaque a Lei Federal n° 2312 de 3 de 

setembro de 1954, que estabelecia, em seu Art. 12, que a coleta, o transporte e o 

destino final dos resíduos sólidos deveriam ocorrer em condições que não 

trouxessem inconvenientes à saúde e ao bem-estar público (BRASIL, 1954). Outro 

importante documento relacionado foi a Portaria n° 53 de 01 de março de 1979 do 

Ministério do Interior: 

 
[...]  
- Considerando que, para o bem estar público, de acordo com os 
padrões internacionais, o lixo de pelo menos 80% (oitenta por cento) 
da população urbana das cidades com mais de 20.000 (vinte mil) 
habitantes deve ter um sistema de destinação final sanitariamente 
adequado;  
- Considerando que, no interesse da qualidade da vida, deverão ser 
extintos os lixões, vazadouros ou depósitos de lixo a céu aberto, no 
menor prazo possível, 
Resolve: 
[...]  
IV - Os lixos ou resíduos sólidos não devem ser lançados em cursos 
d'água, lagos e lagoas, salvo na hipótese de necessidade de aterro 
de lagoas artificiais, autorizado pelo órgão estadual de controle da 
poluição e de preservação ambiental. (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 
1979, p. 1). 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, estabelece que:  

 
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
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[...] 
VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 
[...] 
IX- promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico (BRASIL, 1988, p. 
31). 
 

Mais recentemente, em 05 de janeiro de 2007, foi editada a Lei nº 11.445 que 

estabelece as diretrizes para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico. Esta Lei define saneamento básico como o conjunto de 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. No serviço de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos ficam incluídas a “coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas” (BRASIL, 2007, p. 4).  

A citada lei estabelece ainda, que os serviços públicos de saneamento básico 

devem ser prestados com base em alguns princípios fundamentais, com destaque 

para a universalização do acesso a eficiência e a sustentabilidade econômica. 

Dentre as condições referidas para a sustentabilidade e equilíbrio econômico-

financeiro da prestação dos serviços, destaca-se o sistema de cobrança e a 

composição de taxas e tarifas (BRASIL, 2007). 

No ano de 2010, com a aprovação da Lei Federal n° 12.305, foi instituída a 

PNRS, novo marco regulatório dos resíduos sólidos no País. A PNRS estabelece os 

princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relacionadas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, bem como as responsabilidades dos geradores 

e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). Dentre 

as definições apresentadas em seu art. 3o destacam-se as seguintes: 

 
[...]  
VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos; 
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
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específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 
[...]  
XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de tratamento e recuperação por processos 
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada (BRASIL, 2010, p. 2). 

 

Dentre os planos de resíduos sólidos, definidos como instrumentos da PNRS, 

evidenciam-se o plano nacional, os planos estaduais e os planos municipais de 

gestão integrada de resíduos sólidos (BRASIL 2010). Segundo a PNRS, o Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) deve ser elaborado para vigência por prazo 

indeterminado, abrangendo todo o Estado, com horizonte de atuação de 20 anos e 

revisões a cada 4 anos. Deve, ainda, apresentar como conteúdo mínimo, as “metas 

de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade 

de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente 

adequada” (BRASIL, 2010, p. 9).  

No que diz respeito especificamente à compostagem, foi assinada em 03 de 

outubro de 2017 a resolução n° 481 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que estabelece critérios e procedimentos visando a garantia do controle 

e da qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos 

(CONAMA, 2017).  

Nas disposições preliminares da resolução é observado que a mesma não se 

aplica a processos de compostagem considerados de baixo impacto ambiental pelo 

órgão ambiental competente, desde que o composto seja para uso próprio ou 

comercializado diretamente com o consumidor final. Enfatiza-se, ainda, que dentre 

os parâmetros que devem ser utilizados para a definição dos limites de baixo 

impacto ambiental, estão a origem e a quantidade diária dos resíduos, a segregação 

prévia e o tipo de processo utilizado (CONAMA, 2017). 

Quanto à segregação, o Art. 9º da referida resolução estabelece que, 

preferencialmente os resíduos orgânicos destinados ao processo de compostagem, 

se forem originários dos resíduos sólidos urbanos, devem ser segregados na origem 

em no mínimo três frações: orgânicos, recicláveis e rejeitos (CONAMA, 2017). 

Na esfera estadual destaca-se a Lei nº 14.248 que institui a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos. Aprovada em 29 de julho de 2002, a lei em questão estabelece 

que, ao Poder Público, cabe: 
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[...] 
III – promover ações de reutilização, reciclagem, recuperação, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos e assegurar 
uma utilização adequada e racional dos recursos naturais para a 
presente e as futuras gerações (GOIÁS, 2002, p. 2). 
 

Toda via, é importante ressaltar que esta Lei ainda não foi regulamentada. 

 

A nível municipal vale citar a Minuta do Código de Posturas do Município de 

Goiânia, de 20 de agosto de 2014, que em seu Art. 34 estabelece que, até que seja 

realizada a coleta dos resíduos produzidos, os mesmos devem ser armazenados no 

interior do imóvel, de forma adequada, para evitar a exalação de odores (GOIÂNIA, 

2014a). 

No mesmo ano foi sancionada a Lei N°9.498 de 19 de novembro de 2014, 

que dispõe sobre a cobrança de preço público decorrente da prestação de serviços 

de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos produzidos por grandes 

geradores. A citada lei classifica os grandes geradores dentre eles cabe destaque:  

 

I - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos 
públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e 
industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos 
caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume 
superior a 200 (duzentos) litros diários; 
II - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos 
públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e 
industriais, dentre outros, geradores de resíduos sólidos inertes, tais 
como entulhos, terra e materiais de construção, com massa superior 
a 150 (cento e cinquenta) quilogramas diários, considerada a média 
mensal de geração, sujeitos à obtenção de alvará de aprovação e/ou 
execução de edificação, reforma ou demolição; 
III - condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja 
soma dos resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, 
pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), gerados pelas unidades autônomas que os compõem, seja 
em volume médio diário igual ou superior a 1.000 (mil) litros; [...] 
(GOIÂNIA, 2014b, p.1). 
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3.3 GERAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

De acordo com Santaella et al. (2014), os incentivos ao consumo, estimulados 

pelo mercado e a propaganda, induz ao consumo de bens, mesmo que 

desnecessários. Esse consumismo desenfreado, aliado aos avanços tecnológicos, 

são os responsáveis pela grande geração de resíduos sólidos. Segundo Lima (1995, 

p. 9), ‘’[..] podemos dizer que o lixo urbano resulta da atividade diária do homem em 

sociedade e que os fatores principais que regem sua origem e produção são: 

aumento populacional e a intensidade da industrialização’’. 

Segundo o último censo demográfico realizado no Brasil em 2010, 84% da 

população vive em centros urbanos, habitando metrópoles e outros milhares de 

municípios de médio e pequeno porte (IBGE, 2010). Conforme a Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 

2018), de 2016 a 2017, a população brasileira apresentou um crescimento de 0,75% 

enquanto a geração per capita de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) apresentou 

aumento de 0,48%. Este aumento na geração per capita não foi observado na região 

centro oeste que exibiu, em 2017, uma queda de 0,1% em relação a 2016 

(ABRELPE, 2018).  

