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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

VIABILIDADE DE MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS NO PROCESSO DE 

COMPOSTAGEM DO LODO DE ESGOTO DOMÉSTICO. 

 

 

ANA CLÁUDIA FERREIRA MARQUES 

 

SETEMBRO/2010 

 

Orientador 1: Profª Drª Elisa Teshima 

Orientador 2: Profª Drª Sandra Maria Furiam Dias 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

O lodo de esgoto da ETE Contorno, após permanência de três meses no leito de 

secagem apresentou elevada concentração de microrganismos patogênicos que podem 

inviabilizar a sua utilização em sistemas de produção orgânica. Com o objetivo de 

avaliar a eficiência do processo de compostagem na redução desses patógenos, este 

estudo foi desenvolvido. O método escolhido para o processo de compostagem foi o de 

sistema de leiras revolvidas, as pilhas foram montadas em formato piramidal (1,20 x 2,0 

m), com revolvimento manual, nas proporções 3:1, 5:1 e 7:1 de resíduo estruturante 

(poda de árvore e casca de laranja) e lodo de esgoto. Foram realizadas análises fisico-

químicas e microbiológicas do composto nos tempos 0, 7, 14, 21, 28, 43, 58, 73 e 88 

dias. Para a análise bacteriológica foi utilizada a contagem diferencial no Agar 

Cromogênico para a Salmonella e E. coli e no Agar Azida Esculina para Enterococos 

pelo método de plaqueamento em superfície, com três diluições, em duplicata. Os 

resultados mostraram que a fase termofílica teve duração curta nos três tratamentos, o 

valor do pH se encontrou na faixa do neutro, as relações C/N nos produtos finais 

apresentaram valores acima do recomendado para composto maturado. Nos três 

tratamentos a Salmonella foi o microrganismo que sofreu uma maior redução ao final 

do processo, seguido por E. coli. O grupo dos Enterococos não sofreu redução de sua 

concentração durante a compostagem. Nenhum dos tratamentos estudados se encontra 

dentro dos valores de referência especificados na Instrução Normativa n° 64/2008, 

portanto é preocupante a utilização deste composto orgânico em sistemas de produção 

orgânica, podendo causar infecções ao homem e aos animais através do contato direto e 

indireto com o solo contaminado. Desta forma o composto produzido pelos três 

tratamentos pode ser utilizado em grandes culturas e reflorestamento, desde quando haja 

cuidados adequados no manejo. 

 

 

Palavras-chave: lodo de esgoto, microrganismos patogênicos, compostagem, uso 

agrícola. 
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VIABILITY OF PATHOGENIC MICROORGANISMS IN THE PROCESS OF 
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The sewage sludge from the Contorno WWTP, after staying three months in drying bed, 

showed a high concentration of pathogenic microorganisms that may prevent their use 

in organic production systems. This study was developed aiming to evaluate the 

efficiency of the process of composting in reducing these pathogens. The method 

chosen for the process of composting was the system of raked windrows; piles were 

arranged in a pyramidal shape (1.20 x 2.0 m) with manual tillage, in the proportions 3:1, 

5:1 and 7:1 of structuring waste (tree pruning and orange peel) and of sewage sludge. 

Physicochemical and microbiological characteristics of the compound at 0, 7, 14, 21, 

28, 43, 58, 73 and 88 days were analyzed. For the bacteriological analysis, it was used 

the differential count in the Chromogenic Agar for Salmonella and E. coli, and in the 

Esculin Azide Agar for enterococci through the method of plating in surface, with three 

dilutions in duplicate. The results showed that the thermophilic phase lasted shorter in 

the three treatments; the pH value was in the neutral range; the C / N ratios in the final 

products had values above the recommended for matured compost. Salmonella, in the 

three treatments, was the microorganism that suffered a further decline at the end of the 

process, followed by E. coli. The group of Enterococci suffered no reduction in their 

concentration during composting. None of the treatments is within the reference values 

specified in Instruction No. 64/2008, so the use of compost in organic production 

systems is worrying; it may cause infections in humans and animals through direct and 

indirect contact with contaminated soil. Thus, the compound produced by the three 

treatments can be used in field crops and reforestation, since when there is proper care 

in handling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando se observa o panorama do saneamento em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento uma questão parece ser unânime: a geração de resíduos e o que fazer 

com este material. Dentre os mais graves problemas ambientais da atualidade, destaca-

se a disposição final do lodo de esgoto, um subproduto das estações de tratamento de 

esgotos (ETE) que se acumula em seus pátios, e muitas vezes acabam sendo dispostos 

em aterros sanitários. Esta situação se agrava cada vez mais com o crescimento 

populacional, que leva ao aumento da quantidade de resíduos gerados a cada dia. 

A destinação adequada desse resíduo é importante devido aos problemas 

ambientais que podem ser causados pelo seu acúmulo, o que muitas vezes representa 

uma ameaça ao ambiente se não forem encontradas alternativas viáveis do ponto de 

vista social, econômico e ambiental. 

Nas estações de tratamento de esgoto de Feira de Santana-Ba, a situação não tem 

sido diferente do perfil mundial. O lodo proveniente do leito de secagem se acumula nos 

pátios da estação e é encaminhado para o aterro sanitário do município sendo co-

disposto com o resíduo urbano, não havendo dessa forma aproveitamento dos seus 

nutrientes. 

O lodo de esgoto da ETE Contorno do município de Feira de Santana, 

caracterizado por Correia (2009) segundo a resolução Conama 375/2006 (BRASIL, 

2006), é um resíduo rico em matéria orgânica, como N e P; com potencial agronômico, 

por ser fonte desses nutrientes necessários ao cultivo agrícola. Este lodo apresentou 

concentração de metais pesados (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn) abaixo dos níveis permitidos 

pela mesma Resolução. No entanto, após desidratação em leito de secagem por 3 meses, 

apresentou um NMP de Coliformes Fecais igual a 2,32 x 10
5
/g de ST e de Enterococus 

spp de  5,03 x 10
8
/g de ST, presença de Salmonella spp. e ausência de ovos viáveis de 

helmintos, sendo classificado dessa forma, em biossólido classe B. 

Os valores microbiológicos encontrados neste lodo de esgoto demonstram que 

este apresenta elevada concentração de microrganismos patogênicos, apesar de ter 

permanecido no leito de secagem por um período de três meses. Dessa forma, o uso 

deste resíduo está restrito ao cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de 
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fibras e óleos (BRASIL, 2006) ou depende da aplicação de um processo adicional para 

reduzir o seu conteúdo de patógenos.  

A resolução CONAMA 357/2006 recomenda alguns processos para redução 

adicional de patógenos, como compostagem confinada ou em leiras aeradas ou com 

revolvimento das leiras; secagem térmica direta ou indireta; tratamento térmico a 

180°C, durante o período mínimo de 30 min; digestão aeróbia termofílica a ar ou 

oxigênio; processos de irradiação com raios beta, processos de pasteurização. A 

compostagem é um tratamento utilizado há um tempo considerável devido aos 

resultados confiáveis e satisfatórios. O tratamento é definido, em uma visão mais 

generalista, como um processo controlado de biodegradação de uma massa heterogênea 

de matéria orgânica no estado sólido, com liberação de CO2 e H2O tendo como resultado 

final o composto orgânico (KIEHL, 1985; DIAS; VAZ, 1996; PROSAB, 1999a; 

CARVALHO, 2002; KIEHL, 2004; PEREIRA NETO, 2007; AMIR et al., 2008).  

Esse processo é um dos mais eficientes na redução da concentração de patógenos 

(TORRES et al., 2007; POURCHER et al., 2007; WÉRY et al., 2008), devido ao 

desenvolvimento de  temperaturas termofílicas alcançadas, como resultado do calor 

liberado nas reações bioquímicas (BUSTAMANTE et al., 2008), tornando sua aplicação 

no solo segura (NOVINSCAK, SURETTE e FILION, 2007). O alcance da inativação 

térmica dos patógenos depende de ambos, temperatura e tempo de exposição 

(ARTHURSON, 2008; RIHANI et al., 2010). 

No entanto, a inativação de patógenos durante o processo de compostagem é 

comprometida por fatores como tipo de resíduo; distribuição irregular de temperatura; 

mistura incompleta de biossólidos (ANDRAUS, 2001) e resistência dos microrganismos 

às condições de compostagem e consequente persistência dos mesmos. Contudo, é 

importante que o processo tenha um monitoramento adequado a fim de eliminar ou 

reduzir a presença de patógenos no composto a limites aceitáveis de modo que a 

utilização do mesmo seja segura para humanos, animais e plantas (CHRISTENSEN, 

CARLSBAEK e KRON, 2002). 

Diante do exposto, este estudo visou avaliar a possibilidade da redução de 

patógenos, presentes no lodo de esgoto doméstico da ETE Contorno no município de 

Feira de Santana, Bahia, através do processo de compostagem com finalidade de 

utilização na agricultura. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 GERAL 

 

 

Avaliar a possibilidade da redução de patógenos, por meio do processo de 

compostagem a partir da mistura de lodo de esgoto doméstico, podas de árvore e casca 

de laranja em diferentes concentrações, com fins de utilização na agricultura. 

 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Caracterizar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos da matéria-prima e 

do composto orgânico obtido. 

 

Monitorar o comportamento de microrganismos patogênicos (Escherichia coli, 

Salmonella e Enterococos) durante os 90 dias do processo de compostagem. 

 

Determinar o teor de macro e micronutrientes presentes na mistura inicial e no 

composto. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 PRODUÇÃO DO LODO 

 

 

 A utilização de água para abastecimento traz como consequência a geração de 

esgotos sanitários, podendo resultar em inúmeros impactos para o meio ambiente. No 

que se referem a sua composição, os esgotos domésticos contêm aproximadamente 

99,9% de água. A fração restante inclui sólidos orgânicos e inorgânicos suspensos e 

dissolvidos, bem como microrganismos (von SPERLING, 2005). Em virtude destes 

sólidos presentes no esgoto é que se justifica a necessidade de tratamento específico 

para esse resíduo. 

O tratamento de esgotos sanitários gera um subproduto denominado lodo de 

esgoto, cuja adequada disposição final no ambiente deve ser preocupação já no 

planejamento das ETE. Entretanto, segundo Bettiol e Camargo (2006), diversos projetos 

de tratamento de esgotos não contemplam o destino final do lodo produzido e com isso 

anulam-se parcialmente os benefícios da coleta e do tratamento dos efluentes. Assim, 

torna-se necessário o desenvolvimento de alternativas seguras e factíveis para que esse 

resíduo não se transforme em novo problema ambiental. 

 A produção do lodo a ser gerado é função do sistema de tratamento utilizado para 

a fase líquida. Em princípio todos os processos de tratamento biológico geram lodo. O 

esgoto bruto é recebido no decantador primário, que gera o lodo primário, composto de 

sólidos sedimentáveis. Na etapa biológica é gerado o lodo biológico ou lodo secundário, 

que é a própria biomassa que cresceu à custa do alimento fornecido pelo esgoto 

afluente. Quando ocorre uma mistura do lodo primário com o secundário, denomina-se 

lodo misto. O lodo biológico descartado é chamado de lodo em excesso (von 

SPERLING; GONÇALVES, 2001). 

 O lodo secundário tem natureza bastante distinta do lodo primário. O lodo 

secundário tem seus componentes, em sua maior quantidade, gerados no reator 

biológico, sendo assim constituídos principalmente por microrganismos, produtos 

extracelulares e resíduos que não foram removidos no tratamento primário (AISSE, 

FERNANDES e SILVA, 2001). 
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 A composição do lodo é muito variável, pois depende da origem do esgoto, bem 

como do seu processo de tratamento e do seu caráter sazonal. Um lodo de esgoto de 

origem doméstica apresenta em torno de 40% de matéria orgânica, 4% de nitrogênio, 

2% de fósforo, os demais macro e micronutrientes, além de elementos potencialmente 

tóxicos (BETTIOL; CAMARGO, 2006). 

 

 

3.2 LODO DE ESGOTO / BIOSSÓLIDO 

 

 

O lodo de esgoto enquadra-se como resíduo sólido, pois, segundo a definição 

adotada pelas Normas Técnicas (ABNT/ NBR 10004, 2004, p. 3), resíduos sólidos são: 

  

(...) resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistema de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível. 

 

Nesta mesma linha de pensamento, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA, 2003) define lodo de esgoto como o resíduo gerado durante o 

tratamento de esgoto doméstico e é utilizado naquele país, e em muitos outros, como 

condicionador e fertilizantes orgânicos parciais em solos. O termo biossólido é usado 

para se referir ao lodo de esgoto que foi anteriormente tratado e se encontra nos 

parâmetros estaduais e federais para uso benéfico. 

Também na visão de von Sperling (2005), o termo lodo tem sido utilizado para 

designar os subprodutos sólidos do tratamento de esgotos, constituídos de sólidos 

biológicos e por isso denominados de biossólido. Ainda segundo o autor, para este 

termo ser adotado é necessário que suas características químicas e biológicas sejam 

compatíveis com uma utilização produtiva, como por exemplo, na agricultura.  

Andreoli (2006) assegura que o termo lodo é utilizado para os sólidos gerados 

durante o processo de tratamento de esgotos antes do tratamento adequado para 

disposição final. O termo biossólido vem sendo utilizado para o lodo de ETE, que pode 

ser utilizado de modo benéfico após tratamento adequado. 
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Portanto, de acordo com os autores citados acima, lodo de esgoto é designado 

somente para o subproduto da estação de tratamento de esgoto, porém o lodo de esgoto 

só deve ser chamado de biossólido quando tratado ou quando usado de forma benéfica. 

 

 

3.3 CONTAMINANTES PRESENTES NO LODO DE ESGOTO 

 

 

3.3.1 Metais pesados 

 

 

Os metais pesados são elementos químicos que possuem peso específico maior 

que 5 g/cm
3
 ou número atômico maior do que 20. Entretanto, o termo metais pesados é 

usado para elementos químicos que contaminam o meio ambiente, provocando 

diferentes danos à biota. Os principais elementos químicos enquadrados neste conceito 

são: alumínio, antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cobalto, cromo, ferro, 

manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, selênio e zinco (TSUTIYA, 1999). 

A concentração de metais pesados no esgoto doméstico ocorre devido a efluentes 

industriais e de serviços lançados indevidamente no sistema de esgotamento sanitário, 

sendo de grande relevância o controle destes lançamentos indevidos para garantir um 

lodo de boa qualidade.  

Desta forma, a presença de metais no lodo de esgoto pode limitar a sua utilização 

como fertilizante e poderá conduzir a um aumento na carga de poluição do solo com 

inúmeras consequências ambientais, além dos graves problemas para a saúde das 

pessoas devido a seu efeito cumulativo no organismo. 

Por conseguinte, a possibilidade de contaminação das plantas e do lençol freático, 

devido à utilização de resíduos orgânicos contendo metais pesados, é uma das principais 

preocupações da humanidade. Por isso, há intensa investigação sobre a complexação e 

precipitação de metais pesados no solo, visando minimizar a sua movimentação através 

do perfil do solo (PROSAB, 1999a). 

De acordo com Singh e Agrawal (2008), o lançamento de metais pesados 

associado ao lodo de esgoto é fortemente influenciado pelo pH do solo, capacidade de 

troca catiônica, matéria orgânica, mobilidade e especiação de metais específicos. 

Portanto, os critérios para aplicação de biossólido deveriam ser baseados também nos 
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atributos do solo e não apenas nos teores totais de metais no mesmo. Assim, o 

conhecimento de como esses atributos influenciam o comportamento dos metais torna-

se, então, fundamental para o estabelecimento da carga máxima de resíduo que um solo 

pode receber (BORGES; COUTINHO, 2004). 

 

 

3.3.2 Microrganismos patogênicos 

 

 

Os microrganismos patogênicos constituem-se como um dos principais 

contaminantes do lodo de esgoto doméstico, tais como bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos. A espécie e a quantidade de patógenos presentes em uma localidade em 

particular dependem da saúde da comunidade local e podem variar em diferentes 

períodos. Os níveis de patógenos presentes no tratamento do biossólido também 

dependem da redução atingida pelo processo de tratamento do esgoto e do lodo 

(ANDRAUS et al., 2001; USEPA, 2003). 

A sobrevivência de patógenos é influenciada por diversos fatores, como: 

temperatura, pH, umidade, salinidade, condições do solo, competição com outros 

microrganismos. O tempo de sobrevivência de patógenos no solo e na superfície das 

plantas está representado na Tabela 01. 

 

Tabela 01 Tempo de sobrevivência de patógenos no solo e na superfície das plantas após 

aplicação do biossólido no solo. 

Patógenos 
Solo 

Máximo absoluto Máximo comum 
Plantas 

Máximo absoluto Máximo comum 

Bactéria 1 ano 2 meses 6 meses 1 mês 

Vírus 1 ano 3 meses 2 meses 1 mês 

Cisto de 

protozoários 
10 dias 2 dias 5 dias 2 dias 

Ovo de 

helmintos 
7 anos 2 anos 5 meses 1 mês 

Fonte: U.S.EPA, 2003. 

 

Pela análise desta Tabela constatamos que os ovos de helmintos são os que mais 

persistem no solo podendo permanecer viáveis por um período de 7 anos, indicando, 
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desta forma, que é o microrganismo patogênico que requer maior preocupação quando 

se utiliza o lodo de esgoto na agricultura, pois, segundo Bonnet, Lara e Domaszak 

(2000), basta apenas um ovo de helminto para infectar o hospedeiro, em contrapartida 

os demais grupos de patógenos necessita de uma dose mínima infectiva para causar 

doença, de acordo com a virulência da cepa e a resistência imunológica de indivíduos 

sadios. 

As bactérias são as que têm um maior tempo de sobrevivência nas plantas com 

período de 6 meses após aplicação do biossólido. Este fato representa um problema 

sanitário, devendo este resíduo passar por um processo de higienização eficaz para um 

destino final seguro ou utilização agrícola.      

Por conseguinte, a persistência dos patógenos no solo é comumente aumentada 

em baixas temperaturas, pH neutro e em barreiras físicas contra radiações ultravioleta 

(BONNET; LARA; DOMASZAK, 2000). 

