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Orientador 1: Profa Dra Elisa Teshima 

Orientador 2: Prof. Luciano Mendes Souza Vaz 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

RESUMO 

 

No presente estudo foi avaliado o potencial de biodegradabilidade do biossólido, 
misturado a casca de laranja e resíduos da indústria de alimentos, por meio do 
processo de compostagem aeróbica. Este foi o método escolhido devido a 
presença de fungos e bactérias mesofílicas e termofílicas, no material em 
compostagem que, degradam a matéria orgânica e a transformam em 
substâncias húmicas. Além disto, se trata de um método recomendado pela 
Resolução 375 Conselho Nacional de meio Ambiente-CONAMA (BRASIL, 2006) 
como processo de redução significativa e adicional de patógenos e da redução 
da atratividade de vetores. Foi feita a caracterização física, química, 
microbiológica e parasitológica do biossólido, da casca de laranja, do resíduo da 
indústria de alimentos e do composto durante os 90 dias de compostagem. A 
umidade estava dentro do previsto para processos de compostagem, a 
temperatura apresentou as três fases esperadas (mesofílica inicial, termofílica e 
mesofílica-maturação), os teores de Matéria Orgânica Total%, Carbono Total%, 
Nitrogênio Orgânico Total% estavam dentro do estipulado para fertilizantes 
orgânicos CLASSE A e D, segundo a Instrução Normativa da Secretaria de 
Desenvolvimento Agrícola-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-
SDA/MAPA (BRASIL, 2009), os AF e AH apresentaram o antagonismo 
característico para o processo de Compostagem e, ao final, não havia contagem 
para ovos de helmintos, entretanto, Escherichia coli e Salmonella sp. estavam 
presente ao final dos 90 dias e, por isto, o biofertilizante derivado do biossólido 
não deve ser aplicação nas partes aéreas comestíveis quando utilizado como 
adubação de cobertura. Além disso, o seu uso e manejo não devem causar 
danos à saúde e ao meio ambiente de acordo com a Instrução Normativa da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrícola-Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento-SDA/MAPA (BRASIL, 2014). 
 

Palavras-Chave: Compostagem, lodo de esgoto, fertilizantes orgânicos. 
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ABSTRACT 

 

In the present study we assessed the biodegradability potential of sewage sludge, 

mixed with orange peel and waste from food industry, through the aerobic 

composting process. This method was chosen because of the presence of fungi 

and mesophilic and thermophilic bacteria in the composting material to degrade 

organic matter and to turn it into HS. In addition, it is a method recommended by 

Resolution 375 CONAMA (BRAZIL, 2006) as a process of significant and further 

reduction of pathogens and reduction of vector attractiveness. It was made the 

physical, chemical, microbiological and parasitological characterization of 

sewage sludge, orange peel, residue of food industry and compound during the 

90 days of composting. The humidity was within the prescribed for composting 

processes, the temperature presented the three expected phases (initial 

mesophilic, thermophilic and mesophilic-maturity), Total Organic Matter% of the 

content, Total Carbon%, Total Organic Nitrogen% were within the stipulated 

values for organic fertilizers CLASS A and D, according to rules Instruction 

Normative Secretary of Agricula Development - Ministry of Agriculture and 

Livestock – SDA/MAPA (BRAZIL, 2009), the AF and AH showed the 

characteristic antagonism to the process of composting and the end was not 

count for helminth, However, Escherichia coli and Salmonella sp. They were 

present at the end of 90 days and, therefore, the bio-fertilizer derived from 

sewage sludge should not be applied in the edible aerial parts when used as 

topdressing. In addition, its management and shall not cause damage to health 

and the environment in accordance with the Instruction of the Agricultural 

Development Department, Ministry of Agriculture, Livestock and supply – 

SDA/MAPA (BRAZIL, 2014). 