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Goiás (PERS/GO), estima que a 

geração per capita de RSU no estado foi estratificada em 8 faixas e variou de 0,46 

até 0,99 kg/hab.dia, conforme apresentada na Tabela 1. Já a Tabela 2, mostra a 

composição gravimétrica média desses resíduos determinada com base em 

diferentes estudos realizados no estado. Conforme observa-se, os resíduos 

orgânicos correspondem, em média, a 60% dos resíduos gerados. 
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Tabela 1 - Estimativa da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, por faixa populacional, para o estado 
de Goiás 

Faixa populacional urbana para os municípios de 
Goiás (hab.)  

Geração per capita projetada 
de RSU (kg/hab.dia) 

Até 5.000  0,46 

5.001 a 10.000 0,46 a 0,52 

10.001 a 20.000  0,52 a 0,58 

20.001 a 50.000  0,58 a 0,67 

50.001 a 100.000 0,67 a 0,74 

100.001 a 200.000 0,74 a 0,80 

200.001 a 500.000 0,80 a 0,89 

500.001 a 1.300.000 0,89 a 0,99 

Fonte: Goiás, 2017. 

 

Tabela 2 - Composição gravimétrica obtida para diferentes municípios goianos 

Município 
Composição gravimétrica (%) 

Orgânico Reciclável Outros 

Caldas Novas 59 31 10 

Chapadão do Céu 60 30 10 

Goianésia 68 24 8 

Goiânia 61 30 9 

Hidrolândia 64 32 4 

Pirenópolis 45 33 22 

Nerópolis - 28 - 

Média 60 30 10 
Fonte: Goiás, 2017. 

 

Segundo Santaella et al. (2014, p.36), “o volume de resíduos sólidos gerados 

é um dos grandes desafios para que as prefeituras municipais consigam uma gestão 

eficiente [...]’’. Apesar da aprovação da PNRS, a destinação inadequada dos 

resíduos sólidos ainda é uma realidade em todo o país. Conforme Lima (1995), a 

disposição final inadequada pode resultar em contaminação do solo, alterando suas 

características físicas, químicas e biológicas, e constituir uma séria ameaça à saúde 

pública.  

De acordo com ABRELPE (2018), mais de 80 mil toneladas de resíduos são 

encaminhados, diariamente, para unidades de disposição final inadequadas em todo 

Brasil. No estado de Goiás tal cenário não é diferente. Segundo a última nota técnica 

emitida pela Secima, em julho de 2017, apenas 10 municípios goianos possuíam 

aterros sanitários com licença de funcionamento emitida pela secretaria - Alto 

Horizonte, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Cidade Ocidental, 
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Hidrolândia, Palmeiras de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Senador Canedo e 

Turvelândia (SECIMA, 2017). 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), dentre as dificuldades 

observadas para a implantação plena da política de resíduos sólidos estão o alto 

custo do processo e a falta de receitas destinadas ao setor.  

Com o objetivo de atender ao disposto na PNRS e observando as metas já 

estabelecidas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES), o PERS/GO 

estabeleceu diretrizes, metas e estratégias que buscam reduzir o envio dos resíduos 

orgânicos nos aterros sanitários sem aproveitamento energético. Para 2037, a meta 

é reduzir em até 50% a quantidade de resíduos orgânicos (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Diretrizes, estratégias, metas e ações propostas para o Plano Estadual de Resíduos Sólidos/GO, 
segundo as diferentes classes de resíduos sólidos 

 

Fonte: Adaptado de Goiás, 2017. 

 

3.4 COMPOSTAGEM  

 

Segundo Herbets (2005, p. 42), os primeiros relatos sobre a utilização da 

compostagem remontam da China “onde os pequenos agricultores empilhavam 

restos agrícolas [...] até que estes atingissem estabilidade suficiente para sua 

posterior aplicação ao solo”. Apesar de ser um processo antigo, conforme Bidone 

(2001), só a partir de 1920 o processo de compostagem começou a ser pesquisado 

cientificamente.  
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A resolução nº 481 de 03 de outubro de 2017 do CONAMA define de maneira 

clara os termos compostagem e composto.  

 
[...] 
III - compostagem: processo de decomposição biológica controlada 
dos resíduos orgânicos, efetuado por uma população diversificada de 
organismos, em condições aeróbias e termofílicas, resultando em 
material estabilizado, com propriedades e características 
completamente diferentes daqueles que lhe deram origem;  
IV - composto: produto estabilizado, oriundo do processo de 
compostagem, podendo ser caracterizado como fertilizante orgânico, 
condicionador de solo e outros produtos de uso agrícola (CONAMA, 
2017, p.1). 

 

De acordo com Kielh (1985), a compostagem possui três fases distintas. No 

início do processo de decomposição, conhecida como fase mesófila, predominam 

bactérias e fungos mesófilos. A segunda fase, denominada termófila, acontece com 

a elevação da temperatura, a população dominante é constituída de actinomicetes, 

bactérias e fungos termófilos ou termotolerantes. Por último, retorna-se a fase 

mesófila, com os açúcares e o amido já consumidos pelos microrganismos, o 

composto perde calor, porém, com outra composição química (Figura 1).  

 

Figura 1 - Curva padrão de temperatura durante as fases do processo de compostagem 

 

Fonte: D’Almeida e Vilhena (2000). 
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3.4.1 Fatores que influenciam na compostagem 

 

A eficiência da compostagem está ligada à temperatura, aeração, umidade, 

microrganismos, tamanho das partículas, pH, relação Carbono/Nitrogênio (C/N) e 

altura da leira. As implicações de cada um destes fatores, no processo de 

compostagem, estão descritas a seguir.  

 

3.4.1.1 Temperatura  

 

De acordo com Pereira Neto (1996), a temperatura é considerada um dos 

fatores mais indicativos da eficiência do processo de compostagem. Assim, o 

acompanhamento da temperatura se faz necessário pois a mesma é um indicativo 

da aeração do processo.  

Para Herberts et al. (2005), tanto temperaturas altas quanto baixas afetam o 

processo de compostagem. Quando o processo de compostagem apresenta 

temperaturas muito altas, significa que a compostagem está ocorrendo com falta de 

aeração e, quando as temperaturas estão muito baixas, significa que a degradação 

diminuiu, o que também é causado pela baixa aeração. Bidone (2001) considera que 

a compostagem deve ser realizada entre 50 e 70°C, dando preferência para valores 

médios de 55°C. O controle da temperatura da massa de compostagem se dá por 

meio da irrigação e do revolvimento.  

A temperatura, reflete na atividade dos microrganismos, que no início da 

compostagem, fase mesófila, é comum que atinja valores da temperatura de até 

40°C. Ao entrar na fase termófila, os valores de temperatura ultrapassam os 40°C, 

podendo alcançar valores próximos de 80°C devido à atividade dos microrganismos. 

Quando o processo volta para a fase mesófila, o composto está quase pronto, os 

valores de temperatura aproximam-se da temperatura ambiente, o que indica a 

diminuição da atividade dos microrganismos (KIEHL, 1985; PEREIRA NETO,1996; 

RUSSO, 2003).  
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3.4.1.2 Oxigenação  

 

 Conforme Kiehl (1985), tanto o ambiente aeróbio, quanto o anaeróbio podem 

estar presentes na decomposição da matéria orgânica. “O arejamento da massa em 

compostagem deve ser constante para que não se alterem as atividades 

metabólicas dos microrganismos e o processo de degradação da matéria orgânica 

seja mais rápida [...]” (RUSSO, 2003, p.55). Para que a aeração da massa de 

compostagem aconteça, são necessários reviramentos das leiras/pilhas durante o 

processo, o que pode ser realizado de forma manual, com o uso de pás, ou de forma 

mecânica, através de carregadeiras. (PEREIRA NETO, 1996). 