As bactérias mais frequentes no lodo de esgoto são as do grupo dos coliformes e o 

grupo da Salmonella. Os coliformes diferenciam-se em dois grupos: coliformes totais e 

coliformes termotolerantes e são considerados bastonetes curtos, gram-negativos, não 

formadores de esporos, anaeróbios facultativos, fermentadores de lactose com produção 

de ácido e gás dentro de 24-48 horas de incubação, à temperatura de 32-37ºC (SILVA et 

al., 2007a). 

Os coliformes são considerados indicadores, pois estão presentes no trato 

intestinal humano e de outros animais de sangue quente, sendo eliminados em grande 

quantidade pelas fezes. A presença de coliformes termotolerantes indica risco potencial 

da presença de organismos patogênicos, uma vez que são mais resistentes que as 

bactérias patogênicas de origem intestinal (ANDRAUS et al., 2001). 

A escolha do grupo coliformes como organismos indicadores, de acordo com 

Bonnet, Lara e Domaszak (2000), deve-se ao fato da densidade de coliformes fecais ser 

um bom indicador de efetividade do processo de compostagem na destruição de 

patógenos entéricos, tais como Salmonella spp. 

As salmonelas são muito difundidas, podendo estar presentes em todos os 

ambientes, possuem como hábitat natural o trato intestinal dos seres humanos e dos 

animais. São consideradas na visão de Venglovsky, Martinez e Placha (2006), como as 

bactérias mais predominantes no esgoto e incluem sorotipos que causam febre tifóide e 

paratifóide e gastroenterites. Os sorotipos S. paratyphi e S. typhimurium estão 

relacionados com a contaminação alimentar. Todas as espécies de Salmonela são 
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patogênicas e sua incidência em todo o mundo torna-se um relevante problema 

sanitário, pois atuam na propagação das doenças, nos alimentos crus contaminados por 

portadores assintomáticos e sintomáticos (ANDRAUS et al., 2001).  

As bactérias deste gênero são bons representantes da redução de outros patógenos 

bacterianos por que estão normalmente presentes em maiores densidades do que outras 

bactérias (USEPA, 2003). A presença de Salmonella após o tratamento do esgoto 

implica na possibilidade de seleção de mais cepas resistentes, ou resistência através da 

transferência de material genético. Portanto, um duplo risco para a saúde passa a existir: 

a presença de Salmonella no efluente, e a predominância de mais cepas patogênicas 

(ESPIGARES et al., 2006).  

Os Enterococos são colonizadores naturais do trato digestivo em muitos animais, 

incluindo humanos. Eles são microrganismos capazes de tolerar altas quantidades de 

sais e baixo pH (FERNÁNDEZ, 2004). A análise deste gênero não é exigida pela 

legislação Brasileira (BRASIL, 2006), mas em vista de ter sido encontrado em lodo de 

esgoto e de ser conhecido por causar resistência a antibióticos, foi necessária a sua 

análise.  

A presença de elementos de resistência a antibióticos em bactérias patogênicas 

ocorre pela transferência horizontal de genes, processo pelo qual as bactérias 

disseminam genes de resistência no ambiente. Os genes que codificam o mecanismo de 

defesa podem estar localizados em plasmídios, que podem ser mobilizados e 

transferidos para outras bactérias, adquirindo assim uma vantagem competitiva sobre os 

outros microrganismos (ALLEN et al., 2010). 

Assim, a capacidade da bactéria entérica causar infecção depende da virulência ou 

infectividade das espécies, da hereditariedade e da suscetibilidade do receptor humano e 

das condições ambientais de transmissão.  

Para bactérias a Mínima Dose de Infecção pode variar dependendo de diversos 

fatores, tais como: via e tempo de exposição, concentração de organismos; mecanismos 

de resistência do hospedeiro, incluindo respostas imunológicas ou barreiras a infecções 

tais como acidez estomacal ou a atividade dos leucócitos; saúde geral e idade do 

hospedeiro; tratamento com antibióticos, o qual reduz as competições e assim o número 

de bactérias requeridas para causar infecção; e a virulência da cepa ou o sorotipo da 

bactéria (ANDRAUS et al., 2001).  
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Os enterococos são comumente considerados como os melhores indicadores de 

contaminação fecal, por possuírem características mais resistentes para diferentes 

fatores ambientais do que os coliformes e devido à resistência as altas temperaturas 

(PALUSZAK; BAUZA-KASZEWSKA e LIGOCKA, 2004; POURCHER et al., 2005).  

Este grupo de microrganismo está sendo utilizado como bactéria indicadora para a 

avaliação de processos térmicos, um dos métodos é o processo de compostagem. Desta 

forma, os enterococos são as bactérias apropriadas para o monitoramento da utilização 

do lodo de esgoto e pode ser usado para estimar o risco para a saúde pública 

(PALUSZAK; BAUZA-KASZEWSKA e LIGOCKA, 2004). Na visão de Viau e Peccia 

(2009), pelo fato dos enterococos estarem presentes em elevadas concentrações no lodo 

de esgoto, este deve ser melhor investigado como um indicador da qualidade do 

biossólido.  

Outro microrganismo que se destaca são os helmintos. De acordo com Castineiras 

e Martins (2003), são organismos pluricelulares, de vida livre ou parasita de plantas e 

animais, incluindo o homem, que é o hospedeiro específico e definitivo para várias 

espécies de helmintos, possibilitando que estes se desenvolvam, atinjam a maturidade e 

se instalem em localizações anatômicas características, comumente o intestino. 

Os ovos de helmintos têm sido empregados como bons indicadores de 

contaminação biológica de lodos provenientes de estação de tratamento de esgotos, por 

serem altamente resistentes a variações do ambiente e pela elevada frequência com que 

são encontrados nas fezes humanas, por exemplo, o ovo de Ascaris é conhecido por ser 

extremamente resistente às condições ambientais adversas, devido à estrutura complexa 

de sua casca envoltória podendo sobreviver no solo por até 7 anos (CASSINI, 2003).  

 Segundo Paulino, Castro e Thomaz-Soccol (2001), pouco se conhece sobre a 

fauna helmíntica presente no esgoto e no biossólido, assim deve-se ter cuidados com o 

lodo acumulado nos leitos de secagem, caso apresentem microrganismos patogênicos, 

poderá contaminar o solo e os rios, assim como ser fonte de infecção para pessoas e 

animais que mantiverem contato direto com este lodo. 

Existem várias espécies de protozoários que infectam o homem e podem causar 

doenças. Várias dessas espécies habitam o trato intestinal do homem e de outros 

animais e eliminam ovos ou cistos para o exterior com as fezes. De acordo com Bonnet, 

Lara e Domaszak (2000), cistos de protozoários são pouco resistentes a stress de 

desinfecção do lodo e ambiental. Entre os organismos de maior interesse sanitário está 

Entamoeba histolytica. 
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Visando assegurar a segurança biológica do uso do lodo de esgoto derivado da 

reciclagem agrícola, a Resolução Conama 375/06 (BRASIL, 2006), na seção III, no seu 

artigo 1, estabelece limites máximos permitidos de concentrações de patógenos para 

cada classe, conforme Tabela 02. 

 

Tabela 02 Classes de lodo de esgoto ou produto derivado – agentes patogênicos. 

 

 

 A classificação do lodo higienizado em duas classes é para facilitar a sua 

adequação às aplicações agrícolas. O lodo de esgoto ou produto derivado considerado 

classe A é resultante de processos de efetiva redução de patógenos, indicando que o 

mesmo pode ser utilizado na horticultura sem restrições e o de classe B é resultante de 

processos de diminuição moderada de patógenos, com uso mais restrito, devendo ser 

aplicado em grandes culturas ou reflorestamento (DUARTE et al., 2008). 

 Portanto, a pesquisa de ovos viáveis de helmintos e a presença de coliformes 

termotolerantes e Salmonella sp. são parâmetros que devem ser analisados quando se 

visa a utilização do biossólido na agricultura para não colocar em risco a saúde pública 

e ambiental.  

  

 

3.4 ALTERNATIVAS DE DESTINO FINAL DO LODO               

 

 

O destino final do lodo é uma preocupação crescente, em decorrência da 

ampliação dos sistemas de tratamento de esgotos e das leis ambientais, que a cada dia 

tornam-se mais exigentes devido aos contaminantes que podem ser encontrados no 
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mesmo, que dispostos de maneira inadequada podem trazer riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana. Contudo, na visão de Camargo (2006), é considerada uma etapa 

problemática e apresenta um custo de até 50% no orçamento operacional de um sistema 

de tratamento. 

As principais formas de destino são: incineração, aterro sanitário, recuperação de 

áreas degradadas, landfarming e uso agrícola. 

A incineração é um processo que propicia a maior redução no volume para 

disposição final. O volume de cinza residual é normalmente inferior a 4% do volume do 

lodo desaguado. A incineração implica na destruição das substâncias orgânicas 

presentes no lodo através da combustão, que possibilita a destruição de toda a matéria 

orgânica, incluindo organismos patogênicos (LUDUVICE; FERNANDES, 2001).  

É uma alternativa que apresenta elevado custo e problemas secundários de 

poluição atmosférica, restando ainda nesse processo a destinação final das cinzas. 

Requer cuidados operacionais sofisticados, mostrando-se mais adequados a grandes 

centros urbanos ou na impossibilidade do uso agrícola, geralmente relacionado aos 

metais pesados (PROSAB, 1999b). 

O aterro sanitário é um método que utiliza princípios de engenharia para confinar 

os resíduos, cobrindo-os com uma camada de terra. A falta de oxigênio disponível aos 

resíduos faz com que ocorra um processo de biodegradação anaeróbia, o que na visão 

do Prosab (1999b), implica em menor velocidade de degradação da matéria orgânica e 

produção de metano. 

A destinação do lodo pode ser em aterro exclusivo ou co-disposto em aterros 

sanitários com o resíduo urbano. Para Jordão e Pessoa (2009), essa última é a mais usual 

no nosso país, sendo adotadas por estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo 

esses mesmos autores não há inconvenientes nesta forma de destinação final do lodo, 

desde que seu teor de sólidos seja no mínimo de 30%; teor de sólidos inferior a este 

valor dificulta ou impede a própria compactação e o trabalho das máquinas sobre o 

aterro. 

O mau planejamento de um aterro sanitário pode causar diversos impactos 

ambientais, como: poluição das águas subterrâneas e superficiais, ou seja, essa forma de 

disposição traz problemas quanto ao manejo de resíduos no aterro e contribuição para a 

redução da vida útil dos mesmos, caso a quantidade de lodo seja excessiva. 

Outra forma de destino final do lodo é a recuperação de áreas degradadas. De 

acordo com De Maria, Kcossi e Dechen (2007), as aplicações do lodo de esgoto no solo 
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determinam aumento do teor de matéria orgânica na superfície do mesmo, contribuindo 

assim para a formação de agregados estáveis de maior tamanho, o que melhora a sua 

estabilidade, resultando em menor resistência à erosão e maior capacidade de retenção 

de umidade, tornando as culturas mais resistes à seca. Além de fornecer nutrientes para 

as plantas, propiciando maior rendimento de matéria verde e seca e facilitar a 

penetração das raízes e a vida microbiana (CAMPOS; ALVES, 2008).  

Landfarming é uma forma de disposição do lodo no solo sem fins benéficos. 

Segundo von Sperling (2002), o objetivo deste tratamento é a biodegradação do lodo 

pelos microrganismos presentes no perfil arável e a retenção de metais na camada 

superficial do solo. As taxas de aplicação do lodo de esgoto no solo são bem maiores do 

que para utilização agrícola, embora cuidados e restrições exigidos para o uso agrícola 

são válidos para o landfarming, porém, com limites diferentes. 

O problema desse tipo de destinação está relacionado com a presença de metais 

pesados tóxicos. De acordo com Singh e Agrawal (2008), a aplicação excessiva de lodo 

de esgoto no solo tem aumentado a biodisponibilidade de metais pesados, mas as baixas 

doses não causaram um aumento significativo na concentração desses metais. Desta 

forma, o uso intermitente do lodo de esgoto com frequentes análises de 

biodisponibilidade de metais é a melhor escolha. 

Dentre as diversas alternativas de disposição final do lodo de esgoto, a da 

utilização na agricultura é a preferencial devido à demanda de sustentabilidade 

ambiental, uma vez que o lodo pode ser utilizado com fertilizante e condicionador de 

solos, devolvendo nutrientes ao mesmo. 

O interesse do lodo como insumo agrícola se deve ao fato de ele possuir grande 

teor de matéria orgânica e nutrientes, como fósforo e nitrogênio, que se apresentam em 

grande quantidade podendo ser utilizado como suprimento nutricional para diversas 

culturas. Assim, a quantidade de nutrientes indica o potencial do resíduo para uso como 

insumo agrícola, e constitui ferramenta indispensável ao cálculo de recomendação de 

uso (LUCA et al., 2007).  

Dessa forma, a aplicação desse resíduo no solo pode reduzir a utilização de 

fertilizantes e o custo da adubação, uma vez que aumenta a disponibilidade de nutrientes 

no solo, melhorando o desenvolvimento da planta e consequentemente, o aumento de 

produtividade (OLIVEIRA, LIMA; CAJAZEIRA, 2004; BARBOSA; TAVARES 

FILHO, 2006). Para Faustino e outros (2007), esta forma de disposição é uma 

alternativa técnica e economicamente viável desde que haja um planejamento prévio e 
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respeitados os parâmetros ambientais, sendo que sua viabilidade está relacionada com a 

política de comercialização do produto final. 

 Na visão de Gantzer e outros (2001), o uso na agricultura é uma alternativa 

interessante desde que se leve em conta os riscos a saúde, pois o lodo residual contém 

altas concentrações de microrganismos potencialmente patogênicos para homens e 

animais. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S.EPA, 2003), encoraja 

o uso benéfico do lodo de esgoto com aplicação direta no solo depois de ter sido 

apropriadamente tratado para o pretendido uso. Nos Estados Unidos e em muitos outros 

países o lodo de esgoto está sendo aplicado em solos de agricultura, creches, áreas 

degradadas pela mineração, florestas, áreas de recreação, cemitérios, estradas e pistas de 

aeroportos.  

A Resolução Conama 375/06 (BRASIL, 2006) veta a utilização agrícola de lodo 

de estação de tratamento de efluente de instalações hospitalares; lodo de estação de 

tratamento de efluente de portos e aeroportos, resíduos de gradeamento, resíduos de 

desarenador; material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de 

gordura e dos reatores anaeróbicos; lodos provenientes de sistema de tratamento 

individual, coletados por veículos, antes de seu tratamento por uma estação de 

tratamento de esgoto; lodo de esgoto não estabilizado; e lodos classificados como 

perigosos de acordo com as normas brasileiras vigentes. 

Segundo esta mesma Resolução, na seção IV, é proibida a utilização de qualquer 

classe de lodo de esgoto ou produto derivado em pastagens e cultivos de olerícolas, 

tubérculos e raízes, e culturas em que a parte comestível entre em contato com o solo. 

Os lodos ou produtos derivados enquadrados como classe A poderão ser utilizados em 

quaisquer culturas, enquanto os da classe B são restritos ao cultivo de café, silvicultura, 

culturas para produção de fibras e óleo, com aplicação mecanizada, em sulcos ou covas, 

seguida de incorporação, o uso em ambas as classes devem seguir as restrições citadas 

por esta mesma resolução. 

 No entanto, é preciso conhecimento da sua composição, para se calcular as 

quantidades adequadas a serem incorporadas, sem correr o risco de toxicidade às plantas 

e em certas situações aos animais e ao homem, como também não poluir o ambiente. 
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3.5 TRATAMENTO DO LODO 

 

 

Para que o lodo de esgoto possa ser utilizado como fertilizante deve passar por um 

processo de tratamento para eliminar os seus contaminantes. O tratamento deve visar a 

estabilização, o desaguamento e a higienização do lodo produzido, gerando assim, um 

produto final que possa ter uso produtivo ou cuja destinação final possa ser feita sem 

problemas ambientais e com custo operacional baixo (ANDREOLI, 2006). 

 

 

3.5.1 Desaguamento do lodo 

 

 

 O desaguamento do lodo tem como função reduzir o volume através da redução 

do teor de água. A finalidade é diminuir o custo de transporte para o local de disposição 

final, assim como melhorias nas condições de manejo do lodo e redução de volume para 

disposição em aterro sanitário ou uso na agricultura. 

O desaguamento pode ser mecânico ou natural. Segundo, Andreoli (2006), os 

processos mecânicos são realizados através de processos físicos como filtração ou 

centrifugação, tendo como exemplos a centrífuga, prensa desaguadora, filtro prensa e 

filtro a vácuo. O desaguamento neste caso é parcial, obtendo um produto final com teor 

de sólidos na faixa de 15 a 35% dependendo das características do lodo e das condições 

operacionais (NUVOLARI, 2003; ANDREOLI, 2006). O produto final pode gerar 

problemas na disposição final devido a sua constituição semi-sólida e presença de 

patógenos. 

O leito de secagem é um dos métodos de desaguamento natural muito utilizado 

devido à simplicidade da operação e manutenção de seu processo. A remoção de água 

ocorre por: percolação e evaporação. Na percolação o leito funciona basicamente como 

um filtro e a remoção de água se dá pela separação do líquido (o percolado) e o sólido (a 

torta de lodo percolado). Na evaporação, a remoção da água se dá pelo desprendimento 

de vapor d’água, tendo-se a energia solar como fonte de calor (ANDREOLI, 2006). 

As lagoas de secagem são reservatórios feitos em terra ou em simples depósito de 

lodos em depressões do terreno, cujas características evitam problemas com as fases do 

manuseio do lodo, carga e remoções e ainda que gases e líquidos não afetem as 
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condições ambientais (JORDÃO; PESSOA, 2009). As lagoas são utilizadas para 

adensamento, digestão complementar, desaguamento e até como forma de disposição 

final de lodos de esgotos. Apesar de ser uma técnica de baixo custo são pouco utilizadas 

no Brasil (GONÇALVES, LUDUVICE e von SPERLING, 2001). 

Os processos naturais de desaguamento têm mais vantagens que o processo 

mecânico, pois apresentam baixo custo operacional, requer mão de obra pouco 

qualificada com possibilidade de se obter uma umidade final do processo mais baixa 

que os mecanizados que apresentam uma umidade da ordem de 65 a 85% em 

comparação com o natural que fica próximo de 60% (NUVOLARI, 2003). Com relação 

à desvantagem, o processo natural requer grandes áreas e leva um tempo de ciclo maior 

que os mecanizados da ordem de 21 dias (MALTA, 2001; NUVOLARI, 2003). 