Keywords: Composting, sewage sludge, organic fertilizers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A geração e gestão dos Resíduos Sólidos (RS) estão associadas ao 

crescimento populacional, aos modelos de consumo e a facilidade de aquisição 

de bens e produtos. Estes fatores fazem com que a sociedade gere uma 

quantidade cada vez maior deste tipo de resíduo. Além disto, a falta de coleta 

seletiva, gestão integrada dos resíduos sólidos, coleta e reaproveitamento da 

água de chuva, dentre outros, dificultam o reaproveitamento e a reutilização de 

matéria e energia contribuindo para uma gestão inadequada dos recursos 

naturais.  

Dentre os resíduos produzidos nas atividades agrícolas, industrial e 

doméstica existem o de origem orgânica. A destinação inadequada destes 

resíduos resulta em problemas sanitários e ambientais, propiciando o 

surgimento de parasitas e vetores de doenças, além de contaminação das 

águas pluviais, emissão de odores e gases poluentes (HECK et al., 2013) e, 

portanto, contribuindo para aumentar os níveis de degradação dos recursos 

naturais, disponíveis no planeta. 

O lodo de esgoto gerado em Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), 

é outro tipo de resíduo orgânico com potencial poluidor. Quando não é tratado 

adequadamente, apresenta alta carga de patógenos. Embora apresente 

microrganismos patogênicos, a NBR ABNT 10.004 (BRASIL, 2004), não 

considera lodos de esgoto doméstico como um resíduo sólido orgânico Classe 

I – (Perigoso) e sim como resíduo Classe II A (não inertes) e, portanto, com a 

possibilidade de acarretar problemas ao meio ambiente e a saúde das pessoas. 

Entretanto, este resíduo orgânico também apresenta características físico-

químicas, como presença de macro e micronutrientes e componentes 

orgânicos que possibilitam a sua utilização em sistemas agrícolas, após 

tratamento para eliminar a carga de patógenos presentes neste resíduo. Em 

apoio, Pedroza et al. (2010) destaca que no Brasil são gerados cerca de 150 a 

220 mil toneladas de lodo de esgoto em matéria seca por ano.  
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Existem diversas técnicas para destinação de resíduos sólidos 

orgânicos, dentre estas se destaca a compostagem. A compostagem pode ser 

sucintamente descrita como um processo biotecnológico controlado de 

decomposição orgânica por estímulos de populações sucessivas de bactérias 

e fungos que hidrolisam macro compostos em compostos digeridos, ou seja, 

adubo orgânico (VAZ, 2012). Neste contexto, Cempre (2010) destaca que a 

matéria orgânica gerada nas residências representa mais de 50% da massa do 

lixo coletado e disposto em aterros sanitários e, apenas 3%, são aproveitados 

em processos de compostagem. Além disto, este processo de tratamento da 

matéria orgânica tem se mostrado como uma potencial alternativa para redução 

da carga patogênica, responsável pela contaminação microbiológica do lodo de 

esgoto (TORRES et al. 2007), ajudando também no gerenciamento de grandes 

quantidades de resíduos sólidos orgânicos de forma sustentável (RAUT et al. 

2008). 

Neste contexto, a Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006) recomenda 

a compostagem como método para redução significativa e adicional de 

patógenos e redução de vetores em biossólido, de modo que possa ser 

reaproveitado em sistemas agrícolas sem causar danos à saúde das pessoas. 

Nesta perspectiva, o biossólido misturado a outros tipos de matéria orgânica 

em processos de compostagem, proporciona redução ou eliminação da carga 

patogênica, redução de volume, reciclagem de nutrientes, diminuição com 

gastos para transportar e armazenar em aterros, configurando-se em uma 

alternativa viável à gestão e gerenciamento deste tipo deste tipo de resíduo 

orgânico. 