Quando o oxigênio dentro da leira é reduzido estabelece-se um processo 

anaeróbio, o qual pode resultar em uma acidificação do material o que torna o 

composto resultante de baixa qualidade (HERBERTS et al. 2005). A fim de evitar a 

falta de oxigenação na massa de compostagem, segundo os autores citados 

recomenda-se que sejam realizados reviramentos a cada 10 dias.  

 

3.4.1.3 Umidade  

 

 “Sem água não há vida. Esta circunstância por si só, já demonstra a 

importância da umidade na compostagem” (BIDONE, 2001, p. 47). Segundo Kiehl 

(1985), valores de umidade abaixo de 40% resultam na redução da atividade dos 

microrganismos e quando a umidade diminui para 12% ou menos, as atividades dos 

microrganismos cessam. 

No entanto, de acordo com Pereira Neto (1996), mesmo que a água seja um 

item importante na compostagem, é necessário manter uma porosidade adequada 

para que haja a oxigenação do material. Sendo assim, para o autor, a umidade deve 

ser de no máximo 60%. Quando ocorre baixa umidade, a leira deve ser irrigada, 

preferencialmente durante o reviramento, fazendo com que tenha uma distribuição 

da água de maneira uniforme. Porém, quando a umidade da leira estiver alta, 

recomenda-se o revolvimento ou a adição de material seco (MASSUKADO, 2016).  
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3.4.1.4 Microrganismos 

 

Os principais microrganismos responsáveis pelo processo de compostagem 

são as bactérias, os fungos e os actinomicetos. Com a influência de inúmeros 

fatores, alguns organismos apresentam mais facilidade em se multiplicar, fazendo 

com que haja no processo uma sucessão de predomínio de microrganismos (KIEHL, 

1985).  

 Cada um dos microrganismos apresenta funções específicas e tem sua 

importância no processo de compostagem. “As bactérias desempenham seu 

principal papel na fase termófila, decompondo açúcares, amidos proteínas e outros 

compostos orgânicos de fácil digestão" (BIDONE, 2001, p. 46). Conforme Pereira 

Neto (1996), a quebra da matéria orgânica em sua fase inicial é realizada por 

bactérias, gerando assim calor na massa de compostagem. 

 Os fungos são organismos heterotróficos que possuem filamentos maiores 

que as bactérias e se desenvolvem em faixas mais altas de pH (BIDONE, 2001). Os 

fungos, apesar de estarem presentes nas fases mesófila e termófila, apresentam 

maior eficiência na faixa termofílica “e na degradação de compostos carbonáceos, 

como celulose, hemicelulose e lignina” (HERBERTS 2005). 

Os actinomicetos são bactérias gram positivas que se reproduzem em 

ambientes com baixos teores de umidade e altas temperaturas. No processo de 

compostagem possuem grande importância, uma vez que elementos de difícil 

decomposição são degradados pelos mesmos (OLIVEIRA, 2003; BIDONE, 2001). 

 

3.4.1.5 Dimensões das partículas  

 

De acordo com Herbets (2005), quanto mais fragmentadas forem as 

partículas de resíduos inseridos na compostagem, mais rapidamente ocorrerá a 

decomposição. Embora partículas muito grandes diminuam a eficiência dos 

microrganismos na decomposição da matéria orgânica, partículas muito pequenas 

podem acarretar na compactação dos resíduos, o que compromete a aeração. 

Assim, segundo Pereira Neto (1996), o tamanho ideal dos resíduos situa-se entre 10 

e 50 mm. 
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3.4.1.6 pH 

 

 Outro parâmetro importante é o pH, pois condiciona o desenvolvimento dos 

microrganismos, no entanto, não é considerado um fator limitante para o sucesso do 

processo porque muitos microrganismos podem se desenvolver em diferentes pH 

(HERBETS 2005). Cada fase da compostagem apresenta valores de pH 

divergentes. Conforme Fernandes e Silva (1999), na fase mesófila o valor de pH 

varia de 5,5 a 6,0, enquanto na fase termófila o pH se eleva e varia entre 7,5 a 9,0. 

 Quando o material em compostagem possui grande quantidade de material 

carbonáceo, pode haver formação de ácidos orgânicos ou acúmulo de ácidos 

intermediários na fase mesófila, justificando assim a queda do pH na fase inicial 

(PAIVA et. al., 2012).  

 

3.4.1.7 Relação Carbono Nitrogênio (C/N)  

 

 A velocidade de decomposição da leira está relacionada diretamente à 

relação C/N. Conforme Chiabi (2017), uma relação C/N superior à 40:1 dificulta o 

crescimento das populações microbianas as quais são responsáveis pela 

decomposição orgânica, e valores menores que 20:1 reduzem a oxigenação da leira.  

De acordo Kiehl (1985), a proporção de carbono e nitrogênio absorvida pelos 

microrganismos é de aproximadamente trinta partes de carbono para cada parte de 

nitrogênio. Para Lima (1995), no início do processo a relação C/N deve ser da ordem 

de 30:1 e, no final do processo (maturação), de 10:1. Sabe se que materiais vegetais 

possuem relação C/N elevados e que resíduos orgânicos possuem relação C/N 

baixos; desta forma, consoante com Pereira Neto (1996), a formação de uma leira 

balanceada deve ser de 70% material vegetal e 30% de resíduos orgânicos.  

O valor final recomendado pelo autor apresenta-se dentro da faixa fixada pela 

resolução n. 481 que estabelece uma relação C/N menor ou igual a 20:1 para o 

composto final (CONAMA, 2017).  
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3.4.1.8 Formato da massa de compostagem 

 

 Outro fator que influencia no processo de compostagem é o seu formato, 

comumente são utilizados formatos triangular e trapezoidal (Figura 02). De acordo 

com Nunes (2009), o formato de leira triangular é ideal para períodos chuvosos, pois 

contribui na diminuição da entrada de água na parte interna, e nos períodos de seca 

o formato que deve ser utilizado é o trapezoidal, uma vez que esse formato facilita a 

entrada de água no interior da leira. 

 

Figura 2 - Geometria das Leiras 

 

Fonte: Adaptado de Prampolim, Macedo, Gonsalvez (2015). 

 

Quanto às dimensões de largura e comprimento das leiras, não existe uma 

padronização, entretanto recomenda-se que a largura de base deve variar entre 3 a 

5 m, e o comprimento deve variar conforme o espaço disponível (NUNES, 2009). Já, 

com relação às alturas, é recomendado que as leiras tenham entre 1 a 1,8 m. 

Alturas inferiores a 1 m fazem com que a temperatura interna fique muito baixa, e 

alturas superiores a 1,8 m resultam na compactação dos resíduos, diminuindo assim 

a aeração no interior da leira (MASSUKADO, 2016). 