 

 

3.5.2 Estabilização e higienização do lodo 

 

 

A estabilização do lodo tem como meta reduzir patógenos, eliminar maus odores 

e inibir, reduzir ou eliminar o potencial de putrefação. A redução biológica de sólidos 

voláteis; oxidação química da matéria orgânica; adição de produtos químicos no lodo de 

modo a impedir a sobrevivência dos microrganismos; e aplicação de calor para 

desinfetar ou esterilizar o lodo são os meios para eliminar essas condições através da 

estabilização (METCALF; EDDY, 2003). 

As tecnologias utilizadas para estabilização são: digestão anaeróbia e aeróbia. A 

eficiência destes processos vai depender da qualidade operacional dos mesmos e da 

natureza dos patógenos presentes no lodo de esgoto.  

   A digestão anaeróbia promove a decomposição da matéria orgânica e inorgânica 

na ausência de oxigênio molecular. Segundo Cassini (2003), nas estações de esgotos 

convencionais, a digestão anaeróbia é geralmente precedida pela fase de adensamento e 

antecede a fase de desidratação, promovendo os seguintes efeitos: redução substancial 

dos sólidos voláteis, diminuição significativa do número de organismos patogênicos. 

A digestão aeróbia é a base conceitual dos sistemas do tipo aeração prolongada. O 

processo passa pela oxidação direta da matéria orgânica biodegradável e 

consequentemente tem o aumento da biomassa bacteriana e, posteriormente, pela 

oxidação do material microbiano celular pelos próprios microrganismos devido à 
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respiração endógena e pela necessidade de manter esta respiração, a digestão aeróbia é 

tipicamente utilizada para estabilizar lodos ativados por conterem grande massa 

bacteriana (MALTA, 2001).  

  A higienização do lodo é uma etapa complementar à estabilização do lodo que 

tem como objetivo a completa inativação de parasitas intestinais. Assim, busca reduzir a 

patogenicidade do lodo a níveis que não venham a causar riscos à saúde da população, 

aos trabalhadores que irão manuseá-lo e minimizar os impactos negativos ao meio 

ambiente de acordo com as exigências de cada utilização (PINTO, 2001). 

O risco potencial para o uso do biossólido está relacionado com o contato direto e 

indireto com o solo contaminado. Na visão de Sidhu e Toze (2009), o risco direto 

refere-se às pessoas que trabalham em estações de tratamento de esgoto manuseando o 

biossólido e ao público em geral quando o utiliza na correção dos solos, que podem 

resultar em ingestão acidental de patógenos via contaminação das mãos e roupas. 

Indiretamente incluem pessoas que consomem água contaminada e alimentos 

produzidos em solos onde foram adicionados biossólidos.  

Assim, o solo pode atuar como fonte de importantes agentes causadores de 

doenças humanas, uma vez que os indivíduos estão em contato permanente com o 

mesmo via alimento, água e ar. Os riscos ao meio ambiente envolvem danos e 

contaminação da vegetação de cobertura, poluição do solo, do lençol freático e do corpo 

receptor. Com relação à saúde pública, os riscos estão relacionados à contaminação dos 

trabalhadores rurais e da estação de tratamento, dos consumidores de produtos vegetais 

e de produtos animais e populações próximas a estações de tratamento de esgoto e áreas 

agricultáveis (CAVINATTO; PAGANINI, 2007; SIDHU; TOZE, 2009). 

Dentre os métodos de higienização mais utilizados tem-se a calagem e a 

compostagem. 

A calagem consiste na adição da cal ao lodo a fim de elevar o valor do pH acima 

ou igual a 12. Este valor de pH alto cria um meio que não permite a sobrevivência de 

microrganismos, impedindo a ocorrência da putrefação do lodo, evitando a geração de 

maus odores e reduzindo os riscos à saúde (ANDREOLI, 2006). Outro fator 

determinante de desinfecção é o calor produzido pela reação da água com o hidróxido 

de cálcio, característico de reação exotérmica (PROSAB, 1999b; VENGLOVSKY, 

MARTINEZ e PLACHA, 2006).  

A ação da amônia produzida a partir do nitrogênio do lodo em condições de 

temperatura e pH elevados é também um fator de desinfecção e consequentemente de 
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higienização, que apresenta maior eficácia quanto maior o tempo de exposição dos 

agentes patogênicos (PROSAB, 1999b). 

A compostagem é um dos poucos processos naturais capazes de estabilização dos 

resíduos orgânicos, o que possibilita a destruição de patógenos, diminui 

consideravelmente a emissão de odores pela redução dos níveis de hidrocarbonetos 

biodegradáveis, e diminuição da umidade do resíduo que se torna pouco atrativo para os 

insetos (BARRINGTON et al., 2002). 

Das alternativas de tratamento de lodo, visando a destruição de microrganismos 

patogênicos, a compostagem tem se mostrado como uma das mais eficientes. Pois, a 

intensa atividade microbiológica durante o processo permite o desenvolvimento de uma 

população de microrganismos termófilos já no seu início, o que faz com que a 

temperatura do meio se mantenha elevada por vários dias, destruindo grande parte dos 

patógenos, garantindo que o composto obtido não coloque em ameaça a saúde pública 

ou o meio ambiente (PROSAB, 1999a). 

A compostagem é um processo bastante conhecido para tratamento dos resíduos 

sólidos orgânicos, mas existem muitos fatores que influenciam este tratamento, como a 

proporção da mistura, taxa de aeração, teor de umidade, pH, relação C/N, dentre outros. 

O próximo tópico irá transcorrer sobre o processo de compostagem: definição, matéria-

prima, métodos, fases, principais alterações e fatores que interferem no processo. 

 

 

3.6 COMPOSTAGEM 

 

 

3.6.1 Definição 

 

 

É um processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação 

de uma massa heterogênea de matéria orgânica no estado sólido, com produção e 

desprendimento de gás carbônico e água e formação de matéria orgânica estável 

(PROSAB, 1999a; AISSE, FERNANDES e SILVA, 2001; CARVALHO, 2002; 

LIANG, DAS e McCLEDON, 2003; KIEHL, 2004; PEREIRA NETO, 2007).  

Entre diferentes estratégias sugeridas para o uso e a valorização do lodo de esgoto, 

a compostagem é uma das mais promissoras, pois permite aproveitar a energia e as 
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propriedades nutricionais deste resíduo sem causar danos ambientais (BUSTAMANTE 

et al., 2008). 

A compostagem aeróbia é um processo no qual a decomposição ocorre na 

presença de oxigênio, é um método rápido para produzir um composto de alta 

qualidade, sendo largamente aceito como estabilização de resíduos orgânicos e 

conversão dos mesmos em nutrientes mais simples (LIANG, DAS e McCLEDON, 

2003). 

Este processo é projetado para inativar termicamente os patógenos para que o 

composto formado não coloque em ameaça a saúde pública ou o meio ambiente. O 

alcance da inativação térmica dos patógenos depende de ambos, temperatura e tempo de 

exposição (ANDRAUS et al., 2001; ARTHURSON, 2008; RIHANI et al., 2010). 

A compostagem caracteriza-se por ser um processo de simples realização, de 

baixo custo operacional e funciona como uma alternativa que viabiliza a destinação 

adequada para os resíduos sólidos orgânicos, que são decompostos tornando os 

nutrientes disponíveis para as plantas. 

Segundo Benito e outros (2009), a compostagem tem se tornado a mais comum 

alternativa tecnológica para reduzir o peso e o volume dos resíduos, além disso, gerou 

uma mudança na concepção dos mesmos. Estes devem ser agora concebidos como um 

sub-produto suscetível de um processo de transformação para um produto sustentável 

para ser usado na agricultura e jardinagem. No entanto, são também incluídos como 

vantagens do processo de compostagem: sanitização, maturidade ou estabilidade do 

composto.  

 

 

3.6.2 Matéria-prima 

 

 

A matéria-prima para o processo de compostagem pode ser constituída de: restos 

vegetais, estercos de animais, resíduos urbanos - fração orgânica - e agro-industriais, 

bem como lodos gerados em plantas de ETE. Este último não é capaz de ser 

compostado isoladamente. É necessário misturá-lo com outro resíduo, de características 

complementares, para que a mistura apresente as condições ótimas para o processo. 

Na compostagem de materiais com teor de nitrogênio alto, como é o caso do lodo 

de esgoto, há necessidade de adicionar material rico em carbono, pois o mesmo possui 
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altos teores de umidade, baixa concentração de carbono, baixa relação C/N e estrutura 

densa o que confere ao mesmo uma granulometria muito fina (PROSAB, 1999a).  

Para isso adiciona-se um resíduo denominado de estruturante que tem como 

finalidade aumentar a relação carbono/ nitrogênio, melhorar a estrutura física da leira e 

o espaço de ar livre entre as partículas nas pilhas de compostagem, além de absorver o 

excesso de umidade (PROSAB, 1999a; U.S.EPA, 2003; SILVA et al., 2007b; 

PEREIRA NETO, 2007; GEA et al., 2007; LU; WU; GUO, 2009; DOUBLET et al., 

2010).  

O agente estruturante deve apresentar uma granulometria que confira boa 

integridade estrutural à massa de compostagem, o que facilita a difusão do ar; baixo teor 

de umidade e capacidade para absorver o excesso de umidade do lodo e baixo teor de 

nitrogênio para permitir equilibrar a relação C/N da mistura final. Na escolha do resíduo 

estruturante deve ser considerada também a disponibilidade deste resíduo, distâncias de 

transporte, necessidade de pré-processamento e características desejadas no produto 

final (PROSAB, 1999a). Os resíduos estruturantes mais utilizados estão listados no 

Quadro 01. 

 

Quadro 01 Relação dos resíduos estruturantes mais utilizados. 

Agente estruturante Referência 
Poda de árvore Torres et al., 2007; Silva, 2007; Corrêa, Fonseca e 

Corrêa, 2007; Wery et al., 2008; Briancesco et al., 

2008; Chroni et al., 2009; Ramos, Figueroa e Silva, 

2009; Doublet et al., 2010. 
Resíduos de alimentos Chroni, et al., 2009  
Capim/grama Padovani, 2006. 
Esterco de animais Heinonen-tanski et al., 2006; Venglovsky, Martinez e 

Placha (2006); Hachicha et al., 2009. 
Resíduo sólido municipal Briancesco et al., 2008; Cofie et al., 2009; Lu, Wu e 

Guo (2009). 
Serragem  Paluszak, Bauza-kaszewska e Ligocka (2004); 

Banegas et al., 2007; Corrêa, Fonseca e Corrêa, 2007. 
Cavaco de madeira Gea et al., 2007; Novinscak, Surette e Filion, 2007). 
Palha (arroz, trigo) Paluszak, Bauza-kaszewska e Ligocka, 2004; 

Pourcher et al., 2005; Amir et al., 2008; Roca-Pérez et 

al., 2009. 
Folha de beterraba Rihani et al., 2010. 

 

O processo de compostagem do lodo de esgoto abre perspectivas para o 

processamento integrado de outros resíduos, tais como, podas de árvore, serragem de 

madeira, esterco de animais, dentre outros, pois participam do processo como fonte de 

carbono e material estruturante e o lodo como fonte de nitrogênio, fósforo, nutrientes e 
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umidade. Na visão de Lu, Wu e Guo (2009), o resíduo sólido urbano pode atuar como 

agente estruturante, cumprindo a meta de sanitização e rápida estabilização. 

A adição de agentes estruturantes, portanto, pode permitir a adequada troca 

gasosa, e evitar a compactação excessiva do substrato de compostagem, fornecendo o 

suporte estrutural para criar vazios interpartículas (YAÑEZ et al., 2009). Durante a 

compostagem a variação e a extensão das transformações sofridas pelos componentes 

orgânicos vão depender da natureza do lodo, do tipo de proporção do agente 

estruturante e das condições da compostagem (HERNÁNDEZ, 2006; BANEGAS et al., 

2007). 

Os agentes estruturantes apresentam uma grande influência sobre as 

características do composto obtido a partir do lodo, devido às interações entre a 

evolução do carbono e do nitrogênio durante a compostagem, que desempenha um 

papel predominante no valor agronômico do composto final em relação às fontes de C e 

N na mistura inicial. Portanto, a variação na natureza desses elementos provavelmente 

influencia na evolução da matéria orgânica durante a compostagem e explica em parte a 

estabilidade e a disponibilidade de nitrogênio no composto de lodo (DOUBLET et al., 

2010). A absorção da umidade pelo agente estruturante é importante para o controle das 

perdas de nitrogênio durante a compostagem (BARRINGTON et al., 2002).  

A quantidade de biossólido e agente estruturante que pode ser combinado para 

formar um composto com boa qualidade é baseado no processo de balanço de massa 

considerando o conteúdo de umidade e sólidos voláteis e a relação C/N (U.S.EPA, 

2003). 

A proporção adequada de agente estruturante que deve se misturar ao lodo de 

esgoto vai depender dos materiais que vão ser utilizados, pois os parâmetros da 

compostagem diferem para cada matéria-prima. Banegas e outros (2007), estudando a 

compostagem de lodo tendo a serragem como resíduo estruturante, considerou a 

proporção 1:1 como a mais adequada para lodo aeróbio. No entanto para Lu, Wu e Guo 

(2009), em estudos com o resíduo sólido municipal como agente estruturante, a mistura 

3:1 foi considerada a melhor, devido à disponibilidade em reter calor, alta degradação 

da matéria orgânica e teor de nitrogênio alto no composto final.   
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3.6.3 Métodos de compostagem 

 

 

Os principais processos de compostagem podem ser divididos em três grupos: 

sistema de leiras revolvidas (windrow); leiras estáticas aeradas (static pile) e sistemas 

fechados ou reatores biológicos (In-vessel). 

O sistema de leiras revolvidas (windrow) é o mais simples dentre os citados e 

consiste na mistura do lodo e resíduo estruturante dispostos em longas leiras que são 

periodicamente revolvidas. A aeração é feita pela difusão e convecção do ar na massa 

do composto. Esse método pode gerar alguns problemas de odor no início do processo, 

quando o lodo, mesmo estabilizado na ETE, ainda apresenta mau cheiro (PROSAB, 

1999a). O problema mais difícil de ser monitorado neste método de compostagem é o 

desprendimento de odores e o efeito de borda, que tende a secar rapidamente. Esta 

heterogeneidade em diferentes pontos da pilha dificulta o seu monitoramento e pode 

afetar a qualidade do produto final (CARVALHO, 2002). Por outro lado, este tipo de 

sistema permite uma maior homogeneização da mistura (BUSTAMANTE et al., 2008).  

O sistema de leiras estáticas aeradas (static pile) se caracteriza pelo não 

revolvimento da leira e consiste em se colocar no piso do pátio uma tubulação plástica 

ou metálica, perfurada, de 10cm de diâmetro em forma de retângulo e ligada a um 

exaustor. Sobre essa tubulação dispõe-se uma camada de cavacos de madeira com 15 a 

20 cm de espessura, servindo de leito filtrante para a água de drenagem e chorume e 

também para facilitar a passagem do ar na leira, que será insuflado ou aspirado através 

dos orifícios da tubulação. Por via desse leito é que se montam as leiras formadas pela 

mistura de um volume do lodo ativado (KIEHL, 2004). 

Esse tipo de método tem como principais características: mão de obra reduzida, 

pois não vai ser necessário o revolvimento constante da leira para manutenção de 

condições aeróbias; pode ser desenvolvida utilizando equipamentos de baixo custo, 

além de apresentar um controle dos impactos intervenientes do processo 

(BUTTENBENDER, 2004).  

A compostagem realizada em reatores biológicos (In-Vessel) oferece a 

possibilidade de maior controle sobre todos os parâmetros importantes para o processo, 

portanto, o ciclo da fase termófila é reduzido. Devido à homogeneidade do meio, 

inclusive com relação à temperatura, a compostagem em reatores também é tida como 

mais eficiente no controle dos patógenos. Outra característica desta alternativa é a maior 
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facilidade para controlar odores, pois o sistema é fechado e a aeração controlada. A 

aeração é feita sob pressão e como o sistema é fechado, também se torna mais fácil 

monitorar a taxa de aeração e adequá-la às necessidades do processo (PROSAB, 1999a). 

Apresenta como desvantagens o custo elevado e problemas na construção e manutenção 

dos reatores para grandes volumes, o que limita a sua utilização para as pequenas 

estações de tratamento do esgoto (CARVALHO, 2002).  

 

 

3.6.4 Fatores que influenciam o processo de compostagem:  

 

  

3.6.4.1 Umidade  

 

 

 O teor de umidade é considerado o fator mais importante que promove a 

aceleração da decomposição (RIHANI et al., 2010), uma vez que a água é 

imprescindível para as necessidades fisiológicas dos organismos. A faixa de umidade 

considerada ideal para vários autores deve estar entre 50 a 60% (PINTO, 2001; 

BARRINGTON et al., 2002; CARVALHO, 2002; LIANG, DAS e McCLEDON, 2003; 

KIEHL, 2004; BRASIL, 2004; FIALHO et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; 

CORRÊA, FONSECA e CORRÊA, 2007; PEREIRA NETO, 2007; RIHANI et al., 2010). 

 Se a umidade for baixa, a atividade microbiana fica comprometida e se for alta, a 

decomposição é mais lenta, a oxigenação é prejudicada e ocorre a anaerobiose. Neste 

último caso há a geração de um líquido escuro, de odor desagradável, denominado 

chorume ou sumeiro (BRASIL, 2004; FIALHO et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; 

RIHANI et al., 2010). 

 Assim, o controle do excesso de umidade é importantíssimo para evitar a 

anaerobiose. No caso de matéria-prima com teor de umidade alto, sugere-se adicionar 

um material que absorva esse excesso. No caso de matéria-prima de baixo teor de 

umidade, é só adicionar água ou outro resíduo orgânico com elevado teor de umidade 

(PEREIRA NETO, 2007). No caso de lodo de esgoto a ser compostado, por conta do 

alto teor de umidade, este deve passar previamente por um processo de eliminação do 

excesso de água. 
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 Na fase final da compostagem a quantidade de água decresce, o que reduz a 

intensa atividade microbiológica e ao mesmo tempo, diminui os custos de transporte de 

composto maturado (RIHANI et al., 2010). 