Além disso, o adubo orgânico produzido a partir da compostagem é 

considerado como um excelente agente recondicionador do solo 

(ABOUELWAFA et al., 2008). Vaz (2012) destaca dentre as propriedades do 

solo que são potencializadas - melhoradas: o aumento de capacidade de 

retenção de água, aumento da plasticidade bem como recebimento de 

nutrientes para o estímulo e recuperação da microbiota. 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a 

degradação do lodo de esgoto, gerados numa ETE do Programa Minha Casa 
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Minha Vida, por se tratar de um lodo de esgoto de origem doméstica e, portanto, 

livre de contaminantes industriais a exemplo de metais pesados e outros 

poluentes químicos por meio do processo de compostagem. Neste contexto, a 

compostagem configura-se numa técnica de reaproveitamento de resíduos 

sólidos ambientalmente adequada para este tipo de matéria orgânica de acordo 

com a Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006). 
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2 OBJETIVO 

  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a biodegradabilidade do biossólido gerado em uma ETE 

compacta do Programa Minha Casa Minha Vida e a qualidade do composto 

orgânico produzido a partir desse resíduo. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Verificar a variação dos parâmetros físico-químicos durante a 

compostagem aeróbica do lodo de esgoto e resíduos de indústria de 

alimentos; 

 Determinar o balanço das frações de carbono durante a compostagem 

aeróbica dos resíduos testados; 

 Avaliar as frações de nitrogênio e relação carbono/nitrogênio na 

compostagem aeróbica nos tratamentos analisados; 

 Analisar os parâmetros bacteriológicos (Salmonella sp. e Escherichia 

coli), bem como a viabilidade de ovos de helmintos durante a 

compostagem. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO A QUESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

NO BRASIL 

  

A partir de uma ampla discussão foi elaborado um documento que 

contempla e dispõe sobre a geração e gestão de resíduos sólidos no Brasil, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos- PNRS (BRASIL, 2010).  

No presente documento, os subprodutos gerados nas mais diversas 

atividades humanas podem ser caracterizados como rejeito ou resíduo sólido. 

No contexto desta legislação, entende-se como rejeito sólido: 

“aqueles que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 

não a disposição final ambientalmente adequada ” PNRS (BRASIL, 

2010). 

E Resíduo Sólido como todo: 

“material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível” PNRS (BRASIL, 2006). 

Além deste documento, a Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT) 

através da NBR 10.004 (2004), define como Resíduo sólido: 

“resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam da 

comunidade e origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola e de serviços de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de esgoto, tratamento 

de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente viável face a melhor tecnologia disponível”. 



18 
   

A partir do entendimento da PNRS (BRASIL, 2010) e da NBR10.004 

ABNT (BRASIL, 2004) é possível diferenciar com clareza a definição de rejeitos 

e de resíduos sólidos e, por isso, torna-se uma ferramenta para uso de órgãos 

públicos e privados para elaboração dos seus planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos. Além disto, as normas vigentes também destacam que tais 

resíduos são provenientes de diversas atividades humanas a exemplo dos 

serviços de varrição, hospitalar, doméstico e outros e propõe a utilização de 

tecnologias apropriadas para tratamento de cada tipo de resíduo de modo que 

não causem danos à saúde do homem e ao meio ambiente. 

Apesar de ser previsto em Lei no 12.305 PNRS (BRASIL, 2010), a 

disposição e tratamento ambientalmente adequados para os rejeitos e resíduos 

sólidos gerados no Brasil, sejam eles originados em serviços de varrição, 

doméstico e outros, orgânicos ou inorgânicos, as principais formas de 

disposição final mais utilizadas ainda continuam sendo os lixões (Tabela 1).  

Tabela 1 - Disposição final dos resíduos sólidos no Brasil entre os anos de 1989 a 2008. 