 

3.6 FORMAS DE COMPOSTAGEM 

 

3.6.1 Vermicompostagem 

 

O termo vermicompostagem é usado para o processo de transformação 

biológica de resíduos orgânicos, no qual as minhocas atuam acelerando o processo 

de decomposição (RICCI, 1996).  
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A aplicação da vermicompostagem é observada tanto no meio rural quanto 

nas cidades, pois é uma atividade que exige pouco espaço e permite ao homem 

urbano se aproximar da natureza (AQUINO, POLLI, ASSIS. 1997). Consoante a Dal 

Bosco (2017), a técnica de vermicompostagem pode ser dividida em três principais 

etapas: degradação, colonização e maturação. 

Na etapa de degradação ocorrem os primeiros processos de mineralização, 

ou seja, de degradação do resíduo. Em seguida ocorre a etapa conhecida como 

colonização, no qual processos de digestão da minhoca e de outros microrganismos 

transformam as moléculas orgânicas em constituintes mais simples. As 

características de cada resíduo definem a dificuldade de colonização pelas 

minhocas, entretanto todos os compostos orgânicos serão colonizáveis. Na última 

etapa, conhecida como maturação, a presença de substâncias de elevada 

estabilidade provém da humificação e mineralização dos compostos (DAL BOSCO, 

2017). 

Para Ricci (1996), a vermicompostagem pode ser realizada em blocos de 

cimento, anéis de concretos, caixas de madeira e canteiros de tijolos, sendo a última 

forma a mais utilizada entre os produtores rurais. Já, no meio urbano, de acordo com 

Costa (2015), podem ser empregadas latas, tambores, baldes e caixas empilháveis 

como materiais na montagem do minhocário que se adaptam ao espaço disponível 

na residência ou apartamento.   

Segundo Aquino, Almeida e Silva (1992), as minhocas vermelhas da 

Califórnia são as mais utilizadas no processo de vermicompostagem devido a sua 

capacidade de transformar os resíduos orgânicos em material estabilizado, além de 

seu rápido desenvolvimento e alta taxa de reprodução.  

 

3.6.2 Compostagem em reator aeróbio 

 

A compostagem em reator também é conhecida como compostagem 

acelerada, uma vez que o tempo de duração desse processo é bem menor que a 

compostagem em leiras. Em conformidade com Heidemann et al. (2006), este 

processo de compostagem é realizado em um reator biológico onde suas dimensões 

buscam dar condições ótimas de aeração e isolamento térmico. Essa forma de 

compostagem proporciona maior eficiência no controle dos patógenos devido ao 
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controle de temperatura e homogeneidade do meio, além de evitar odores, porque o 

sistema tem controle de aeração e é fechado (FERNANDES; SILVA, 1999). Esse 

processo tem duração aproximada de 14 dias, valor muito inferior quando 

comparado a compostagem em forma de leira que duram aproximadamente 120 

dias. 

 

3.6.3 Compostagem com aeração forçada 

 

Outra alternativa à compostagem de revolvimento de leiras, é a compostagem 

com aeração forçada (Figura 03). Neste processo, são colocadas tubulações de 

aeração abaixo ao material orgânico, o que proporciona maior eficiência uma vez 

que o oxigênio é fornecido de forma constante, assim não há necessidade de 

promover revolvimento (RUSSO, 2003).  

 

Figura 3 - Sistema de compostagem com aeração forçada 

 

Fonte: FERNANDES, SILVA (1999).  

 

Neste método são usados sopradores com potência entre 1 e 5 HP, 

dependendo das características e volume dos resíduos. Estes sopradores tem como 

objetivos remover o excesso de umidade, manter temperatura controlada em torno 

de 60°C e satisfazer as demandas de oxigênio do processo de biodegradação 

aeróbia (FERNANDES, SILVA, 1999). Apesar da compostagem com aeração 

forçada melhorar a condição de fermentação do material orgânico, sua prática tem 
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custos maiores quando comparados a compostagem de revolvimento de leiras, 

devido as turbinas, tubos e grades usados durante o processo (PEIXE, HACK, 

2014).  

 

3.7 QUALIDADE DO COMPOSTO 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), aprovou em 

2009 a Instrução Normativa 25 que estabelece as especificações e as garantias, as 

tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos 

simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à 

agricultura. Em seu art. 2° a normativa apresenta definições quanto a classificação 

dos fertilizantes orgânicos, conforme a matéria prima:  

 
I - Classe "A": fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-
prima de origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, 
onde não sejam utilizados, no processo, metais pesados tóxicos, elementos 
ou compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos, resultando em 
produto de utilização segura na agricultura; 
[...] 
III - Classe "C": fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza qualquer 
quantidade de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, resultando em 
produto de utilização segura na agricultura; [...] (MAPA, 2009, p.1).  

 

A normativa apresenta, também, informações quanto aos macronutrientes 

primários e secundários. Quanto ao Nitrogênio (N), Pentóxido de Fósforo (P2O5) e 

Óxido de Potássio (K20), e exige que seja informado apenas o teor solúvel em água. 

Em relação aos macronutrientes secundários e micronutrientes, esta estabelece 

garantias mínimas que não serão inferiores ao informado no Quadro 2.  
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Quadro 2 - Teor Mínimo dos Macronutrientes Secundários e Micronutrientes. 

 

Fonte: Adaptado de MAPA, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPO DO FERTILIZANTE ORGÂNICO 

Teor Total Mínimo-% 

APLICAÇÃO NO SOLO 

Sólido 

Cálcio (Ca)  1 

Magnésio (Mg)  1 

Enxofre (S)  1 

Cobre (Cu)  0,05 

Ferro (Fe)  0,2 

Manganês (Mn)  0,05 

Zinco (Zn)  0,1 

NUTRIENTE 
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4. METODOLOGIA  

 

 

4.1 LOCAL DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi conduzido em um condomínio horizontal localizado no 

município de Goiânia, Estado de Goiás. O condomínio possui 740 residências, uma 

área verde de 4.000.000 m², sendo 1.500.000 m² de bosques e 18 lagos com 

nascentes próprias. O condomínio realiza coleta seletiva dos resíduos recicláveis e 

compostagem da massa verde proveniente de folhas, poda de grama e de pequenos 

galhos das áreas comuns e particulares. Após o recolhimento, a massa verde é 

transportada para a área da compostagem, alugada de uma empresa particular, que 

possui 25 mil m², localizada ao lado do condomínio (Figura 04).  

 

Figura 4 – Condomínio Horizontal Estudado e Área Atual Alugada para Compostagem 

 

Fonte: Adaptado Google Earth (2019). 

 

Neste local é realizada a trituração dos pequenos galhos e grandes folhas 

(Figura 05). Em seguida, o material triturado é organizado em forma de leiras, 

juntamente com as folhas e as podas de grama.  
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Figura 5 - Trituração de galhos e de grandes folhas realizada na área de compostagem 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Segundo informações do responsável pela compostagem, cada leira demora 

em torno de 4 a 5 semanas para ser formada, tempo esse que diminui para 2 a 3 

semanas durante o outono, pois a quantidade de folhas aumenta significativamente. 

Durante o processo o material é revolvido através da retroescavadeira, entretanto 

esse revolvimento não é constante. (Figura 06). 

 

Figura 6 - Retroescavadeira utilizada no revolvimento das leiras 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A irrigação das leiras é feita com o uso de um caminhão pipa e a água 

utilizada é proveniente dos lagos existentes no condomínio. O mesmo caminhão 
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pipa realiza a irrigação dos acessos não asfaltados por onde passam o caminhão 

com a massa verde, a retroescavadeira e outros equipamentos utilizados na área de 

compostagem, a fim de evitar a poeira que prejudica a saúde dos trabalhadores. Em 

épocas de seca a quantidade de água retirada do lago é reduzida afim de manter o 

nível d’água, com isso não há irrigação das leiras com frequência.  