 

 

3.6.4.2 Aeração 

 

 

 A aeração das pilhas ou leiras de compostagem pode ocorrer por reviramento 

manual ou por meios mecânicos possibilitando a decomposição da matéria orgânica de 

forma mais rápida. A aeração pode ser considerado o fator mais importante no processo 

de decomposição da matéria orgânica, principalmente em matérias-primas encharcadas 

como lixo e lodo de esgoto que se mostra deficiente por conta do alto teor de umidade 

(KIEHL, 2004). 

 O ciclo de reviramento das pilhas de compostagem deve acontecer, em média, 

duas vezes por semana. O calor resultante da oxidação biológica da matéria orgânica, 

principalmente devido à oxidação do carbono, é retido na leira, em razão das 

características isolante-térmicas da matéria orgânica. Durante o reviramento o calor é 

liberado para o meio ambiente na forma de vapor d’água (PEREIRA NETO, 2007). 

A pilha de compostagem com o passar do tempo perde oxigênio em seu interior, 

seja pelas reações bioquímicas que ocorrem provocando o aumento da temperatura no 

interior da pilha, seja pela compactação da massa orgânica devido a degradação, 

reduzindo assim os espaços com o ar no interior do resíduo. Simultaneamente ao 

reviramento, ocorre um resfriamento, sendo este o nivelador das temperaturas muito 

altas ou muito baixas, observadas durante o processo (DIAS; VAZ, 1996). 

 Devido às leiras apresentarem diferentes temperaturas nas suas diversas regiões, 

deve-se ter maior atenção com as partes mais externas, expostas ao sol e ao vento que 

são mais frias e ressecadas, e a da base, mais úmida, mais fria, pobre em oxigênio com 

atividade microbiana menos intensa. Portanto, o revolvimento da leira é um fator 

importante para a eliminação dos patógenos, misturando as diferentes camadas e 

expondo porções mais frias ao efeito das altas temperaturas (FRITSCH, 2006). 

 Entretanto para Kiehl (2004), o programa de revolvimento das leiras deve ser 

baseado na concentração de oxigênio, na temperatura e na umidade, considerando-se 

qual o parâmetro mais deficiente ou apenas dois ou três conjuntamente. 
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 Desta forma, independente da tecnologia utilizada, a aeração da mistura é 

fundamental no período inicial da compostagem devido à intensa atividade microbiana, 

porém na fase de maturação, onde a atividade microbiana é pouco intensa, a 

necessidade de aeração torna-se bem menor (PROSAB, 1999a). 

 No entanto, segundo Carvalho (2002), deve-se ter cuidado com o excesso de 

aeração, pois pode esfriar e ressecar a massa em compostagem, o que diminui a 

atividade microbiana e impede a destruição de microrganismos patogênicos. 

 

 

3.6.4.3 Temperatura 

 

 

Logo após as pilhas serem montadas, ocorre um aumento da temperatura, 

indicando que a compostagem se iniciou. Assim que a temperatura atingir valores acima 

de 40°C, a atividade microbiológica mesofílica passa a ser suprimida pela termofílica. 

Analisando a Figura 01, observa-se que no início do processo de compostagem 

predominam temperaturas mesófilicas (até 40°C), com duração em torno de dois a cinco 

dias, logo após se dá o predomínio de temperaturas termófilas (entre 45 e 60°C) 

apresentando duração variada dependendo do material a ser compostado, em seguida 

volta a ser mesófila, indicando o final do processo, com temperaturas próximas da do 

ambiente.  

 

 

Figura 01 Evolução da temperatura de uma leira em compostagem. 

Fonte: PROSAB, 1999a. 
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No caso do lixo e do lodo de esgoto se não houver aumento de temperatura nos 

primeiros dias é devido ao excesso de água na massa (KIEHL, 2004).  

Para Hachicha e outros (2009), a temperatura sofre oscilações durante o processo 

de compostagem. No seu início ocorre um aumento do seu valor como consequência da 

rápida quebra da matéria orgânica disponível e dos compostos de nitrogênio pelos 

microrganismos (fase termofílica). Com a estabilidade da matéria orgânica, a sua 

decomposição tende a diminuir, assim como a atividade microbiana. A temperatura 

decresce gradualmente e alcança valores ambientais, indicando o final da fase 

termofílica. 

 A temperatura constitui-se num dos fatores mais indicativos da eficiência do 

processo. A temperatura ideal é de 55ºC, devendo evitar temperaturas acima de 65ºC 

por causarem eliminação dos microorganismos mineralizadores responsáveis pela 

degradação dos resíduos orgânicos (FIALHO et al., 2005; PEREIRA NETO, 2007). 

Temperaturas acima de 60°C afetam a taxa de decomposição da matéria orgânica dos 

resíduos como um resultado da diminuição da atividade microbiana (HASSEN  et al., 

2001). Na visão de Kiehl (2004), as temperaturas acima de 70°C por longo período 

restringem a ação dos organismos mais sensíveis, insolubiliza proteínas hidrossolúveis, 

provoca alterações químicas indesejáveis e desprendimento de amônia, se o material 

possuir baixa relação C/N.  

 Assim, a capacidade de sanitização do processo de compostagem está relacionada 

às várias reações biológicas que são dependentes dos valores de temperaturas 

encontrados nas pilhas, valores acima de 55°C para máxima sanitização, entre 45 e 

55°C para melhorar a taxa de degradação e entre 35 e 40°C para aumentar a diversidade 

microbiana (BUSTAMENTE et al., 2008).   

 

 

3.6.4.4 pH  

 

 

O pH do composto pode ser indicativo do estado de compostagem dos resíduos 

orgânicos. Na primeira fase do processo ocorre um decréscimo do valor do pH  devido a 

formação de ácidos orgânicos resultantes da degradação do composto (KIEHL, 2004; 

SYMANSKI, 2005). Os ácidos orgânicos e os traços de minerais que se formam, 

reagem com bases liberadas da matéria orgânica, gerando compostos de reação alcalina. 
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Com a compostagem há a formação de ácidos húmicos que também reagem com os 

elementos básicos, formando humatos alcalinos. Como consequência, o pH do 

composto se eleva à medida que o processo se desenvolve (KIEHL, 2004). O composto 

humificado apresenta o pH entre 7,0 a 8,0 (BRASIL, 2004; KIEHL, 2004; FIALHO et 

al., 2005). Na visão de Carvalho (2002), o pH  inferior a 6, inibe o crescimento das 

bactérias, o que irá afetar a compostagem. 

O processo de compostagem normalmente se desenvolve muito bem com o lodo 

de esgotos sanitários que geralmente apresentam pH próximo de 7,0, mesmo quando é 

misturado a outros materiais, como: bagaço de cana, resíduos de podas de árvores e 

outros (PROSAB, 1999a). O pH da mistura do biossólido com o agente estruturante 

deve estar nos valores entre 6 e 9 para realização de um processo de compostagem 

eficiente. Misturas com pH alto podem ser compostados, entretanto, pode levar um 

tempo maior para alcançar as temperaturas necessárias para redução de patógenos 

(U.S.EPA, 2003). 

 

 

3.6.4.5 Nutrientes 

 

 

A diminuição da quantidade de matéria orgânica total acontece à medida que a 

degradação ocorre, pois durante o processo de compostagem a matéria sofre o processo 

de mineralização, os nutrientes passam da forma orgânica para a forma mineral, 

disponível às plantas. Nos primeiros 40 a 60 dias de compostagem cerca de 50% da 

matéria orgânica são metabolizadas e convertidas, principalmente, em gás carbônico e 

vapor d’água A decomposição da matéria orgânica pelos microrganismos durante a 

compostagem gera dois importantes constituintes: o húmus e os sais minerais nutrientes 

das plantas, que são imprescindíveis para melhorar as propriedades físicas do solo, além 

de servir como condicionador dos nutrientes presentes no composto e no solo (KIEHL, 

2004).  

Quanto à concentração de nutrientes, em termos práticos, a atenção é centralizada 

nos importantes macronutrientes carbono e nitrogênio, cujo teor torna-se importante 

fator na compostagem (relação C/N) (FRITSCH, 2006). 

Na decomposição aeróbia, o percentual de carbono é reduzido, pois o mesmo é 

liberado na forma de gás carbônico. De acordo com Hernandéz e outros (2006), o 
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decréscimo da fração de carbono durante a compostagem indica que os microrganismos 

usam esses compostos solúveis em água como uma fonte de carbono para construir suas 

próprias estruturas e para alterar outras frações de carbono mais resistentes, refletindo 

numa maior estabilidade da matéria orgânica no produto final (composto).  

O carbono hidrossolúvel é uma das frações mais facilmente degradadas da matéria 

orgânica, facilmente decomposta pelos microrganismos, e constitui-se como fonte de 

carbono, contribuindo para manter um alto nível de atividade microbiana. Essa fração é 

constituída de compostos como carboidratos, polifenóis, aminoácidos, peptídeos e 

ácidos fúlvicos (HERNÁNDEZ et al., 2006; BANEGAS et al., 2007). 

O nitrogênio é um elemento crítico para os microrganismos, pois é um 

componente das proteínas, ácidos nucléicos, aminoácidos, enzimas e coenzimas 

necessárias para o funcionamento e crescimento das células (TUOMELA et al., 2000). 

Na matéria biodegradável se encontra na forma orgânica. Pela compostagem essa forma 

de nitrogênio é transformada em nitrogênio amoniacal. As bactérias Nitrosomonas e 

Nitrobacter transformam este nitrogênio amoniacal em nitrato, forma mineralizada do 

nitrogênio orgânico no final da compostagem (KIEHL, 2004). Durante a compostagem 

o nitrogênio é metabolizado principalmente em amônio enquanto os complexos de 

nitrogênio não solúveis decompõem para formas solúveis que são prontamente 

disponíveis para atividades metabólicas (RIHANI et al., 2010). 

De acordo com Barrington e outros (2002), a volatilização do nitrogênio reduz o 

valor de fertilizante do resíduo, e constitui uma importante perda econômica. A 

disponibilidade do carbono, agente estruturante, tamanho da partícula, teor de umidade, 

regime de aeração são fatores que afetam a volatilização do nitrogênio do composto 

como oposição a imobilização do nitrogênio nos componentes orgânicos. 

O principal fator que afeta a emissão de gases encontrada no teor do nitrogênio 

total inicial do composto é o regime de temperatura do material compostado e a 

frequência com que a pilha foi revirada (BARRINGTON et al., 2002). 

Para uma alta eficiência nos processos de compostagem, a relação satisfatória de 

carbono/nitrogênio é em torno de 30/1 (PROSAB, 1999a; KIEHL, 2004; PEREIRA 

NETO, 2007; ERICKSON et al., 2009).  O excesso de carbono leva a um aumento do 

período de compostagem, os microrganismos não encontrarão nitrogênio suficiente para 

um ótimo desenvolvimento das populações microbianas. Quando a massa apresenta 

maior concentração de nitrogênio com relação à de carbono, haverá uma perda de 
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nitrogênio por meio da volatilização da amônia até que a relação carbono/nitrogênio 

seja satisfatória ao processo (FIALHO et al., 2005, PEREIRA NETO, 2007). 

Kiehl (2004) faz a seguinte interpretação para a relação C/N e o tempo de 

maturação: A relação C/N acima de 50/1: indica deficiência de nitrogênio, nesse caso o 

tempo de maturação será mais prolongado; entre 30/1 e 50/1: permite uma 

decomposição um pouco mais rápida que a anterior; abaixo de 10/1: pode haver perda 

de nitrogênio por volatilização na forma de amônia; entre 25/1 e 35/1: ótima.  

Na visão de Erickson e outros (2009), proporções de relação C/N de 40/1 e acima, 

por outro lado, começa a aumentar a atividade microbiana e a gerar calor durante os 

estágios iniciais da compostagem, mas no decorrer do processo decresce a atividade 

microbiana e a geração de calor e o nitrogênio torna-se limitante.  

Nas misturas com relação C/N fora da faixa recomendável nota-se que o aumento 

da temperatura é mais lento e a fase termofílica é mais curta do que nos compostos que 

apresentam relação C/N na faixa ideal (25-30/1) (HUANG et al., 2004). Isso foi 

observado também nos estudos realizados por Shepherd Jr e outros (2010) em que as 

relações C/N ótimas combinadas com baixa temperatura ambiente impediram que a fase 

termofílica se estendesse por um tempo maior. 

Durante o processo de compostagem, a relação C/N tende a decrescer 

provavelmente devido ao efeito da concentração de nitrogênio causado pela liberação 

do carbono na forma de CO2, e também pela perda de água por evaporação durante a 

mineralização da matéria orgânica (ROCA-PÉREZ et al., 2009). 

Na mesma linha de pensamento, Goyal, Dhull e Kapoor (2005), a diminuição da 

relação C/N, quando o resíduo é compostado, ocorre pela perda de CO2 que estabiliza 

numa escala de 15 a 20.   

Na visão de SAIDI e outros (2009), a relação C/N pode ser utilizada para 

caracterizar a maturidade do composto e o tempo que o mesmo leva para atingi-la vai 

depender essencialmente da natureza do substrato e das condições experimentais. No 

entanto, para Cofie e outros (2009), a relação C/N não pode ser usada como indicador 

absoluto da maturidade do composto devido a uma larga variação que depende dos 

materiais iniciais da compostagem. 

O composto para ser aplicado no solo deverá ter uma relação C/N inferior a 20:1. 

Um produto com relação mais elevada possibilitará aos microrganismos a utilização do 

excesso de carbono existente no composto, retirando o nitrogênio do solo, e 

favorecendo, portanto, a escassez de nitrogênio para os vegetais. Esse nitrogênio será 
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devolvido ao solo somente pela morte dos microrganismos. Quando liberada no solo, a 

amônia pode ser tóxica para as raízes das plantas (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004). 

 

 

3.6.4.6 Tamanho da partícula  

 

 

O tamanho da partícula é um fator de grande influência nas pilhas de 

compostagem e que deve ser analisado antes da montagem das mesmas. Segundo 

Pereira Neto (2007), a correção do tamanho das partículas favorece outros fatores, 

como: homogeneização da massa de compostagem; melhoria da porosidade; menor 

compactação; maior capacidade de aeração; aumento da área superficial para 

degradação e menor tempo de compostagem. Na prática as partículas da massa de 

compostagem devem se situar entre 10 e 50 mm. Porém, o tamanho das partículas para 

se obter bons resultados deve estar compreendido entre 25 e 75 mm (PROSAB, 1999a; 

CARVALHO, 2002).  

Se as partículas forem muito finas, pode ocorrer compactação excessiva do 

material; para evitá-la deve-se agregar material sólido à massa. Se as partículas forem 

muito grossas, é necessário triturá-las antes da montagem das leiras. Portanto, como o 

lodo de esgoto apresenta granulometria muito fina é necessário então combiná-lo com 

outro resíduo de granulometria mais grossa que confira uma estrutura porosa à mistura a 

ser compostada (PROSAB, 1999a). 

Gea e outros (2007), estudando a influência do tamanho da partícula do agente 

estruturante em compostagem de lodo e cavaco de madeira, concluíram que o menor 

tamanho das partículas é preferível para dar ao material uma adequada porosidade, pois 

cria uma verdadeira estrutura porosa e uma distribuição de tamanho homogêneo dentro 

do material que funciona como um difusor eficiente de oxigênio.  

 Durante o processo de compostagem, quanto maior for à exposição da matéria 

orgânica ao oxigênio, maior será a sua velocidade de decomposição. Desta forma, 

quanto menor for o tamanho da partícula maior é a superfície ativa do material que pode 

ser atacada e digerida pelos microrganismos, e mais rápida a decomposição da matéria 

orgânica (KIEHL, 2004; FIALHO et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006).   
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3.6.4.7 Microbiota 

 

 

 A compostagem é um processo microbiológico, no qual, bactérias, fungos e 

actinomicetos têm a função de converter a matéria orgânica crua, biodegradável, ao 

estado de matéria orgânica humificada.  

 De acordo com Sidhu e outros (2001), o processo de compostagem é muito 

dinâmico em termos de predominância de grupos específicos de microrganismos 

durante as fases de compostagem e armazenamento. 

 A sucessão dos microrganismos durante a compostagem varia conforme a 

influência de fatores como: a substância química da matéria-prima, a quantidade de 

água, a disponibilidade de oxigênio, a temperatura, a relação carbono/nitrogênio e o pH. 

Certos organismos multiplicam-se mais rapidamente na fase de fermentação. Digerida a 

substância química responsável pelo aumento de determinada população de 

microrganismos e alterando-se também alguns dos fatores citados, tais organismos vão 

morrendo e cedendo lugar para uma nova e diferente população, a qual passará a 

dominar a massa (PADOVANI, 2006). 

 Nessa mesma linha de pensamento para Hassen (2001), muitos fatores 

determinam a comunidade microbiana durante a compostagem. Em condições aeróbias, 

a temperatura é o principal fator que determina os tipos de microrganismos, diversidade 

de espécies, e a taxa de atividade metabólica. 

 Entretanto, a ótima atividade microbiana aeróbia vai depender de três principais 

condições: (1) biodegradação acessível da matéria orgânica; (2) condições aeróbias 

mantidas na massa de compostagem e (3) condições químicas e físicas propícias ao 

desenvolvimento dos microrganismos, como pH ótimo; relação C/N; teor de umidade e 

temperatura (TREMIER; TEGLIA e BARRINGTON, 2009). 

 O início da decomposição dos resíduos orgânicos é conduzido por 

microrganismos mesofílicos, nesta fase predominam as bactérias e fungos produtores de 

ácidos orgânicos e de pequenas quantidades de ácidos minerais (KIEHL, 2004). O calor 

metabólico produzido por eles promove um rápido aumento na temperatura da leira, 

desenvolvem-se microrganismos que apresentam uma fermentação ácida e o pH torna-

se mais baixo. Quando a temperatura excede os 40°C, os microrganismos mesofílicos 

tornam-se menos competitivos e são substituídos pelos termofílicos (RODRIGUES et 

al., 2006). 