O composto produzido no local é utilizado para adubação orgânica dos jardins 

e gramados das áreas comuns e também é vendido aos moradores interessados.  

 

4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Para o levantamento de trabalhos existentes relacionados ao tema da 

pesquisa, foram consultados, livros, sites como o Ministério do Meio Ambiente, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e 

Prefeitura de Goiânia, além de sites de pesquisa acadêmica, como Google 

acadêmico. 

 Informações referentes ao processo de compostagem utilizado no 

condomínio, assim como ao quantitativo de resíduos encaminhados ao pátio de 

compostagem, quantitativo dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário, 

despesas com coleta, transporte e destinação final dos resíduos gerados, 

funcionários, combustíveis e aluguel do terreno foram obtidos junto à empresa 

responsável pelo gerenciamento dos resíduos do condomínio. Todos os valores 

referem-se ao ano de 2019. 

 

4.3 SELEÇÃO DAS LEIRAS 

 

 Foram selecionadas 5 leiras já existentes no pátio de compostagem, 

observando-se o tempo de formação das mesmas. Assim, foram selecionadas leiras 

que apresentavam intervalos de tempo de formação variando de 3 a 7 meses. Tal 

procedimento foi realizado para que o acompanhamento dos parâmetros 

temperatura, pH e umidade permitisse a observação de variações nos 

comportamentos das leiras, uma vez que são usados apenas resíduos arbóreos.  

No Quadro 03 encontram-se apresentadas as datas de formação das cinco 

leiras acompanhadas neste trabalho. 
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Quadro 3 - Leiras selecionadas para acompanhamento. 

Leira Data de formação 

A Agosto de 2019 

B Março de 2019 

C Janeiro de 2019 

D Julho de 2018 

E Janeiro de 2018 

Fonte: Autor, 2019.  

 

4.4 AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA, pH E UMIDADE 

 

Para medição da temperatura, pH e umidade, realizada durante 3 meses 

(agosto, setembro e outubro de 2019), foi utilizado o equipamento de medição de 

temperatura, pH e umidade no solo, o modelo PHD-3000 digital (Figura 06a). Este 

equipamento detecta temperaturas até 50 oC e a umidade é dividida em 3 escalas: 

seco, normal e úmido. Ao considerar o limite da temperatura, foi usado também o 

termômetro digital HM-e 600 (Figura 06b) que possui maior amplitude de medição 

até 300 oC. Todas as medições foram realizadas no período da manhã, visando 

minimizar a interferência da temperatura externa. 

 

Figura 7 – Equipamentos utilizados para medição dos parâmetros acompanhados: (a) Medidor PHD-3000, (b) 
HM-e 600 

(a) (b) 

Fonte: Autor (2019). 

 

Todas as medições foram executadas duas vezes na semana (segundas e 

sextas-feiras) em 3 pontos distintos de cada uma das 5 leiras: na base, no meio e no 
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topo de cada uma. A temperatura ambiente também foi medida por meio dos 

equipamentos acima citados. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DO COMPOSTO 

 

Para a avaliação da qualidade nutricional do composto, foi retirada uma 

porção de 300 g da leira E, uma vez que essa é a leira em que o processo de 

compostagem se encontrava em estágio mais avançado. A amostra foi coletada e 

levada a um laboratório de análise de solos no dia 01/11/2019, onde foram 

realizadas análises de N, P, K Ca, Mg, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Zn, pH e matéria 

orgânica.  

 Os resultados obtidos foram comparados aos estabelecidos na Instrução 

Normativa 25 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2009). 

 

4.6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES DA INSERÇÃO 

DOS ORGÂNICOS NA COMPOSTAGEM REALIZADA NO CONDOMÍNIO 

 

De posse dos quantitativos de resíduos arbóreos levados para o pátio de 

compostagem e de resíduos destinados a um aterro sanitário privado de Aparecida 

de Goiânia, obtidos junto ao condomínio, foi levantada a quantidade de orgânicos e 

rejeitos gerados no condomínio, e os custos fixos que o condomínio tem atualmente 

com coleta, transporte e destinação final, sem a inserção dos orgânicos destinados a 

compostagem. 

Posteriormente, foi avaliada a retirada da fração orgânica inserindo-a na 

compostagem arbórea realizada pelo condomínio e estimado o abatimento 

resultante da atividade no custo final dos serviços considerados. Como os resíduos 

orgânicos são coletados junto com os rejeitos, para a estimativa da fração orgânica 

foi utilizada a composição gravimétrica referente à região metropolitana apresentada 

no PERS - 61% de orgânico, 30% de reciclável e 9% de outros.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados e discussões, referentes das medições de temperatura, pH, 

umidade, assim como qualidade nutricional, quantitativos dos resíduos gerados, 

custos com gerenciamento destes resíduos e os impactos financeiros com a 

inserção dos orgânicos no processo de compostagem são apresentados a seguir. 

 

5.1 TEMPERATURA  

 

Conforme observado no Quadro 4, as leiras A e B, que estavam com 3 e 8 

meses de formação no fim do período de acompanhamento, apresentaram 

temperaturas próximas à temperatura ambiente. Constatou-se que pelo fato de 

todas as temperaturas registradas terem sido inferiores a 40 °C sugere que essas 

leiras se encontravam na fase mesófila. 

 

Quadro 4 - Temperaturas máximas e mínimas das leiras. 

Leira 

Idade de 
formação da 

leira durante o 
período 

acompanhado 
(dias) 

Temperatura da leira (°C) Temperatura ambiente (°C) 

Máxima Mínima 

No momento 
da medição 

da maior 
temperatura 

na leira 

No momento 
da medição 
da menor 

temperatura 
na leira 

A 05 a 89 36 23 30 22 

B 158 a 242 37 22 30 27 

C 217 a 301 60 24 31 24 

D 401 a 485 46 28 29 25 

E 582 a 666 54 30 29 23 
Fonte: Autor (2019).  

 

 As Leiras C, D e E, mais antigas, formadas entre 10 a 22 meses, 

apresentaram, na maioria das medições, temperaturas no meio e no topo superiores 

a 40°C, o que sugere que essas já estavam na fase termófila, durante o período de 

acompanhamento. 

Nas medições efetuadas no dia 27/09 todas as leiras apresentaram uma 

diminuição da temperatura em todos os pontos medidos, o que pode ser justificado 

pelas chuvas que ocorreram nos dias anteriores às medições. No dia 11/10, quando 

as medições também ocorreram após um dia chuvoso, o mesmo comportamento foi 
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observado, à exceção da leira C que apresentou comportamento diferente - a 

temperatura na base aumentou e as temperaturas do meio e base ficaram próximas 

à temperatura registrada na medição anterior. Ressalta-se que durante todo o 

período de acompanhamento a única leira irrigada foi a E.  

Especificamente para a leira A (Figura 7), todas as medições realizadas 

durante o primeiro mês ficaram iguais à temperatura ambiente. Pequenas variações 

foram observadas, somente a partir do dia 13/09 e, em algumas medições 

posteriores, a temperatura ambiente foi superior à temperatura da leira, o que 

sugere baixa atividade dos microrganismos (Figura 8).  

 

Figura 8 - Leira A. 

 

Fonte: Autor (2019).  
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Figura 9- Temperaturas Leira A. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

No caso da leira B (Figura 09), nos primeiros 15 dias todos os pontos medidos 

registraram queda de temperatura, todas inferiores à temperatura ambiente (Figura 

10). Após esse período, as temperaturas registradas na base e no topo da leira 

aumentaram, ficando maiores que a ambiente. A partir da medição do dia 02/09 até 

07/10, a temperatura no meio da leira teve nova queda apresentando valores 

inferiores à temperatura ambiente, indicando assim que a atividade dos 

microrganismos estava baixa. 

 

Figura 10 - Leira B 

 

Fonte: Autor (2019).  
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Figura 11 - Temperaturas Leira B 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Na leira C (Figura 11), com exceção de 5 medições, sendo 4 delas na base, 

foi registrado aumento de temperatura, especialmente no topo da leira. A partir do 

dia 06/09 as temperaturas no meio e no topo desta leira mantiveram-se acima de 

40°C (Figura 12), o que sugere início da fase termófila. Esse fato indica boa 

atividade dos microrganismos.  

 

Figura 12 - Leira C. 

 

Fonte: Autor (2019).  
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Figura 13 - Temperaturas Leira C 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

No caso específico da leira D (Figura 13), durante o período de 

acompanhamento das medições houve retirada de parte do composto e 

revolvimento da leira, na metade do mês de agosto, isto ocasionou a diminuição da 

temperatura no topo e no meio na ocorrido na medição do dia 16/08 (Figura 14). No 

dia 20/10 a leira foi revolvida novamente e, na medição feita no dia 21/10, a 

temperatura do topo ficou menor que a temperatura do meio. No entanto, em 

nenhum momento, esta leira apresentou temperaturas menores que a ambiente, o 

que sugere que a atividade dos microrganismos não foi afetada. 

 

Figura 14 - Leira D. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 15 - Temperaturas Leira D. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Por fim, a leira E (Figura 15), a única que foi irrigada no dia 24/08, apresentou 

queda da temperatura entre as medições do dia 22/08 e 26/08 (Figura 16). No dia 

03/10 houve retirada de parte do composto da leira para venda, não houve 

revolvimento desta leira, fazendo com que o calor no interior da leira ficasse 

superficial, o que justificou o aumento das temperaturas nos 3 pontos da leira na 

medição do dia 04/10, porém já na medição do dia 07/10 a temperatura diminuiu.  

Na base da Leira E em apenas uma medição, apresentou temperatura menor 

que a temperatura ambiente, sendo assim não teve a diminuição da atividade dos 

microrganismos. 

 
Figura 16 - Leira E. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 17 - Temperaturas Leira E. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

5.2 pH 

 

Em relação a Leira A, devido a granulometria das folhas e galhos dispostos 

não foi possível fazer as leituras de pH com o equipamento utilizado.  

Ainda que o mesmo problema tenha ocorrido no topo da leira B (Figura17), 

nos demais pontos medidos, o pH registrado, em sua maior parte, foi superior a 8,0 

(Figura 18). Apesar da obtenção de pH superior a 7,5 (o que, segundo a literatura, é 

um indicativo da fase termófila), tal fase não é confirmada com esta leira, quando se 

considera a temperatura tida como o principal parâmetro da compostagem. 

Como o pH não é um fator limitante para o sucesso do processo de 

compostagem, pode se afirmar que a Leira B se encontrava na fase mesófila, devido 

as baixas temperaturas.  

 



45 
 

Figura 18 - Topo da Leira B. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

 

Figura 19 - pH da Leira B. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Pela observação dos valores de pH apresentados na Figura 18, é possível 

notar que nos dias 23/08 e 26/08 houve uma queda expressiva do pH que chegou a 

4,0 no meio da leira e 3,5 na base. Como durante esse período a leira não foi 

irrigada nem revolvida e ainda não houve nenhuma chuva, esta diminuição do pH 

pode ser proveniente de líquidos de garrafas encontradas próximas ao local de 

medição da Leira B (Figura 19).  
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Figura 20 - Garrafa encontrada próxima ao local de medição da Leira B. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Com relação leira C, o pH não ficou abaixo de 8,0, variou em sua maioria das 

medições feitas entre 8,5 e 9,0 (Figura 20). Estes valores sugerem que a leira estava 

na fase termófila durante o período das medições, o que é confirmado pelos valores 

de temperatura obtidos. 

 

Figura 21 - pH da Leira C. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

A leira D também apresentou valores de pH maiores que 8,0, na maioria das 

medições feitas, sendo 7,5 o menor valor registrado (Figura 21). Tal fato, associado 

às temperaturas registradas, indicam que esta leira se encontrava na fase termófila 

durante o período de acompanhamento. 
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Figura 22 - pH da Leira D. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Por último, na leira E, os valores de pH não foram inferiores a 8,0 (Figura 22), 

o que, associado às temperaturas medidas, indicou que a leira se encontrava na 

fase termófila. 

 

Figura 23 - pH da Leira E. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

5.3 UMIDADE 

 

A Leira A, que durante as medições não foi irrigada, esteve seca durante a 

maior parte das medições (Quadro 5), com exceção nas medições dos dias 27/09 e 

11/10, posteriores a dias de chuva em Goiânia. A falta de umidade pode 

comprometer a atividade dos microrganismos, tornando o processo mais lento.  
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Quadro 5 - Umidades Leira A. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

A Leira B apresentou comportamento bastante semelhante a Leira A, que 

permaneceu seca na maioria das medições (Quadro 6), com exceção daquelas 

realizadas nos dias 27/09 e 11/10, onde a leira ficou úmida.  

 

Quadro 6 - Umidade Leira B. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Já a Leira C, inicialmente seca, se mostrou úmida em algumas medições, 

mesmo sem a ocorrência de chuvas e irrigação (Quadro 7). Após a chuva do dia 

26/09, todos os pontos medidos se mostraram úmidos. O fato da leira apresentar 

maior umidade e temperatura mais elevada sugere que a atividade dos 

microrganismos se intensificou após a medição do dia 11/10.  

 

Dia da Leitura Umidade Topo Umidade Meio Umidade Base 

05/08/19 a 23/09/2019 Seco Seco Seco 

27/09/2019 Úmido Úmido Úmido

30/09/2019 a 07/10/2019 Seco Seco Seco 

11/10/2019 Úmido Úmido Úmido

14/10/2019 a 01/11/2019 Seco Seco Seco 

Dia da Leitura Umidade Topo Umidade Meio Umidade Base 

05/08/2019 a 23/09/2019 Seco Seco Seco 

27/09/2019 Úmido Úmido Úmido

30/09/2019 a 07/10/2019 Seco Seco Seco 

11/10/2019 Normal Normal Úmido

14/10/2019 a 01/11/2019 Seco Seco Seco 
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Quadro 7 - Umidade da Leira C. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Quanto a Leira D, esta se mostrou mais úmida que as anteriores, sendo que 

em algumas medições, ela se apresentou seca (Quadro 8).  

 

Quadro 8 - Umidade Leira D. 

 

Fonte: Autor (2019).  