45 

 De acordo com Padovani (2006), os fungos termofílicos ou termotolerantes 

geralmente desenvolvem-se a partir do 10° ou 15° dia, enquanto que os actinomicetos 

são organismos que predominarão nas últimas fases da compostagem. Os dois 

microrganismos citados acima são menos exigentes em umidade do meio de cultura e 

por isso se localizam na capa mais ressecada que envolve a pilha de composto, a uma 

espessura de 5 a 15 centímetros. As bactérias termofílicas realizam seu principal papel 

decompondo açúcares, amidos, proteínas e outros compostos orgânicos de fácil 

digestão; são intensamente ativas na primeira fase de fermentação, quando a 

temperatura atinge 60 a 70°C e ocorrem as maiores alterações na natureza da matéria 

orgânica em processo; as bactérias continuam ativas durante as outras fases da 

compostagem. 

 

 

3.6.5 Tamanho e forma da leira 

 

 

 As leiras podem ter seções triangular ou trapezoidal, podendo ainda ter o formato 

cônico. O formato triangular é o mais usado, sendo a largura comandada pela altura da 

leira, a qual deve situar-se entre 1,5 a 1,8m. A trapezoidal é pouco recomendada para 

quem não dispõe de máquinas para revolver as leiras. O formato em montes isolados 

(cônico) tem sido empregado com bons resultados na compostagem em pequena escala 

ou em experimentos científicos (KIEHL, 2004). 

 A altura e seção das leiras dependem do resíduo estruturante e do método de 

construção das mesmas, sendo as pilhas com 2,0 a 2,5 metros de largura por 1,5 a 1,8 

metros de altura as mais comuns e que apresentam resultados comprovados. As pilhas 

de maior altura aquecem-se mais, podendo alcançar temperaturas indesejáveis: as pilhas 

baixas, ao contrário, perdem calor mais facilmente ou nem se aquecem o suficiente para 

destruir patogênicos. Se as pilhas forem estreitas e baixas, haverá maior perda de 

umidade, sendo um recurso para se eliminar excesso de água na fase inicial da 

compostagem (PADOVANI, 2006). 

 Na visão de Rodrigues e outros (2006), uma leira de compostagem deve ter um 

tamanho suficiente para impedir a dissipação de calor e umidade, e ser pequena o 

suficiente para permitir uma boa circulação de ar, sendo 1m
3 

o volume mínimo 

necessário para promover a manutenção das condições para que a compostagem ocorra.  
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 Para Kiehl (2004), leiras altas, acima do recomendado possuem menor aeração 

natural, maior tendência para compactação das camadas inferiores, e maior produção de 

chorume quando o material tiver excesso de umidade. Como resultado, nas camadas 

inferiores o processo será anaeróbio, com desprendimento de mau cheiro e atraso no 

tempo de maturação. A degradação da matéria orgânica nas camadas inferiores ocorre 

com menor intensidade que nas superiores. 

 

 

 3.6.6 Biodegradação 

 

 

 O processo de compostagem é realizado com substrato heterogêneo e seus 

componentes podem ser agrupados em moléculas de rápida degradação, chamadas de 

fração leve da matéria orgânica, como o amido e a hemicelulose, que são responsáveis 

pela rápida liberação de CO2. Já as proteínas são hidrolisadas em peptídeos, amino e 

aminoácidos. Os fragmentos da degradação da lignina dão origem a diferentes derivados 

do fenilpropano, como o coniferol, o sinapirol e o cumarol que em conjunto com 

diferentes compostos aromáticos são moléculas de degradação lenta (CARVALHO, 

2002). 

 De acordo com Kiehl (2004), a matéria orgânica total é formada pela matéria 

orgânica compostável e a resistente a compostagem. A compostável é aquela de fácil 

decomposição na leira, constituída de restos vegetais e animais de rápida degradação, 

enquanto que a resistente a compostagem é caracterizada pela lignina, ceras, resinas, 

graxas, óleos dos vegetais e quitina dos artrópodes.  

 Dentre as moléculas mais facilmente degradáveis, temos as pectinas. São os 

maiores constituintes da parede celular primária de cereais, vegetais, frutas e fibras. Em 

vegetais e frutas essas substâncias são responsáveis pela resistência de seus tecidos 

(MANDHANIA; JAIN; MALHOTRA, 2010). Segundo Kaur, Kumar; Satyanarayana 

(2004), constituem 4-30% da casca de frutas cítricas, como a laranja. A pectina se 

define como um grupo heterogêneo de alto peso molecular, formada por um complexo 

de polissacarídeos ácidos, tendo como componente principal o ácido D-galacturônico 

(KAUR, KUMAR; SATYANARAYANA, 2004; ABBOTT; BORASTON, 2008; 

AMANDHANIA, JAIN; MALHOTRA, 2010).  
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 No seu nível mais simples de estrutura, a pectina é composta por subunidades α-

1,4 ligadas ao ácido galacturônico. Algumas bactérias como as da família 

Enterobacteriaceae, a exemplo de Salmonella enterica, E. coli e Klebsiella pneumoniae 

são capazes de produzir pectinases, enzimas responsáveis pela degradação da pectina 

(ABBOTT; BORASTON, 2008). 

 Os materiais lignocelulósicos são compostos por celulose, hemicelulose e lignina. 

Durante a compostagem, a degradação biológica dos mesmos requer uma variedade de 

enzimas, depende das características da matéria orgânica inicial e das variáveis 

implícitas nesse processo, portanto, a degradação adequada destes compostos é 

essencial para se obter um ótimo processo de compostagem (YAÑEZ et al., 2010).  

 A celulose é o componente mais abundante nos lignocelulósicos em torno de 

50%, sendo um polímero linear formado exclusivamente por moléculas de anidro-

glicose unidas por meio de ligações β-(1-4) glicosídicas, sendo composta por unidades 

monoméricas de celobiose que se repetem sempre apresentando o oxigênio que liga os 

anéis glicosídicos na posição equatorial (FERRAZ, 2010). Apesar de sua estrutura 

relativamente simples não é facilmente degradável, devido ao seu sistema enzimático e 

sua acessibilidade, pois não se encontram como simples cadeias poliméricas, além de se 

encontrar associadas a outros polímeros como hemicelulose, lignina e substâncias 

pécticas (GALVAGNO; FORCHIASSIN, 2010).   

 A maioria das hemiceluloses ocorre como heteropolissacarídeos, que consistem de 

uma cadeia linear de açúcares unidos por ligações β-1,4 (GALVAGNO; 

FORCHIASSIN, 2010).  As hemiceluloses (ou polioses) são compostas pelos anidro-

açúcares da glicose, manose, galactose, que são hexoses e xilose e arabinose (pentoses). 

Esses açúcares apresentam-se na forma de polímeros ramificados, de menor massa 

molecular que a celulose. O teor de hemicelulose em materiais lignocelulósicos é em 

torno de 20% (FERRAZ, 2010). 

  A lignina se define como um grupo complexo de polímeros aromáticos presentes 

na parede celular das plantas, a sua degradação enzimática é recalcitrante, resistente a 

decomposição microbiana e serve como uma barreira estrutural impedindo o acesso 

microbiano para formar compostos de carbono de fácil degradação (AUSTIN; 

BALLARÉ, 2010). Para Ohkuma e outros (2001), a lignina é um arranjo heterogêneo e 

irregular de polímero fenilpropanóis que resiste a degradação química ou enzimática 

para proteger a celulose. Esses autores consideram que a degradação da lignina é um 
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passo importante da reciclagem do carbono. Correspondem de 20 a 30% dos 

lignocelulósicos (FERRAZ, 2010). 

A lignina é considerada de difícil biodegradação e responsável pela diminuição da 

biodisponibilidade do carbono presente no material a ser compostado (RODRIGUES, et 

al., 2006). Nessa mesma linha de pensamento, Rihani e outros (2010) afirmam que 

resíduos contendo celulose e lignina por terem uma estrutura mais consistente são 

menos suscetíveis ao ataque de microrganismos. 

A decomposição deste grupo é somente realizada pela biota especializada, 

predominantemente fungos que são capazes de sintetizar enzimas extracelulares que 

quebram essas estruturas em formas biologicamente utilizáveis (TUOMELA et al., 

2000; AUSTIN; BALLARÉ, 2010; FERRAZ, 2010). Os Basidiomycetos são capazes de 

degradar a lignina devido à forte atividade oxidativa e a baixa especificidade das suas 

enzimas lignolíticas (OHKUMA et al., 2001).  

Contudo, a degradação e transformação dos resíduos lignocelulósicos é atribuída 

ao metabolismo dos microrganismos nativos durante compostagem (HUANG et al., 

2010) e ocorre na fase de maturação, através de reações enzimáticas levando à produção 

de húmus por meio da condensação entre ligninas e proteínas (PEREIRA NETO, 2007). 

Para preservar a sua boa atividade não se deve, na fase final, efetuar revolvimentos 

frequentes que levariam para o interior da pilha as camadas mais externas, ricas em 

fungos e actinomicetes (PADOVANI, 2006). 

No entanto, segundo Tuomela e outros (2000), os organismos mais eficientes na 

mineralização da lignina, fungos de decomposição branca (White-rot), não sobrevivem 

à fase termofílica da compostagem e, portanto, não pode desempenhar qualquer papel 

significativo na sua degradação. Esses mesmos autores apontam a temperatura, o teor 

original de lignina e a espessura do material como fatores que regulam a degradação da 

lignina em compostos. A temperatura também é considerada por Yañez e outros (2010), 

como principal fator responsável pela degradação dos componentes lignocelulósicos. 

 

 

3.6.7 Produto final (composto) 

 

 

O produto final é conhecido como composto orgânico, estável, rico em matéria 

orgânica formada por colóides húmicos que atuam sobre as propriedades físicas, 
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químicas e biológicas do solo e representa um valor agronômico indiscutível, de baixo 

preço e que pode ser comercializado, reduzindo assim os custos de tratamento de 

esgotos sanitários (CARVALHO, 2002). 

O aproveitamento mais racional do lodo de esgoto mediante a compostagem gera 

um produto saudável que após tratamento de higienização, estabilização, assume um 

papel importante nas áreas da saúde, economia, meio ambiente e agricultura. Na área de 

saúde, produzindo-se um produto isento de contaminantes; na economia, com o 

aproveitamento de diversos minerais, que simplesmente seriam jogados em aterros, 

diminuindo assim, a vida útil dos mesmos; na área ambiental reduzindo a possibilidade 

de contaminação dos solos, dos recursos hídricos, pois se usaria um produto 

ambientalmente seguro; na agricultura, como condicionante do solo ou como fertilizante 

orgânico, auxiliando no aumento da produtividade das culturas (BRITTO JÚNIOR et 

al., 2007). 

Na visão de Liang, Das e Mccledon (2003), a compostagem de biossólidos é uma 

opção viável e benéfica para o seu gerenciamento, é eficiente na decomposição da 

matéria orgânica do lodo num produto final estável, devolve fontes utilizáveis para o 

ambiente, acelerando o crescimento das plantas, melhorando a retenção de umidade e 

aumentando a matéria orgânica do solo, e melhorando o controle da erosão. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS UTILIZADOS PARA O PROCESSO DE 

COMPOSTAGEM  

 

 

Foram utilizadas no processo de compostagem as matérias-primas: lodo de esgoto 

proveniente do leito de secagem da ETE Contorno no município de Feira de Santana, 

poda vegetal proveniente da UEFS e casca de laranja, resíduo gerado nas cantinas da 

UEFS. A disponibilidade de grande quantidade de podas de árvore e de casca de laranja 

foi premissa de seleção destes materiais. 

O lodo de esgoto doméstico (Figura 02) utilizado no experimento permaneceu por 

90 dias no leito de secagem, caracterizado por análises físico-químicas, microbiológicas 

e parasitológicas, de acordo com a Resolução Conama 375/06 (CORREIA, 2009). 

 

  

Figura 02 Leito de secagem da ETE Contorno (a); lodo seco no leito de 

secagem(b). 

 

O lodo de esgoto coletado no leito de secagem foi transportado em bombonas 

plásticas e tambores para a área de compostagem localizada na Equipe de Estudo e 

Educação Ambiental (EEA/UEFS) onde ficou armazenado até o momento da montagem 

das pilhas (Figura 03). 

 

a b 



51 

  

Figura 03 Lodo de esgoto armazenado em bombonas plásticas e tonéis 

(a); vista de um tonel com lodo de esgoto (b). 

 

O lodo de esgoto utilizado foi triturado (Figura 04) devido à realização de um 

teste piloto, onde constatou-se que o mesmo apresentava-se com baixa umidade e 

porosidade e consequentemente baixa absorção de água, o que reduziu a 

homogeneização dos componentes para o processo de biodegradação na pilha de 

compostagem. 

 

   

Figura 04 Lodo de esgoto seco (a); trituração do lodo (b), lodo triturado (c). 

 

A poda de árvore foi triturada, com exceção das folhas (Figura 05), com o 

objetivo de diminuir o tamanho das partículas. A casca da laranja não foi triturada, pois 

a finalidade era garantir uma boa aeração a pilha. Foi adicionado a cada pilha 8kg de 

gravetos com diâmetro em torno de 5cm para melhorar sua capacidade de aeração.  

Em seguida os resíduos foram caracterizados através das análises de pH, teor de 

umidade, sólidos totais, matéria orgânica total, carbono total, nitrogênio total, relação 

C/N e análises parasitológica e microbiológica. 

 

a b 

b

b

b 

a 
c 
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Figura 05 Separação dos gravetos (a); trituração da poda (b); poda triturada (c). 

 

 

4.2 MONTAGEM DO EXPERIMENTO 

 

 

O método escolhido para a compostagem foi o de reviramento manual seguindo 

os critérios estabelecidos pela resolução do CONAMA 375/2006 para a redução 

significativa de patógenos. 

O experimento foi executado em uma área coberta com base de concreto 

desempolado e canaleta de captação de chorume. O pátio de compostagem compreende 

um dos anexos da sede da EEA/UEFS, onde foram montadas as pilhas (Figura 06). O 

processo foi realizado no período de novembro de 2009 a fevereiro de 2010. As análises 

laboratoriais foram realizadas nos laboratórios de Saneamento, Qualidade de Alimentos 

e Química de Alimentos do Departamento de Tecnologia da UEFS.  

 

 

Figura 06 Área da compostagem EEA/UEFS onde foi conduzido o experimento, mostrando as 

nove pilhas montadas. 

a c b 
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O delineamento experimental escolhido foi inteiramente casualizado com três 

repetições (Figura 07) e a combinação de três matérias-primas (lodo de esgoto, podas de 

árvores e casca de laranja), em diferentes concentrações. 

 

 

Figura 07 Delineamento experimental inteiramente casualizado para os três tratamentos. 

 

As pilhas foram montadas com 250 Kg, as proporções escolhidas foram 3:1, 5:1 e 

7:1 de resíduo estruturante e lodo de esgoto, conforme Tabela 03. 

 

Tabela 03 Quantidade dos resíduos utilizados para montagem das pilhas. 

Tratamento 
Poda de 

árvore 
(Kg) 

Casca de 

Laranja 
(kg) 

Total 

resíduo 

estruturante 

Lodo de 

esgoto 
(Kg) 

Proporção 

1 93,75 93,75 197,5 62,5 3:1 

2 104,2 104,2 208,4 41,6 5:1 

3 109,4 109,4 218,8 31,2 7:1 

 

Para a montagem das pilhas foram inicialmente pesadas as quantidades de cada 

resíduo conforme consta na Tabela 03.  As pilhas foram irrigadas e montadas em 

formato piramidal (1,20m de altura x 2,0m de base) (Figura 08). 
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Figura 08 Poda de árvore (a); gravetos de 5cm (b); adição de casca de laranja (c); adição de 

lodo de esgoto (d); irrigação dos resíduos (e), montagem da pilha(f). 

 

 

4.3 MONITORAMENTO DO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

 

 

As pilhas foram monitoradas através de medição de temperatura, verificação do 

grau de umidade, pH, controle da aeração (revolvimento manual), matéria orgânica 

total, análise de sólidos totais, macro e micronutrientes, teor de lipídios e análises 

parasitológicas e microbiológicas. O Quadro 2 destaca os parâmetros utilizados, a 

frequência de análise e o método analítico escolhido para cada parâmetro. 

 

 

 

a c 

f
 A 

 A  

e
 A 

 A  

d
 A 

 A  

b

A
 A 

 A  
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Quadro 02 Parâmetros analisados, frequência de análise e métodos analíticos nas amostras das 

pilhas em processo de compostagem. 

Parâmetro Frequência de 

análise 
Método analítico 

Temperatura Diária Termômetro bimetálico da marca IOPE 

(base, meio e topo) em três direções da pilha. 
Aeração três em três dias Manual com a ajuda de pás. 
Umidade intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

60-65°C em estufa de ventilação forçada 
(TEDESCO, 1985; KIEHL, 2004). 

pH intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

Solução de cloreto de cálcio 0,01 molar 

(TEDESCO, 1985; KIEHL, 2004). 

Lipídio total Inicial e 90 dias Bligh-Dyer (CECCHI, 1999). 
Sólidos totais 

 

intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

Determinado pela fórmula: ST=Ms/Mu, 

onde: Ms = massa seca a 110°C; Um= massa 

úmida da amostra (KIEHL, 1985). 

Matéria orgânica 

total 
intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

Perda por combustão a 550°C (KIEHL, 

2004). 

Carbono total intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

Percentual de matéria orgânica total dividido 

pelo fator 1,8 (KIEHL, 2004). 

Nitrogênio total Inicial, 43 e 90 dias Kjedahl: digestão, destilação e titulação. 

AWWA (1998), com algumas modificações. 
Relação C/N Inicial, 43 e 90 dias Divisão do carbono total pelo nitrogênio 

total encontrado na amostra (KIEHL, 1985). 
Fósforo Inicial e 90 dias Na forma de fosfato por espectrofotometria, 

conforme o método do ácido ascórbico 

(AWWA, 1998). 
Potássio, 

Magnésio 

Micronutrientes: 

Zn; Cu e Na 

Inicial e 90 dias Espectrometria de Absorção Atômica 

(AAS), método EPA 7000B/2007(BRASIL, 

2006). 

Microbiológico intervalo de 7 dias por 

30 dias e em 

intervalos de 15 dias 

até os 90 dias. 

E. coli, Salmonella (GRUENEWALD; 

HENDERSON; YAPPOW, 1991; 

RAMBACH, 1990) e Enterococos (APHA, 

2001). 
Parasitológico 0 e 90 dias. Ovos e larvas de helmintos (THOMAZ 

SOCCOL, PAULINO, CASTRO, 2000). 
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4.3.1 Temperatura 

 

 

A medição da temperatura foi realizada após a montagem de todos os tratamentos 

e as respectivas repetições. Este parâmetro foi monitorado diariamente por 90 dias, 

sempre pela manhã às 08 horas, utilizando-se termômetro bimetálico da marca IOPE. A 

determinação da temperatura ocorreu nas três regiões da pilha (base, meio e topo) em 

três direções e em seguida tirou-se a média dos valores encontrados.  

 

 

4.3.2 Ciclo do reviramento 

 

 

O reviramento das pilhas foi realizado duas vezes por semana (terça e sexta) nos 

primeiros 60 dias, de modo a fornecer condições aeróbias à massa em fermentação, 

seguindo-se um reviramento de uma vez por semana até o final do processo. A aeração 

consistiu de reviramento manual com a ajuda de pás e enxadas. As pilhas eram 

reviradas após a aferição da temperatura e no momento em que elas eram reviradas, de 

acordo com a necessidade, eram irrigadas. Diariamente as pilhas eram observadas, com 

o objetivo de verificar a necessidade de irrigação, bem como presença de vetores 

biológicos nas mesmas. 

 

 

4.3.3 Análises físico-químicas 

 

 

Para realização das análises físico-químicas foi coletada uma amostra de cada 

pilha e constituída uma amostra composta para cada tratamento, com análises realizadas 

em triplicata.  

 

pH 

 

Uma amostra de 10 g foi pesada num béquer, adicionou-se 50 mL de solução de 

cloreto de cálcio 0,01 molar, com o uso de um bastão de vidro a mistura foi agitada 
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intermitentemente por 30 min, determinou-se o pH no sobrenadante (Kiehl, 2004; 

Tedesco, 1985), com pHmetro da marca Quimis. 

 

 Lipídio total 

 

O método utilizado foi o da separação de fases com a utilização de clorofórmio e 

metanol. Após a separação das fases 5 mL do filtrado foi evaporado a 100ºC em cápsula 

previamente tarada, em seguida foi esfriado no dessecador e pesado (CECCHI, 1999).  

O lipídio total foi calculado conforme a Equação abaixo: 

% Lipídios totais = peso dos lipídios (g) x 4 x 100 

                                          Peso da amostra(g) 

 

Nitrogênio total 

 

O método compreendeu três etapas: digestão com ácido sulfúrico; destilação em 

um destilador microkjedahl e titulação com uma solução padrão de ácido 

hidroclorídrico, fator 0,98 na presença de uma mistura de indicadores (verde de 

bromocressol e vermelho de metila).  

O nitrogênio foi calculado conforme a Equação abaixo:  

N%= vol HCl(ml) X fHCl X nHCl X PeN             

                          massa total (g)  

 

Onde:  

f = fator do ácido  

n = normalidade do ácido  

Pe N = peso específico do Nitrogênio 

 

Macro e micronutrientes 

 

Os teores de potássio e magnésio e dos micronutrientes: zinco, cobre e sódio 

foram determinados após digestão das amostras do composto em quatro replicatas, em 

meio ácido (HN2, HCl e H2O2), pelo método EPA 3050B/1996. As concentrações foram 

determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica (AAS), Avanta GBS Plus, 

conforme o método EPA 7000B/2007 (U.S.EPA, 1996; 2007).  
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4.3.4 Análises microbiológicas 

 

 

Coleta de amostras 

 

 

Para realização das análises microbiológicas foi coletada uma amostra de cada 

pilha e constituído uma amostra composta para cada tratamento. As amostras do 

composto foram coletadas das camadas superficial, mediana e profunda. Retirou-se 

subamostras em 10 pontos aleatórios, em cada uma das camadas. Homogeneizou-se e 

retirou-se 1000g e acondicionando-as em sacos plásticos autoclaváveis e conservando a 

temperatura de 4°C, para transporte até o laboratório de Qualidade de Alimentos da 

UEFS. Para as análises bacteriológicas foram coletadas amostras das pilhas nos tempos 

zero (instalação das leiras), posteriormente a cada intervalo de 7 dias, por 30 dias, e em 

intervalos regulares de 15 dias até o final do processo (90 dias) e nos tempos 0 e 90 dias 

para as análises parasitológicas.  

 

 

4.3.4.1 Análise parasitológica 

 

 

A determinação do número e viabilidade de ovos de helmintos foi realizada por 

diluição, sedimentação, centrifugação e contagem em câmara de Sedwick-Rafter 

(YANKO, 1987) com algumas modificações proposta por Coelho, Carvalho e Araújo 

(2002).   

 

 

4.3.4.2 Análise bacteriológica 

 

 

Preparo de diluições 

 

Adicionou-se 200g da amostra em 1800 mL de água de diluição, constituindo a 

diluição inicial 1:10 (10
-1

) que permaneceu em repouso por um período de 1 hora. A 
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homogeneização aconteceu em seguida por agitação com bastão de vidro estéril. Um 

volume de 10 mL dessa amostra foi transferido assepticamente para um frasco contendo 

90 mL do mesmo diluente, constituindo a diluição 10
-2

. As diluições subsequentes 

foram obtidas de maneira similar.  

 

 

Escherichia coli e Salmonella 

 

 

Foi realizada a técnica de contagem diferencial de Salmonella e Escherichia coli 

no Agar Cromogênico pelo método de plaqueamento em superfície, com três diluições, 

em duplicata. 

As colônias de coloração verde-azulada, característica de E. coli foram 

quantificadas no ágar cromogênico, nas placas de diluição que apresentaram contagem 

entre 15-150 colônias. Para confirmação dessas colônias foi realizado estrias de 

esgotamento de inóculo em superfície de Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB), 

incubadas a 35ºC por 24 horas e observadas o desenvolvimento de colônias típicas 

(nucleadas com centro preto, com ou sem brilho metálico). Em seguida foram realizadas 

provas bioquímicas de indol, vermelho de metila (VM), Voges-Proskauer (VP) e citrato 

(IMVC) (SILVA et al., 2007a). 

Para quantificação da Salmonella foram consideradas as colônias de coloração 

pink no agar cromogênico e foram realizados testes de confirmação preliminares em 

tubos inclinados de Ágar Lisina Ferro (LIA) e Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e testes 

confirmativos de urease em tubos de caldo Uréia de Christensen (SILVA et al., 2007a). 

 

 

Enterococus sp. 

 

 

Foi realizada a técnica de contagem em Agar Azida Esculina pelo método de 

plaqueamento em superfície. Para confirmação das colônias típicas foi realizado a 

técnica de coloração de Gram e análise morfológica (SILVA et al., 2007a). 
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4.4 MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Para as análises físico-químicas foram aplicadas medida de tendência central 

(média aritmética); medidas de variação (desvio padrão); análise de variância ao nível 

de 5% de probabilidade e análise de regressão linear. Os resultados foram descritos e 

confrontados com a literatura. Para as análises microbiológicas as concentrações dos 

microrganismos foram comparadas com os valores exigidos pela Instrução Normativa 

n° 64/2008, do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2008), e feitas análises de regressão 

linear. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS UTILIZADOS NA MISTURA PARA 

COMPOSTAGEM 

 

 

A caracterização físico-química e microbiológica dos resíduos utilizados no 

processo de compostagem (lodo de esgoto doméstico da ETE Contorno, poda de árvore 

e casca de laranja) está descrita nas Tabelas 04 e 05. 

 

Tabela 04 Caracterização físico-química dos resíduos utilizados na mistura do substrato para a 

montagem das pilhas de compostagem. 

Parâmetro 
Lodo de 

esgoto 
Poda de 

árvore 
Casca de 

Laranja 

pH 6,3(±0,05) 5,4(±0,05) 3,8(±0,05) 

Umidade a 65°C (%) 7,7(±0,33) 24,0(±0,67) 64,0(±0,69) 

Matéria orgânica total (%) 40,3(±1,75) 68,9(±1,84) 57,0(±1,46) 

Sólidos totais (%) 87,0(±0,19) 90,0(±1,46) 72,0(±1,95) 

Carbono total (%) 22,4(±0,97) 38,2(±0,69) 32,0(±0,81) 

Nitrogênio total (%) 4,8 (±0,19) 1,0(±0,08) 0,6 (±0,01) 

Lipídios (%) 7,2(±0,37) * * 

Relação C/N 4,6 (±0,33) 37,0(±1,46) 49,0(±1,06) 

*Análise não realizada. 

 

Tabela 05 Caracterização microbiológica dos resíduos utilizados na composição das pilhas. 

Parâmetro Unidade 
Lodo de 

esgoto 
Poda de 

árvore 
Casca de 

laranja 

Salmonella UFC/g ST 4,71x10
6 1,92x10

6 7,63x10
3 

Enterococos UFC/g ST 7,01x10
6 3,78x10

4 7,08x10
5 

E. coli UFC/g ST 5,06x10
6 1,07x10

5 3,45x10
5 

Ovos de helmintos Ovos (g de ST) Ausente Ausente Ausente 
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Analisando os dados da Tabela 04, observa-se que o valor do pH 6,3(±0,05) se 

encontra dentro do intervalo considerado normal para lodo de esgoto doméstico. O teor 

de umidade 7,7 % (±0,33) encontra-se muito abaixo do valor que é citado na literatura, 

devido à permanência do lodo no leito de secagem por um período de três meses, 

conforme recomendado pela resolução CONAMA 357/06. 

No entanto, o lodo de esgoto estudado é rico em carbono, matéria orgânica e 

nutrientes como nitrogênio, fósforo, e baixo teor de metais, pode ser usado como fertilizante 

no cultivo agrícola (CORREIA, 2009). 

De acordo com resultados, observa-se que o lodo de esgoto da ETE Contorno 

apresentou uma relação C/N de 4,6 (Tabela 04), segundo o Prosab (1999a), deve ficar 

entre 5 e 11 e, de acordo com Carvalho (2002), entre 7 e 10.  

A relação C/N baixa impede que o processo de compostagem seja realizado 

somente com o lodo de esgoto, assim, para que este resíduo possa compostar é 

necessário que haja um equilíbrio da relação C/N no substrato que pode ser alcançado 

em função da proporção de lodos de esgotos e resíduos sólidos orgânicos. 

Os elevados níveis de contaminação microbiológicos encontrados no lodo de 

esgoto (Tabela 05) demonstram que este apresenta baixa qualidade higiênica. Desta 

forma, para que o mesmo possa ser utilizado de modo seguro na agricultura, este deve 

passar por um processo de redução adicional de patógenos.  

A poda de árvore apresentou uma relação C/N de 50/1. O valor de pH encontrado 

para este resíduo foi de 5,4 (±0,05), este valor difere do intervalo encontrado por Silva e 

outros (2008) de 6,9 e 7,9 e por Chroni e outros (2009) que foi 7,3-8,6. O percentual de 

umidade de 24% (±0,67) está muito abaixo do citado por Silva e outros (2008) de 69,7 e 

71,9% e por Chroni e outros (2009) de 39,8-59,9%, mas está próximo do intervalo 

encontrado por Corrêa, Fonseca e Corrêa (2007) de 17-22% de umidade. 

Para Silva e outros (2008), a composição física e química dos resíduos sólidos 

vegetais varia em função de fatores como diversidade de constituintes e diferentes 

proporções destes, aspectos de sazonalidade, vocações agrícolas regionais, dentre 

outros. 

A casca da laranja apresentou um valor de pH 3,8 (±0,05), valor considerado 

ácido e percentual de umidade de 64% (±0,69). Considerando os três resíduos utilizados 

para a mistura de compostagem, a laranja foi quem apresentou maior teor de umidade, 

este foi um dos fatores de seleção deste resíduo, melhorar o percentual de umidade no 



63 

substrato, uma vez que o lodo de esgoto e a poda de árvore apresentaram teores de 

umidade baixos. 

 

 

5.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  

 

 

5.2.1 Temperatura 

 

 

A temperatura é um dos principais parâmetros para a evolução do processo de 

compostagem, seu valor determina a capacidade de sanitização do processo. Mudanças 

na temperatura nos vários estágios de decomposição dos resíduos para os três 

tratamentos são mostrados na Figura 09. 
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Figura 09 Valores diários de temperatura registrados nos três tratamentos analisados durante o 

processo de compostagem. 

 

Observou-se o começo do aquecimento das pilhas poucas horas após terem sido 

montadas e irrigadas. Com 24 h do início do processo as temperaturas registradas nos 

tratamentos 1, 2 e 3 apresentaram características termofílicas, registrando valores de 

56°C; 52°C e 50°C respectivamente (Figura 09), já no segundo dia de compostagem. 

Segundo Pereira Neto (2007), esse aumento da temperatura é provocado pela ação de 

decomposição do material pela microbiota mesofílica, que na presença de condições 

favoráveis (nutrientes, umidade, aeração, etc.) se multiplica, aumentando a atividade de 

degradação e a temperatura atinge rapidamente a faixa termofílica.  
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Na visão de Hachicha e outros (2009), no início do processo, a temperatura da 

mistura de compostagem aumenta como consequência da rápida quebra da matéria 

orgânica disponível e dos compostos de nitrogênio pelos microrganismos (fase 

termofílica).  

A análise da Figura 09 mostra que no início do processo as temperaturas 

mesofílicas tiveram duração apenas de 24 h, logo após se deu o predomínio de 

temperaturas termofílicas (45-65ºC) apresentando duração de 15, 18 e 19 dias para os 

tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente. Em seguida a temperatura voltou a ser mesófila 

indicando o final do processo de compostagem, com temperaturas próximas da 

ambiente em todos os tratamentos. 

A alta temperatura registrada durante o processo de compostagem indica que o 

lodo de esgoto, a poda de árvore e a casca da laranja foram materiais que se 

complementaram, pois os microrganismos realizaram uma intensa atividade metabólica 

o que propiciou o aumento da temperatura em menos de 24 h do início do processo, nos 

três tratamentos.  

O prolongamento da fase termofílica pode estar relacionado com vários fatores 

responsáveis pela geração de calor, como os tipos de microrganismos presentes na 

biomassa, umidade, tamanho das partículas da matéria prima, intervalo de reviramento 

(aeração) e a relação C/N da biomassa utilizada (KIEHL, 2004). 

 

 

5.2.2 Umidade a 65°C 

 

 

A Figura 10 expressa os percentuais de umidade durante o processo de 

compostagem. Com base na análise dos resultados percebe-se que nos tratamentos 1 e 2, 

o percentual de umidade no período de compostagem variou num intervalo de 52 a 

63%, no tratamento 3 este intervalo foi um pouco maior, de 51 a 66%.  
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Figura10 Valores médios de umidade encontrados nos três tratamentos analisados durante o 

processo de compostagem. 
 

 Neste estudo os teores de umidade nos três tratamentos permaneceram no 

intervalo entre 50 e 60%, percentual recomendado pela literatura para um processo de 

compostagem eficiente (PINTO, 2001; BARRINGTON et al., 2002; CARVALHO, 

2002; LIANG, DAS e McCLEDON, 2003; KIEHL, 2004; BRASIL, 2004; FIALHO et 

al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; CORRÊA, FONSECA e CORRÊA, 2007; 

PEREIRA NETO, 2007; RIHANI et al., 2010). 

 O teor de umidade em torno de 50% é o requerimento mínimo para o rápido 

aumento da atividade microbiana, enquanto que na faixa de 60-70% proporciona a 

máxima atividade (LIANG; DAS, McCLEDON, 2003). 

 O controle do percentual de umidade nas pilhas de compostagem é importante, 

pois se a mesma for baixa (inferior a 50%) pode comprometer a atividade microbiana e 

alta (acima de 65%) faz com que a decomposição fique lenta, prejudica a oxigenação, 

podendo causar anaerobiose.  

 

 

5.2.3 pH 

 

 

A Figura abaixo expressa a evolução temporal do parâmetro pH durante os 90 

dias do período de compostagem. 
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Figura 11 Evolução temporal do pH nos tratamentos 1, 2 e 3 durante o processo de 

compostagem. 

 

Percebe-se com base na análise da Figura 11 que as diferenças nas proporções das 

misturas para cada tratamento causou diferenças nos valores iniciais de pH, que se 

encontraram na faixa ácida, devido a presença da casca da laranja nas misturas (que 

apresenta pH 3,8). Isso explica também porque os tratamentos 2 e 3 apresentaram 

valores mais baixos de pH do que o tratamento 1 (no início do processo) por causa da 

adição de maior quantidade deste resíduo.  

Ao final do processo de compostagem não foi observado modificação nos valores 

de pH encontrados no tratamento com maior dosagem de lodo (p=0.1343). Nos 

tratamentos 2 (p=0.0005) e 3 (p=0.0003) foi detectada a diferença significativa 

(α=0,01%) quanto ao tempo inicial e final e foram observados aumentos de 1,4 no seu 

valor.  

A passagem à fase termofílica é acompanhada de rápida elevação do pH, que se 

explica pela hidrólise das proteínas e liberação de amônia resultante da degradação da 

matéria orgânica pela atividade microbiana (PROSAB, 1999a;  ROCA-PÉREZ, 2009) 

Assim, normalmente o pH se mantém alcalino (7,5-9,0) durante a fase termofílica 

(PROSAB, 1999a). Neste estudo foi observado um pequeno aumento no valor do pH 

nessa fase do processo. 

Os valores de pH encontrados ao final do processo 5,7, 6,0 e 6,3 para os 

tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente não estão de acordo com o citado na literatura, os 
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valores deveriam se encontrar na faixa de pH alcalino (PROSAB, 1999a; KIEHL, 2004; 

BRASIL, 2004; FIALHO et al., 2005; RODRIGUES et al., 2006; PEREIRA NETO, 

2007; HACHICHA et al., 2009). 

O pH de uma amostra serve para indicar o estado de decomposição de composto 

orgânico quando submetido ao processo de compostagem. Considera-se que a matéria 

prima crua tem reação ácida, o composto semicurado e bioestabilizado, reação neutra ou 

quase neutra e, composto humificado, pH básico. Contudo, na compostagem, o valor 

final do índice de pH abaixo de 6,0 não é aceitável como composto maturado (KIEHL, 

2004). Portanto, segundo este autor, os valores finais de pH para o tratamento 1 (5,7) 

não estão dentro dos valores aceitáveis. 

 

 

5.2.4 Matéria orgânica total 

 

 

O decréscimo do conteúdo de matéria orgânica é um dos parâmetros utilizados 

para acompanhar o grau de transformação que esses materiais sofrem durante o 

processo de decomposição. Na visão de Saidi e outros (2009), a microbiota indígena 

coloniza o primeiro substrato preferencialmente degradando a matéria orgânica de mais 

fácil degradação. 