 

Dia da Leitura Umidade Topo Umidade Meio Umidade Base 

05/08/2019 a 09/08/2019 Seco Seco Seco 

13/08/2019 Úmido Úmido Seco

16/08/2019 Úmido Úmido Umido

19/08/2019 Seco Normal Umido

23/08/2019 Úmido Úmido Úmido

26/08/2019 Seco Normal Seco

30/08/2019 Seco Úmido Seco

02/09/2019 Seco Seco Seco

06/09/2019 Seco Úmido Seco

09/09/2019 Seco Úmido Úmido

13/09/2019 Seco Úmido Seco

16/09/2019 Seco Seco Normal 

20/09/2019 a 23/09/2019 Seco Seco Seco

27/09/2019 a 01/11/2019 Úmido Úmido Úmido

Dia da Leitura Umidade Topo Umidade Meio Umidade Base 

05/08/2019 Úmido Úmido Úmido

09/08/2019 Normal Normal Normal

13/08/2019 a 16/08/2019 Úmido Úmido Úmido

19/08/2019 Seco Seco Seco

23/08/2019 a 26/08/2019 Úmido Seco Seco

30/08/2019 a 02/09/2019 Úmido Úmido Úmido

06/09/2019 a 09/09/2019 Úmido Normal Úmido

13/09/2019 Úmido Seco Úmido

16/09/2019 a 20/09/2019 Úmido Normal Úmido

23/09/2019 Normal Normal Úmido

27/09/2019 Úmido Úmido Úmido

30/09/2019 Úmido Normal Úmido

04/10/2019 Úmido Úmido Úmido

07/10/2019 Normal Úmido Úmido

11/10/2019 Úmido Úmido Normal

14/10/2019 Úmido Normal Normal

18/10/2019 Úmido Úmido Úmido

21/10/2019 Normal Úmido Úmido

27/10/2019 a 01/11/2019 Úmido Úmido Úmido
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Assim sendo a leira E permaneceu úmida durante todas as medições, com 

exceção do dia 30/08 (Quadro 9). Assim, foi a única leira que teve irrigação durante 

o período de medições.  

 

Quadro 9 - Umidade Leira E. 

Dia da Leitura  Umidade Topo Umidade Meio  Umidade Base  

05/08/2019 a 26/08/2019  Úmido Úmido Úmido 

30/08/2019 Seco Seco  Seco  

02/09/2019 a 01/11/2019 Úmido Úmido Úmido 
Fonte: Autor (2019). 

 

5.4 QUALIDADE NUTRICIONAL 

 

Os resultados obtidos para a amostra analisada do composto orgânico da 

leira E encontram-se apresentados no Quadro 10.  

 

Quadro 10 - Análise nutricional do composto da leira E e teores mínimos estabelecidos na Instrução Normativa 
no 25 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Nutriente Unidade  
Teor obtido para a 
amostra da leira E 

Teor total mínimo para 
aplicação no solo 

segundo a Instrução 
Normativa 25 

Cálcio (Ca)  % 2,61 1,0 

Magnésio (Mg)  % 0,4 1,0 

Enxofre (S)  % 0,3 1,0 

pH - 8,4 - 

Matéria orgânica  % 23,6 - 

K20 % 1,5 - 

P2O5 % 0,73 - 

Nitrogênio (N)  % 1,9 - 

Cobre (Cu)  % 0,0029 0,05 

Ferro (Fe)  % 0,152 0,2 

Manganês (Mn)  % 0,033 0,05 

Zinco (Zn)  % 0,0098 0,1 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ao comparar os valores obtidos da análise, com os estabelecidos na 

Instrução Normativa 25 do MAPA, nota-se que, com exceção do cálcio, todos os 

demais nutrientes apresentaram valores inferiores aos fixados no referido 

documento. 
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Os resultados indicam que o composto não possui boa qualidade, em termos 

nutricionais, para a venda como composto orgânico (reflexo do material compostado 

– somente resíduos arbóreos) e, por esse motivo, é vendido para os moradores 

como condicionante para o solo. 

Resultado semelhante foi obtido em análise de outra leira, realizada pela 

administração responsável pelo condomínio em julho de 2019. Nesta análise, 

somente os nutrientes Ca e Fe atendem ao exigido pela Resolução 25 de 2009 do 

MAPA. No entanto, a relação C/N de 11,2 (Quadro 11) se enquadra ao valor máximo 

de 20/1 exigido pela Conama 481 de 2017.  

 

Quadro 11 - Análise nutricional realizada pelo condomínio em julho de 2019. 

Nutriente  Unidade  Resultado  
Teor total mínimo para aplicação no 
solo segundo a Instrução Normativa 

25 

Cálcio (Ca)  % 5,6 1,0 

Magnésio (Mg)  % 0,5 1,0 

Enxofre (S)  % 0,6 1,0 

pH - 8,2 - 

Mat. Orgânica  % 48,1 - 

K20 g/Kg 8 - 

P2O5 g/Kg 6 - 

 Nitrogênio (N)  g/Kg 1,9 - 

Cobre (Cu)  % 0,01 0,05 

Ferro (Fe)  % 3,34 0,2 

Manganês (Mn)  % 0,048 0,05 

Zinco (Zn)  % 0,01 0,1 

Relação C/N - 11,2  

Fonte: Autor (2019). 

 

5.5 QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS NO CONDOMÍNIO E CUSTOS 

COM O GERENCIAMENTO 

 

De acordo com as informações prestadas pela empresa responsável pelos 

resíduos do condomínio, a quantidade de massa verde destinada à compostagem 

não é pesada (a empresa responsável realiza somente uma estimativa do quanto é 

levado para o pátio de compostagem). Já os demais resíduos – orgânicos e rejeitos, 

encaminhados ao aterro sanitário, são pesados. Os quantitativos referentes a esses 

resíduos são apresentados no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Quantitativos de resíduos sólidos gerados no condomínio. 

Período 
Quantidade de resíduos 

levados para o aterro 
sanitário (t)  

Massa verde encaminhada para o 
pátio de compostagem (t) 

Semanal  16 - 

Mensal  64 153 

Anual  768 1836 

Fonte: Autor (2019).  

 

Para a coleta interna dos resíduos orgânicos e dos rejeitos, utiliza-se um 

caminhão de propriedade do condomínio, para condicionamento dos resíduos, há 3 

coletores e um motorista. Os custos com cada coletor é de R$ 4.000,00 mensal 

(salários + benefícios) e de R$ 5.000,00 mensal com o motorista. 

Na tentativa de diminuir os custos com a disposição desses resíduos, o 

condomínio aluga, da mesma empresa que realiza a coleta externa e destina os 

resíduos para um aterro sanitário privado, um compactador com capacidade para 8 

toneladas. Cada retirada do compactador cheio, somado ao aluguel da máquina, 

tem um custo de R$ 670,00. A cada semana são retirados dois compactadores.  

Além disso, o aterro sanitário cobra uma taxa de R$ 90,00 por tonelada de 

resíduos destinados ao local. 

Os custos mensais para realizar a coleta, transporte e destinação final dos 

orgânicos e rejeitos gerados no condomínio são apresentados no Quadro 13.  

 

Quadro 13 - Custos mensais com a coleta, transporte e destinação final dos resíduos orgânicos e rejeitos. 

Combustível + 
manutenção do 

caminhão da 
coleta interna 

(R$/mês) 

Salário dos 
funcionários 

(R$/mês) 

Aluguel do 
compactador + 
transporte dos 

resíduos ao 
aterro sanitário 

(R$/mês) 

Disposição dos 
resíduos no 

aterro sanitário 
(R$/mês) 

Custo total 
(R$/mês) 

1.500,00 17.000,00 5.360,00 5.760,00 29.620,00 

Fonte: Autor (2019).  