Os principais componentes da matéria orgânica são os carboidratos (ex. celulose, 

hemicelulose e lignina), proteínas e lipídios. A capacidade de assimilação da matéria 

orgânica pelos microrganismos vai depender da disponibilidade para produzir enzimas 

necessárias para degradação do substrato (TUOMELA et al., 2000). 

Para verificar a diminuição do percentual de matéria orgânica total nos três 

tratamentos durante o processo de compostagem foi feita análise de regressão linear 

(Figura 12).  
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Figura 12 Mudanças nos valores de matéria orgânica total nos três tratamentos analisados 

durante o processo de compostagem. 

 

 

Com a análise desta figura percebe-se o decréscimo no conteúdo de matéria 

orgânica nos três tratamentos estudados, sendo que o tratamento 3 apresentou maior 

valor de R
2
 (0,84).  

O decréscimo nos tratamentos 1 e 2 foi de 22% e no tratamento 3 foi de 24% 

(Figura 13), apesar da redução dos percentuais apresentarem valores próximos, o 

decréscimo dos mesmos durante o processo apresentou diferenças no período de análise. 

A diminuição da matéria orgânica foi considerável na primeira fase do processo e 

durante a fase de maturação apresentou baixa diminuição, indício da estabilidade do 

composto após a etapa ativa do processo (Figura 13). 

 

Tratamento 1 

y= -0,2257x+56,6750 

R
2 
=0,79 

Tratamento 2 

y= -0,2706x+59,2846 

R
2 
=0,78 

Tratamento 3 

y= -0,3108x+60,8808 

R
2 
=0,84 
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Figura 13 Diminuição do percentual de matéria orgânica total durante os 90 dias do processo de 

compostagem. 

 

A partir de 20 dias do início do processo de compostagem a pilha vai diminuindo 

de tamanho e ficando mais escura, reflexo da decomposição das substâncias orgânicas 

promovida pela atividade microbiana (PRIMO, 2009).  Essa diminuição do tamanho da 

pilha foi observada neste estudo após os primeiros sete dias do processo nos três 

tratamentos realizados, assim como, o escurecimento das pilhas (Figura 14). 

  

                                                                                           

a b 
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Figura 14 Diferentes dias do processo de compostagem: 0 dias (a); 15 dias, mostrando o início 

do escurecimento da pilha e a presença de fungos na mesma (b); 30 dias (c); 90 dias 

(d), pilha compostada. 

 

Os resíduos estruturantes utilizados na montagem das pilhas apresentaram 

biodegradação diferente. A casca da laranja apresentou compostos carbônicos 

facilmente hidrolisáveis pelos microrganismos, uma vez que segundo Attyia e Ashour 

(2002), sua degradação é realizada por fungos, bactérias e leveduras pela produção de 

enzimas pectinolíticas. No entanto, a poda de árvore por ser constituída de celulose, 

hemicelulose e lignina apresentou uma degradação mais lenta. 

Nos sete dias iniciais do processo, observou-se a presença de fungos nas pilhas 

(observação visual), que se concentraram na sua região mediana, devido às condições de 

umidade e temperatura para o seu crescimento. Foi observado também nesse período o 

início do escurecimento da pilha, pois apresentava nutrientes facilmente assimiláveis à 

disposição dos microrganismos, presentes principalmente na casca da laranja.   

Após a diminuição da temperatura nas pilhas, não se observou a presença dos 

fungos nas mesmas. Esses microrganismos são responsáveis pela decomposição de 

materiais resistentes à decomposição microbiana como é o caso da lignina, através da 

síntese de enzimas extracelulares que quebram essas estruturas em formas 

biologicamente utilizáveis (AUSTIN; BALLARÉ, 2010).  

Observou-se também que o desaparecimento dos fungos nas pilhas ocorreu após a 

degradação da casca da laranja, que tem como um dos constituintes o limoneno que 

representa toxicidade aos microrganismos responsáveis por sua biodegradação 

(PONEZI et al., 2005). A toxicidade do limoneno, que atua inibindo os microrganismos, 

pode ser uma possível explicação para a ausência dos fungos após a degradação da 

casca de laranja. 

d c 
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5.2.5 Carbono total, Nitrogênio total e Relação C/N 

 

 

A Tabela abaixo expressa o percentual de carbono total, nitrogênio total e relação 

C/N para os três tratamentos. 

 

Tabela 06 Percentual do carbono total, nitrogênio total e relação C/N nos três tratamentos 

durante o processo de compostagem. 

Dias 

Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

%C %N C/N %C %N C/N %C %N C/N 

0 
34,21 

(±1,07)a        

0,81 

(±0,04)a 

42,11 

(±3,17)a 

33,51 

(±3,06)a 

0,70 

(±0,06)a 

47,87 

(±9,33)a 

34,01 

(±2,82)a 

0,73 

(±0,09)a 

46,75 

(±3,48)a 

43 
27,04 

(±0,70)b 

0,94 

(±0,03)a 

28,97 

(±0,59)b 

25,58 

(±1,10)b 

0,94 

(±0,16)a 

27,63 

(±4,30)b 

26,19 

(±0,54)b 

0,73 

(±0,08)a 

35,90 

(±3,74)b 

88 
21,79 

(±0,77)c 

0,86 

(±0,09)a 

25,29 

(±2,56)b 

21,25 

(±0,29)c 

0,88 

(±0,18)a 

24,75 

(±4,61)b 

20,42 

(±3,09)c 

0,63 

(±0,12)a 

33,03 

(±9,02)b 

Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si, a 5% de 

probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 

 

 

Carbono total  

 

 

De acordo com os dados obtidos no experimento (Tabela 06) observa-se a 

diminuição do percentual de carbono total durante o processo de compostagem. Esse 

decréscimo foi mais evidente do tempo de 0 para 43 dias, ou seja, na fase termofílica, 

período em que ocorre intensa atividade microbiana. A partir do teste de Scott-Knott 

detectou-se que houve diferença estatística a nível de 5% de probabilidade nos tempos 

analisados. 

Na decomposição aeróbia, o percentual de carbono é reduzido, pois o mesmo é 

liberado na forma de gás carbônico, o que indica que os microrganismos usam esses 

compostos solúveis em água como uma fonte de carbono para construir suas próprias 

estruturas.  
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Nitrogênio total 

 

 

Através dos dados do teor de nitrogênio (Tabela 06) verifica-se que no início do 

processo de compostagem quem apresentou um conteúdo de nitrogênio maior foi o 

tratamento 1, que continha a maior quantidade de lodo de esgoto, porque o conteúdo de 

nitrogênio neste é maior do que o encontrado na poda de árvore e na casca da laranja. 

Os percentuais de nitrogênio aumentaram nos tratamentos 1 e 2 do intervalo de 

tempo 0 para 43 dias, tendo seu valor reduzido ao final dos 88 dias, apresentando 

valores de 0,90 e 0,73%.  Em contrapartida, o tratamento 3 teve seu valor reduzido 

durante os períodos de análise do processo registrando um percentual de 0,63% após os 

90 dias de compostagem. Embora se tenha observado essa diminuição no percentual do 

Nitrogênio com a análise do teste de Scott-Knott não apresentaram diferença estatística 

entre os tratamentos aplicados (tabela 06). 

Os percentuais de nitrogênio total do composto final de 0,90; 0,73 e 0,66 para os 

tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente são inferiores ao encontrado no lodo de esgoto 

4,85(±0,19). Esse resultado está de acordo com a visão de Carvalho (2002), que afirma 

que o teor final do nitrogênio do composto deve ser sempre inferior ao encontrado no 

lodo de esgoto antes da compostagem. 

 

 

Relação C/N 

 

 

A relação C/N é um dos mais importantes parâmetros utilizados para acompanhar 

a evolução dos substratos no processo de compostagem, uma vez que os 

microrganismos necessitam de carbono, como fonte de energia, e nitrogênio para síntese 

de proteína (PROSAB, 1999a; ERICKSON et al., 2009). Os valores da relação C/N nos 

três tratamentos durante os 90 dias de compostagem são mostrados na Tabela 06. 

Os valores iniciais da relação C/N de 42/1, 47/1 e 47/1 para os tratamentos 1, 2 e 

3, respectivamente, foram considerados acima do recomendado pela literatura que cita 

um intervalo inicial de 25/1 a 35/1, sendo a 30/1 a relação ideal para que a 

compostagem aconteça (PROSAB, 1999a; KIEHL, 2004; PEREIRA NETO, 2007; 

ERICKSON et al., 2009). 
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De acordo com a análise da Tabela 06 percebe-se que a diminuição da relação 

C/N nos três tratamentos ocorreu do período de 0 para 43 dias, com significância de 5% 

de probabilidade pelo teste de Scott-Knott (Tabela 06), período em que o teor de 

carbono decresceu com o tempo. A relação C/N tende a decrescer durante o processo 

provavelmente devido à liberação do carbono na forma de CO2, e também pela perda de 

água por evaporação durante a mineralização da matéria orgânica (GOYAL; DHULL, 

KAPOOR, 2005; ROCA-PÉREZ et al., 2009) . 

Essa diminuição também foi encontrada por Yañez; Alonso e Díaz (2009) após os 

30 dias do processo de compostagem de lodo de esgoto e poda de Acacia e por Lu, Wu 

e Guo (2009), com a compostagem de lodo de esgoto com resíduo urbano que após 28 

dias apresentou redução dos conteúdos de carbono e nitrogênio devido à transformação 

em dióxido de carbono e água. 

Os dados da Tabela 06 mostram que o período de 90 dias não foi suficiente para 

uma completa mineralização da matéria orgânica, devido à relação C/N ao final do 

processo ser superior a 25/1 para os tratamentos 1 e 2,  e 33/1 para o tratamento 3 

(Tabela 06), quando deveriam se encontrar numa escala de 15 a 20 (GOYAL; DHULL, 

KAPOOR, 2005). Os valores de C/N altos no final do processo estão relacionados à alta 

relação C/N inicial dos tratamentos resultando numa relação alta durante o processo de 

compostagem, devido à elevada quantidade de lignina na poda de árvore utilizada neste 

estudo, o que pôde ser evidenciado pelo tratamento 3, onde foi adicionado maior 

quantidade deste resíduo e foi encontrado o maior valor de relação C/N ao final do 

processo. 

 

 

5.2.6 Lipídios totais 

 

 

Quanto à concentração de lipídeos totais não foi observada diferença significativa 

entre todos os tratamentos quando analisado os tratamentos em separado. Analisando 

entre os índices nos tempos iniciais e finais entre os tratamentos não foi detectada pela 

Análise de Variância nenhuma diferença significativa (Tabela 07). 
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Tabela 07 Percentual de lipídio total encontrado entre os três tratamentos estudados. 

Lipídeo total Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 

Inicial 2,24(±0,66)a 2,03(±0,19)a 1,63(±0,09)a 

Final 1,47(±0,13)a 1,28(±0,36)a 1,15(±0,24)a 

Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey a 1% de probabilidade. 

 

Esperava-se que, durante o processo de compostagem, houvesse a diminuição dos 

percentuais de lipídios totais nas pilhas, que seria originada da decomposição da 

gordura presente nos resíduos, bem como da mineralização de algumas células 

microbianas mortas (AMIR et al., 2008), mas essa diminuição neste estudo não foi 

significativa. 

Dos três tratamentos estudados, o que apresentou maior percentual de lipídio total 

foi o tratamento 1 (proporção 3:1 estruturante/lodo), pois continha uma maior 

quantidade de lodo de esgoto (7,2(±0,37)), seguidos do tratamento 2 (proporção 5:1) e 3 

(proporção 7:1) (Figura 15).  

 

 

Figura 15 Percentual de lipídio total encontrado nos três tratamentos estudados. 

 

A presença de ácidos graxos nas pilhas de compostagem é preocupante devido ao 

aumento geral de resistência de alguns microrganismos ao calor. Algumas vezes isso é 

atribuído ao efeito protetor da gordura e o aumento dessa resistência deve-se ao efeito 

direto sobre a umidade da célula (JAY, 2005). 
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5.2.7 Macro e micronutrientes 

 

 

Neste estudo foram realizadas análises dos macronutrientes N, P, K e Mg e dos 

micronutrientes Zn, Cu, Na. Os dados do N se encontram na Tabela 06. Os resultados 

foram expressos na Tabela 08. 

 

Tabela 08 Teor de nutrientes presentes na mistura inicial e no composto final entre os 

três tratamentos analisados. 
 

 K (gkg-1) Mg (gkg-1) P (gkg-1) Na (mgkg-1) Cu (mgkg-1) Zn (mgkg-1) 

Inicial 

T1 0,05(±0,00)a 0,13(±0,03)a 0,02(±0,00)a 36,98(±8,94)a 6,73(±0,97)a 4,92(±0,61)a 

T2 0,07(±0,00)b 0,08(±0,01)b 0,02(±0,00)ab 35,21(±10,87)a 3,50(±1,11)b 4,25(±0,21)a 

T3 0,07(±0,00)b 0,05(±0,00)b 0,01(±0,00)a 31,16(±3,47)a 1,34(±0,22)b 2,48(±0,12)b 

Final 

T1 0,05(±0,00)a 0,15(±0,01)a 0,05(±0,01)a 48,04(±3,02)a 7,44 (±0,28)a 5,60(±0,12)a 

T2 0,05(±0,00)a 0,15(±0,01)a 0,04(±0,00)a 35,49(±3,51)b 6,02(±0,62)a 4,78(±0,39)b 

T3 0,07(±0,00)b 0,15(±0,01)a 0,04(±0,00)a 40,77(±4,60)ab 4,64(±0,33)b 3,61(±0,18)c 

Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey a 1% de probabilidade. 

 

Quanto aos teores de potássio, apenas o Tratamento 2 apresentou diferença 

significativa (α=0,01%) entre o tempo inicial e final de degradação (Tabela 08).  

Analisando entre os tratamentos no início e fim do processo, o teor de K se manteve 

inalterado, embora os índices maiores fossem significativamente diferentes do 

observado no Tratamento 1. 

Não foi observado modificação nos teores de Mg encontrados no tratamento com 

maior dosagem de lodo. Nos Tratamentos 2 e 3, foi detectada a diferença significativa 

(α=0,01%) quanto ao tempo inicial e final foram observados aumentos que alcançaram 

o nível de 0,15 mg kg
-1

. Quanto a análise entre os tratamentos no início do processo, o 

Tratamento 1 (relação 3:1 estruturante/lodo) apresentou o maior teor de Mg, embora na 

análise final entre os tempos finais dos tratamentos essa diferença não foi detectada pela 

Análise de Variância (Tabela 08). 

Quanto aos teores de fósforo, todos os Tratamentos analisados, em separado, 

quanto a expressão dos nutrientes nos tempos iniciais e finais, apresentaram diferença 
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significativa a α=0,01%, sendo o aumento de cerca de 0,03 mgkg
-1 

em todos os 

analisados. Quanto à análise entre os tratamentos no início e final do processo, não foi 

detectada diferença (Tabela 08). 

Quanto aos teores do elemento sódio, não foi detectada diferença significativa nos 

teores dos tempos iniciais e finais em cada tratamento. O mesmo observado tanto nos 

tempos iniciais, quanto nos finais, quando se analisou a relação entre os tratamentos 

(Tabela 08). 

Quanto aos teores de cobre, apenas o Tratamento 3 apresentou diferença 

significativa(α=0,01%) entre o tempo inicial e final de degradação, onde passou-se de 

1,34 mgkg
-1

 para 4,64 mgkg
-1

 (Tabela 08), um aumento significativo de 30%. Quanto à 

análise entre os tratamentos no início do processo, o Tratamento 1 (relação 3:1 

estruturante/lodo) apresentou o maior teor de Cu, quando confrontado ao Tratamento 2, 

e 3, 6,73 mgkg
-1

 (Tabela 08). Quando analisado os tempos finais, a diferença encontrada 

foi apenas entre o Tratamento 1 em relação ao 3 (Tabela 08). 

Quanto aos teores de zinco, o Tratamento 3 apresentou diferença 

significativa(α=0,01%) entre o tempo inicial e final de degradação, onde passou-se de 

2,48 mgkg
-1

 para 3,61 mgkg
-1

 (Tabela 08). Quanto à análise entre os tratamentos no 

início e final do processo, o Tratamento 1 (relação 3:1 estruturante/lodo) e o Tratamento 

2 (relação 5:1 estruturante/lodo) apresentaram os maiores teores de Zn, quando 

confrontado ao Tratamento 3 (Tabela 08). 

Os aumentos dos teores de fósforo e cobre se assemelham aos encontrados por 

Mota e outros (2002); Roca-Pérez e outros (2009); Hachicha e outros (2009). Esse 

aumento é devido à perda de peso dos materiais na decomposição da matéria orgânica e 

mineralização do processo durante o período de compostagem (HACHICHA et al., 

2009). Na visão de Kiehl (2004), o aumento da concentração de nutrientes se deve ao 

fato de que durante o processo há grande perda de carbono na forma de dióxido de 

carbono, ocasionando um aumento relativo da concentração dos elementos inorgânicos.  

As concentrações dos macro e micronutrientes encontrados no composto orgânico 

produzido pelos três tratamentos são consideradas de baixo valor agronômico de acordo 

com Kiehl (1985), uma possível explicação é que o lodo utilizado neste estudo, após 3 

meses exposto a altas temperaturas no leito de secagem apresentou-se mineralizado e 

pobre em nutrientes.  
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5.3 CONCENTRAÇÃO MICROBIANA DURANTE A COMPOSTAGEM 

 

 

As Figuras 16, 17 e 18 apresentam a concentração logarítmica dos 

microrganismos Salmonella, E. coli e Enterococos, respectivamente durante os 90 dias 

do processo de compostagem, nos três tratamentos. 
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Figura 16 Concentração logarítmica da Salmonella nos tratamentos 1, 2 e 3 durante os 90 dias 

do processo de compostagem. 
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Figura 17 Concentração logarítmica de E. coli nos tratamentos 1, 2 e 3 durante os 90 dias do 

processo de compostagem. 
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Figura 18 Concentração logarítmica dos Enterococos nos tratamentos 1, 2 e 3 durante os 90 

dias do processo de compostagem. 