 

O quantitativo gerado mensalmente (64 toneladas) e os custos com a coleta e 

destinação desses resíduos, obtém-se o valor de R$ 462,80/t. 
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Em relação a massa verde gerada ela é encaminhada ao pátio de 

compostagem e o composto produzido é utilizado nas áreas de jardinagem e áreas 

comuns. Quando há interesse de algum morador em adquirir o composto, o mesmo 

é vendido. Apesar dessa arrecadação, o processo também implica em custos para o 

condomínio com funcionários fixos, aluguel da área onde é realizada a 

compostagem, combustível e manutenção do caminhão, o qual faz a coleta somente 

da massa verde gerada. Os valores relacionados ao pátio de compostagem são 

apresentados no Quadro 14.  

 

Quadro 14 – Valores mensais relativos ao processo de compostagem. 

Funcionários+ aluguel da área+ 
combustível e manutenção do 

caminhão 
(R$/mês) 

Arrecadação 
(R$/mês) 

Valor 
economizado 

(R$/mês) 

8.500,00 301,50 37.166,70 

Fonte: Autor (2019). 

 

Ressalta-se que o condomínio não necessita da compra de fertilizantes 

orgânicos para os jardins e áreas comuns, uma vez que é utilizado o composto 

produzido pela compostagem, estes valores estão inclusos no valor economizado.  

Caso não existisse o pátio de compostagem, a massa verde seria 

encaminhada para o aterro sanitário. Através dos valores informados pelos 

responsáveis (ver Quadro 14) e que este tipo de resíduo possui um manejo diferente 

daquele realizado para os resíduos orgânicos e rejeitos, os custos que o condomínio 

teria com a não realização da compostagem seriam de, aproximadamente, R$ 

296,80 por tonelada. 

 

5.6 IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES DA INSERÇÃO DOS 

ORGÂNICOS NA COMPOSTAGEM REALIZADA NO CONDOMÍNIO 

 

 Com base no quantitativo dos resíduos gerados no condomínio, fez-se a 

estimativa da fração orgânica. Como os resíduos orgânicos são acondicionados e 

coletados junto com os rejeitos, a estimativa dos resíduos orgânicos foi feita 

utilizando a composição gravimétrica apresentada no PERS para a região 

metropolitana de Goiânia: 61% de orgânico, 30% de reciclável e 9% de outros. 



54 
 

Assim, das 16 t geradas semanalmente pelo condomínio, 2,06 t foram consideradas 

como rejeitos e 13,94 t como orgânicos (Quadro 15).  

 

Quadro 15 - Estimativa dos resíduos orgânicos e rejeitos do condomínio. 

Período 
Quantidade de resíduos 

levados para o aterro 
sanitário (t) 

Estimativa da 
quantidade de 

rejeitos (t) 

Estimativa da 
quantidade de 
orgânicos (t) 

Semanal  16 2,06 13,94 

Mensal  64 8,23 55,77 

Anual  768 98,75 669,25 

Fonte: Autor (2019). 

 

Com a inserção dos orgânicos na compostagem os custos referentes à coleta 

transporte e destinação final passariam de R$ 29.620,00 para R$ 19.910,59 

mensais, pois deixariam de ser pagos R$ 4.690,00 para a empresa que faz o 

transporte do resíduo até o aterro sanitário privado, uma vez que só seria necessário 

fazer a retirada de um compactador cheio. Além dos R$ 5.019,41 que não seriam 

pagos para a disposição no aterro (Quadro16).  

 

Quadro 16 – Custos com a coleta e disposição final dos rejeitos 

Coleta dos 
rejeitos (R$/mês) 

Disposição 
no aterro 
sanitário 
privado 

(R$/mês) 

Combustível + 
manutenção 
caminhão da 
coleta interna 

(R$/mês) 

Salário dos 
funcionários 

(R$/mês) 

Custo total 
(R$/mês) 

670,00 740,59 1.500,00 17.000,00 19.910,59 

Fonte: Autor (2019). 

 

Entretanto, a área atual disponível para a compostagem não seria capaz de 

atender ao novo volume caso fossem inseridos os orgânicos, já que haveria um 

aumento de 30% no volume dos resíduos destinados para a compostagem. Neste 

caso, seria necessário alugar mais uma área para melhorar a funcionalidade do 

processo (Figura 24). Sendo assim, estima-se que teria um aumento de R$ 2.000,00 

no valor do aluguel pago pela área, a economia com a inserção dos orgânicos na 

compostagem passaria de R$ 9.709,41 para R$ 7.709,41 mensais. 
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Figura 24 - Áreas para compostagem. 

   

Fonte: Adaptado de Google Earth (2019).  

 

Vale ressaltar que não estão incluídas adequações necessárias na área, uma 

vez que, com os orgânicos, seria necessário realizar impermeabilização do solo, 

instalar um sistema de coleta, manejo e tratamento dos líquidos lixiviados, medidas 

de isolamento e sinalização da área, além de adotar medidas para evitar geração de 

odores, já que o pátio de compostagem situa-se ao lado do condomínio e pode gerar 

reclamações por parte dos moradores. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 

Conclui-se que a compostagem tem atualmente papel importante na gestão 

dos resíduos sólidos, uma vez que o processo consegue produzir composto 

orgânico, através dos resíduos que seriam descartados, o que reduz os impactos 

ambientais causados pelos aterros sanitários e lixões.  

Mesmo com a importância da compostagem, esse processo realizado pelo 

condomínio estudado apresenta algumas deficiências, como falta de reviramentos 

das leiras e irrigação, que comprometem o processo, fazendo com que uma leira 

demore mais de 1 ano e 6 meses para produzir composto orgânico, tempo este fora 

do citado na bibliografia que é entre 3 a 4 meses. O revolvimento constante da leira 

a cada 10 dias, assim como a irrigação melhoraria a eficiência do processo. 

Outro fato que influencia na compostagem realizada pelo condomínio é o 

material usado, já que a massa verde possui grande teor de carbono e pouco 

nitrogênio, o que afeta diretamente a qualidade nutricional do composto, que não 

atende aos valores exigidos pela Normativa 25 de 2009 do MAPA e impossibilita a 

venda externa do material produzido como composto orgânico, mas que é vendido 

como condicionante para o solo internamente. A inserção dos orgânicos resultaria 

em um material para compostagem com cerca de 74% de massa verde e 26% de 

orgânicos, que se aproxima aos valores que a literatura define como ideal, além de 

trazer uma economia de cerca de R$ 93.000,00 anuais.  

Para melhorar a eficiência do processo de compostagem, sugere-se a 

trituração de todo material utilizado, não só dos pequenos galhos e grandes folhas, 

além do acompanhamento da temperatura das leiras verificando assim qual leira 

mais necessita de irrigação, principalmente nos períodos de seca.  

Apesar disso, entende-se que o atual sistema de compostagem realizado pelo 

condomínio consegue cumprir seu objetivo, pois cerca de 1.836 toneladas de massa 

verde deixam de ser destinados ao aterro anualmente, além da venda do composto 

para os moradores e o uso do mesmo nos jardins e áreas comuns, o que traz uma 

economia de R$ 446.000,00 anualmente. 
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