 

 Analisando os resultados obtidos, percebe-se que houve um aumento da 

concentração da Salmonella, E. coli e Enterococos nos primeiros sete dias do processo 

nos três tratamentos analisados. Esse aumento encontrado pode ser explicado pelo 

estado de dormência das bactérias, situação que aumenta a tolerância ao estresse e a 

resistência a condições adversas, ou seja, a sua atividade vital é diminuída ou suprimida, 

e uma vez expostas às condições propícias, que no caso da compostagem foram a 

umidade, elevação da temperatura e a disponibilidade de nutrientes, voltam a se 

desenvolver. 

 Observou-se também que a partir do período de 7 dias começou a diminuir a 

concentração dos três microrganismos estudados. Registrou-se nesse mesmo intervalo 

de tempo médias de temperatura entre 41-56°C nos três tratamentos (Figura 09). Esse 

fato indica que esses microrganismos são resistentes aos valores de temperaturas 

encontradas durante o processo, uma vez que não foram eliminados ao final do mesmo.  

 Após os 90 dias de compostagem, foi observado uma redução para a Salmonella 

referente ao tratamento 1 de 1,54 ciclos logarítmicos e para os tratamentos 2 e 3 a 

redução foi de 2,98 e 2,18 ciclos logarítmicos respectivamente, portanto dos tratamentos 

estudados o tratamento 2 foi o mais eficiente na remoção deste microrganismo.  

Este gênero possui alta taxa de crescimento e são muitos os relatos de 

recolonização, por este microrganismo, no material compostado (SYMANSKI, 2005; 

NOVINSCAK, SURETTE e FILION, 2007; SIDHU; TOZE, 2009). Na visão de Sidhu 



80 

e outros (2001), a repopulação de Salmonella no composto final sob certas condições 

pode representar uma ameaça para a saúde. 

Com relação a E. coli, o tratamento 2 e 3 apresentou uma redução de  1,42, maior 

do que a encontrada para  o tratamento 1, que foi de 0,64 ciclos logarítmicos.  A queda 

no número de coliformes no material que está sendo compostado ocorre em virtude da 

ação de um conjunto de fatores como: altas temperaturas, presença de substâncias 

tóxicas, escassez de nutrientes entre outros. 

As concentrações logarítmicas dos Enterococos encontradas foram maiores do 

que os encontrados para coliformes, isso foi observado também por Bustamante e outros 

(2008) e segundo esses autores isso confirma a grande capacidade de persistência dos 

Enterococos no processo de compostagem. Devido a esse fato eles são considerados 

melhores indicadores de contaminação fecal do que os coliformes, e estão sendo 

utilizados para avaliação de processos térmicos, como a compostagem. Desta forma, os 

enterococos são as bactérias apropriadas para o monitoramento da utilização do lodo de 

esgoto e pode ser usado para estimar o risco para a saúde pública (PALUSZAK; 

BAUZA-KASZEWSKA e LIGOCKA, 2004; POURCHER et al., 2005). 

No tratamento 2, foi registrado também um aumento da concentração de 

Enterococos entre os tempos 28 e 43 dias (Figura 18), ao final da compostagem 

registrou-se uma pequena redução para este tratamento, entretanto, nos tratamentos 1 e 

3 apresentou um aumento de 0,5 e 0,6 ciclos logarítmicos, respectivamente, após os 90 

dias. 

O aumento da concentração logarítmica dos Enterococos nos tratamentos 1 e 3 e a 

baixa redução observada no tratamento 2, mostra que este grupo de microrganismo se 

adaptou às condições ambientais das pilhas de compostagem. Na visão de Costa, Vaz-

Pires e Bernardo (2006), a adaptação de espécies de Enterococus spp é devida à riqueza 

de nutrientes e as relações ambientais local. O aumento observado nos tratamentos 2 e 

3, entre os tempos 21 e 43 dias, pode estar relacionado com a faixa de temperatura 

(mesofílica) encontrada nas pilhas nesses intervalos de tempo, assim como também do 

pequeno aumento no percentual de umidade e no valor do pH. Nos estudos realizados 

por Wichuk e McCartney (2007) foi observado que as menores reduções para 

Enterococos ocorreu nos locais das pilhas onde o critério de tempo-temperatura não foi 

atendido, que deve ser de 15 dias a 55°C para a compostagem do tipo windrow (leiras 

revolvidas) (U.S.EPA, 2003; BRASIL, 2006; WICHUK; McCARTNEY, 2007). 
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A eliminação ou inativação de microrganismos patogênicos em compostos 

depende das condições tempo/temperatura mantidas na compostagem (WICHUK; 

McCARTNEY, 2007; RIHANI et al., 2010) e de alguns fatores como teor de umidade, 

controle biológico e competição da microbiota indígena (ARTHURSON, 2008; 

BUSTAMANTE et al., 2008).  

No entanto, apesar de todas as recomendações para as condições de tempo-

temperatura aproximada no processo de compostagem estas podem nem sempre ser 

suficientes para assegurar a completa inativação de patógenos, uma vez que não 

conseguem alcançar a massa inteira de compostagem (ERICKSON et al., 2009). 

Para Sidhu (2001), todos os biossólidos compostados tem um potencial de 

recrescimento dos microrganismos e somente a maturidade do composto não garante a 

biossegurança do produto. Como a concentração e a diversidade da microbiota 

indígena parece ser o principal fator que suprime o recrescimento de Salmonella em 

biossólidos compostados, a presença dessa microbiota é requerida para reduzir o 

potencial de recrescimento deste patógeno no composto. O aumento da atividade 

biológica resulta no aumento do efeito antagônico, que atinge seu pico maior na 

primeira fase da compostagem, período em que se atingem maiores reduções de 

microrganismos. 

A compostagem quando comparados com outros processos térmicos resulta em 

baixa redução dos patógenos. Isso pode ser devido às condições pobres de 

compostagem (ex: temperatura inadequada), recontaminação após tratamento ou 

desenvolvimento de bactérias residuais (GANTZER, 2001). 

Para Paluszak, Bauza-kaszewska e Ligocka (2004), a compostagem é um processo 

eficiente de higienização de resíduos, mas segundo estes autores a compostagem de 

lodo de esgoto não pode garantir a biossegurança do processo, uma vez que algumas 

bactérias patogênicas podem sobreviver especialmente no caso de falta ou ineficiência 

da fase termofílica na pilha. 

Nessa mesma linha de pensamento, segundo Wichuk e McCartney (2007), zonas 

de baixa temperatura na compostagem é uma preocupação não só porque não reduz 

efetivamente os patógenos, mas também porque as condições podem ser favoráveis 

para o crescimento de bactérias patogênicas. Assim, para garantir a eficiência da 

compostagem e produzir um composto sanitizado é necessário monitorar o processo 

especialmente durante a fase fria (BUSTAMANTE et al., 2008), reduzindo sua duração 
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e mantendo a fase termofílica por um período mais extenso para inativação de 

patógenos (SHEPHERD Jr et al., 2010). 

A ineficiência da fase termofílica foi observada neste estudo, apresentou duração 

de 15, 18 e 19 dias para os tratamentos 1, 2 e 3 respectivamente (Figura 09). As altas 

temperaturas encontradas durante essa fase reduziu a concentração dos microrganismos 

(Salmonella e E. coli.) nos três tratamentos, mas não foi suficiente para a completa 

eliminação dos mesmos ao final dos 90 dias.  

Em todos os três tratamentos, a Salmonella foi o microrganismo que sofreu uma 

maior redução ao final do processo, seguido por E. coli. O grupo dos enterococos não 

sofreu redução de sua concentração durante a compostagem. 

A manutenção dos microrganismos, principalmente o gênero Enterococos, pode 

estar relacionada com a temperatura mesofílica em que se encontravam as pilhas 

(SYMANSKI, 2005) e a termoresistência maior das bactérias Gram positiva 

(Enterococos) em relação às Gram negativas (Salmonella e E. coli) (JAY, 2005). O 

percentual de umidade das pilhas (50-60%) também contribuiu para manter os níveis de 

microrganismos durante o processo de compostagem, sendo considerado por Guan e 

Holley (2003), como o parâmetro físico-químico que mais influencia na persistência dos 

microrganismos. 

A compostagem quando é realizada fora das suas especificações pode permitir a 

sobrevivência prolongada de patógenos através da adaptação ao calor devido à 

exposição a temperaturas sub-letais, isso ocorre por causa do efeito da proteína do heat-

chock, induzido pela ativação do gene rpoS, um importante regulador do stress 

bacteriano e que pode ter um efeito significativo na sobrevivência bacteriana. Patógenos 

adaptados ao calor podem sobreviver por mais tempo dentro das pilhas de compostagem 

do que aqueles que não foram expostos a temperaturas sub-letais, o que pode causar 

recrescimento durante a fase de cura do processo (SHEPHERD Jr et al., 2010). 

Assim, a adaptação dos microrganismos as condições ambientais da região 

estudada é um fator que deve ser considerado nos processos de compostagem, uma vez 

que a sobrevivência dos mesmos é diferenciada para cada localidade, ou seja, 

microrganismos de regiões mais frias estão adaptados a temperaturas mais baixas, 

quando expostos a valores de temperatura altos não apresentam resistência, o que não 

acontece com aqueles de regiões mais quentes, pois como já são expostos a 

temperaturas altas apresentam um tempo de sobrevivência maior quando submetidos a 

essa faixa de temperatura. 
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A temperatura máxima ambiente registrada durante o período de compostagem 

ficou numa faixa entre 28 e 34°C (Figura 09), o que pode justificar a sobrevivência dos 

microrganismos ao final dos 90 dias, uma vez que a fase termofílica foi de 15, 18 e 19 

dias para os tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente e o maior valor de temperatura  

registrado nas pilhas foi de 56°C. 

De acordo com os estudos realizados por Pourcher e outros (2005) com 

compostagem de lodo de esgoto e palha, temperaturas acima de 66°C não foi suficiente 

para completa inativação de E. coli e Enterococos, obteve ao final do processo uma 

diminuição de cerca de duas unidades logarítmicas. A Salmonella foi rapidamente 

eliminada. 

A diminuição de 1,42 ciclos logarítmicos (tratamentos 2 e 3) para E. coli  está de 

acordo com os resultados encontrados por Gantzer e outros (2001), que alcançou uma 

redução log de 1,8 com processo de compostagem de lodo em pilhas estáticas aeradas, 

entretanto, a diminuição para Enterococos foi de log de 1,0, o que difere deste estudo 

em que as concentrações deste microrganismo foram mantidas, em função de uma  

elevada concentração inicial no material, incluindo o lodo. 

No entanto, nos estudos realizados por Marques, Teshima e Dias (2010), com 

compostagem de lodo de esgoto doméstico e resíduo vegetal (proporção 1:1), uma 

redução de 3,37 ciclos logarítmicos foi encontrada para Salmonella, 5,05 para 

termotolerantes e 5,10 para Enterococos. Dos três microrganismos, a Salmonella foi a 

que apresentou maior persistência, considerando que o grupo dos Enterococos estava 

presente em maior número no início do processo, então este apresentou maior 

sobrevivência ao final da compostagem. 

Padovani (2006) alcançou uma redução de 99,9 % para E. coli e Enterococos e 

ausência de Salmonella através da compostagem de lodo e restos de capim, com 

temperaturas de 55°C por um mês e meio. No entanto, os estudos realizados por 

Briancesco e outros (2008), com compostagem de lodo, poda e resíduo urbano 

municipal não obteve completa inativação desses patógenos. Segundo esses mesmos 

autores essas formas de resistência bacteriana devem ser consideradas como parâmetro 

adicional para avaliar a eficiência do tratamento da compostagem, tendo em vista que 

são os patógenos mais resistentes.  

A partir dos sete dias do processo de compostagem, foi feita a análise de regressão 

para os três microrganismos estudados (Tabela 09). 
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Tabela 09 Análise de regressão linear dos microrganismos nos três tratamentos estudados 

durante o processo de compostagem. 

Trat 
Salmonella E. coli Enterococos 

Eq. regressão R
2 

Eq. regressão R
2 

Eq. Regressão R
2 

1 y= -0,054x + 8,220 0,91 y= -0,037x + 7,357 0,77 y= -0,008x + 7,313 0,80 

2 y= -0,045x + 7,826 0,81 y= -0,034x + 7,362 0,78 y= -0,002x + 7,219 0,05 

3 y= -0,044x + 7,878 0,74 y= -0,038x + 7,557 0,82 y= -0,012x + 7,544 0,45 

 

A análise de regressão (Tabela 09) expressa a diminuição da concentração 

logarítmica dos microrganismos durante o período de compostagem. De acordo com as 

equações de regressão obtidas, podemos constatar que a redução da concentração dos 

microrganismos, nos três tratamentos estudados, seguiu a mesma tendência e houve 

pouca variação entre os mesmos.  

O tempo estimado para eliminação dos microrganismos neste estudo seria de 152, 

174 e 179 dias para Salmonella e 198, 216 e 198 dias para E. coli nos tratamentos 1, 2 e 

3, respectivamente. O tempo necessário aos Enterococos não é viável para o processo de 

compostagem. 

Como padrão de referência de interpretação dos resultados das análises 

microbiológicas do biossólido obtido foi utilizada para este estudo a Instrução 

Normativa n° 64/2008 (BRASIL, 2008), do Ministério da Agricultura, que traz em 

anexo os valores de referência utilizados como limites máximos de contaminantes 

admitidos em compostos orgânicos em mgKg
-1

 de matéria seca. A Tabela 10 expressa a 

concentração final dos microrganismos nos três tratamentos estudados e a comparação 

com os valores de referência da Instrução Normativa n° 64/2008. 
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Tabela 10 Comparação da concentração dos microrganismos ao final do processo de 

compostagem nos três tratamentos estudados com os valores de referência da 

Instrução Normativa n° 64/2008. 

Parâmetro Tratamento 1 Tratamento 2 Tratamento 3 Valor de referência 

Salmonella 
(UFC/g ST) 

7,61x10
3 

7,23x10
3 4,57x10

4 
Ausência 

em 10g de MS 

E. coli 
(UFC/g ST) 

2,40x10
4 2,43x10

4 2,28x10
4 

10
3
 (NMP/g de MS) 

de Coliformes 

termotolerantes 

Enterococos 
(UFC/g ST) 

3,30x10
6 

7,98x10
6 

4,43x10
6 

* 

Ovos de 

helmintos 
Ausente Ausente Ausente 1 

*Não recomendado. 

 

Com base nos resultados (Tabela 10) observa-se que no composto produzido 

pelos três tratamentos estudados não foi encontrado ovos de helmintos e com relação 

aos microrganismos Salmonella e E.coli, não se encontram dentro dos valores de 

referência especificados na Instrução Normativa n° 64/2008 (BRASIL, 2008).  

Nesse sentido, é preocupante a utilização deste composto em sistemas de produção 

orgânica, pois as concentrações de microrganismos patogênicos acima do permitido 

pela legislação podem causar infecções ao homem e aos animais através do contato 

direto e indireto com o solo contaminado, uma vez que de acordo com Melo; Marques 

e Melo (2002), a depender da espécie e das condições prevalentes no solo o tempo de 

sobrevivência desses microrganismos patogênicos pode aumentar. Segundo Andraus e 

outros (2001), os diferentes graus de atividade biológica e a concentração destes 

agentes patogênicos definem a sua virulência que, associada às condições do meio e à 

susceptibilidade dos hospedeiros, pode se refletir em alterações na saúde das 

populações. 

Assim, estratégias específicas de monitoramento são essenciais para interromper a 

exposição humana a patógenos quando os biossólidos são utilizados para aplicações na 

agricultura (VIAU; PECCIA, 2009). Portanto, a ausência de microrganismos 

patogênicos no composto final é muito importante, uma vez que este vai ser utilizado 

em aplicações pelas quais as pessoas estarão diretamente expostas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, o composto produzido a partir do lodo de 

esgoto, poda de árvore e casca de laranja, nos três tratamentos, não se encontra 

adequado para utilização em cultivo agrícola, pois apresentaram características de 

composto não maturado, como valores de pH próximo do neutro e relação C/N acima 

do recomendado para aplicação no solo. A fase termofílica teve duração curta, o 

percentual de umidade permaneceu dentro do recomendado e o produto final apresentou 

baixo valor agronômico.  

 Ao final do processo de compostagem, o composto orgânico produzido pelos três 

tratamentos apresentou níveis de microrganismos patogênicos acima do limite permitido 

pela Instrução Normativa n° 64/2008. Desta forma, não se encontra seguro para 

utilização em sistemas orgânicos de produção, seu uso pode trazer riscos à saúde 

pública e ambiental. 

 Em todos os três tratamentos a Salmonella foi o microrganismo que sofreu uma 

maior redução ao final do processo, seguido por E. coli. O grupo dos Enterococos não 

sofreu redução de sua concentração durante a compostagem, o que mostra a sua elevada 

resistência às condições ambientais da pilha, podendo ser considerado como indicador 

da qualidade do biossólido compostado. 

Com base neste estudo, o processo de compostagem aeróbia com revolvimento 

manual não é a melhor alternativa quando se deseja a redução adicional de patógenos 

presentes no lodo de esgoto, pois podem existir zonas de baixa temperatura nas pilhas 

que não são eficazes na eliminação dos microrganismos patogênicos, além de 

possibilitar o recrescimento de outros.  

Portanto, o composto orgânico, produzido nos três tratamentos, é indicado para ser 

aplicado em grandes culturas ou reflorestamento, desde que haja cuidados adequados no 

manejo. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Futuros experimentos de compostagem devem ser realizados com a finalidade de 

confirmar os resultados obtidos neste trabalho. 

Estudos de compostagem com o lodo de esgoto com teor de umidade maior do que 

o realizado neste estudo e com valores de relação C/N dentro da faixa recomendada. 

Realizar experimentos de compostagem com outras proporções de lodo de esgoto 

e de resíduo estruturante, assim como também realização de outros métodos de 

compostagem.  

Testar em processo de compostagem de lodo de esgoto outros resíduos 

estruturantes, pois cada resíduo apresenta características físicas, químicas e biológicas 

diferentes. 

A inclusão do gênero Enterococos como microrganismo indicador do biossólido 

compostado, devido à grande capacidade de persistência nos processos de 

compostagem. 

Desenvolvimento de pesquisas para saber em que medida cada parâmetro da 

compostagem contribui para erradicação dos patógenos e para ter um maior controle 

sobre esses parâmetros neste processo. 
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