Destino Final dos Resíduos Sólidos, por unidade de destino (%) 

Ano Vazadouro a céu aberto Aterro sanitário Aterro controlado 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: IBGE (BRASIL, 2010). 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, os lixões ainda 

continuam sendo a forma de disposição final mais praticada no Brasil, embora 

a Tabela 1 também mostre que ocorreu uma diminuição no número de lixões 

no Brasil, entre os anos de 1989 à 2008. Assim, tal prática tem causado 

impactos negativos como a contaminação do solo e da água, produção de 

odores, disseminação de doenças até a desvalorização da área onde os 

resíduos são depositados. Portanto, o descarte inadequado dos resíduos 

orgânicos pode interferir no modo de vida de uma comunidade e na sua 

concepção de ambiente 

A Tabela 1 também evidencia aspectos positivos com relação a 

disposição final dos rejeitos e resíduos sólidos, exemplificado com o aumento 



19 
   

do número de aterros sanitários de 9,6 no ano de 1989 para 22,5 e de 1,1 

unidades de aterros controlados no ano de 1989 para 27,7 no ano de 2008. O 

que demonstra a preocupação com a destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos e rejeitos gerados no Brasil. 

Contudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(BRASIL, 2010), também discrimina os resíduos sólidos em virtude de sua 

composição química em orgânicos e inorgânicos. “Sendo os orgânicos aqueles 

provenientes de restos de alimentos, de animais mortos, de podas de árvores 

e jardinagem, entre outros e os inorgânicos como sendo os vidros, plástico, 

papel, metal, entulho, entre outros”. 

Além disto, a NBR 10.0004 ABNT (BRASIL, 2004) classifica os resíduos 

sólidos em perigosos e não perigosos, como descrito a seguir: Classe I 

(perigosos), Classe II A (não inerte), Classe II B (inertes). Vale ressaltar que a 

presente classificação contempla o potencial do resíduo em prejudicar o 

homem e o ambiente.  

Os resíduos considerados perigosos (Classe I), são classificados de 

acordo com os seguintes critérios de periculosidade: inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade podendo representar 

riscos à saúde pública ou ainda provocar efeitos adversos ao meio ambiente 

quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

Os Resíduos Classe II A (não inertes), compreendem materiais que não 

se enquadrarem nos parâmetros descritos acima e apresentam as seguintes 

características: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água 

e com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente. 

Os Resíduos Classe II B são considerados inertes e, segundo a NBR 

10.007 ABNT (BRASIL, 2004), são aqueles que quando submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada à temperatura 

ambiente “não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-

se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor” e não ofereçam riscos à saúde e ao 

meio ambiente. 
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Neste contexto, o lodo de esgoto doméstico objeto de estudo desta 

pesquisa é um resíduo sólido orgânico que, apesar da presença de patógenos, 

mas tratando-se de um lodo de esgoto doméstico é classificado como um 

resíduo sólido Classe II A (não inerte) que tem a possibilidade de acarretar 

danos à saúde das pessoas e, em virtude disso, deve ser tratado com técnicas 

adequadas para eliminar a presença de patógenos a exemplo de Salmonella 

sp., E. coli e ovos de helmintos. Logo, é importante conhecer as operações que 

acontecem numa ETE para geração do biossólido e também as possíveis 

tecnologias indicadas pelas legislações para tratamento adequado ao uso 

agrícola. 

 

3.2 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

As exigências crescentes da sociedade, assim como das agências 

ambientais por melhores padrões de qualidade ambiental têm se refletido nos 

gestores públicos e privados dos serviços de saneamento (SPERLING e 

ANDREOLLI, 2001), no sentido de ampliar a oferta dos serviços de saneamento 

básico, a exemplo do tratamento de resíduos sólidos, água e esgoto, com vista 

a preservação dos recursos naturais disponíveis. 

Nas áreas urbanas os principais agentes poluidores de águas são os 

esgotos, que na maioria das vezes são lançados diretamente nos corpos 

hídricos (PEDROZA et al. 2010). Daí a importância da coleta e o transporte 

desse resíduo líquido para uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

(FEAM, 2006). Os autores consideram ainda que tais estações de tratamento 

tenham por objetivo assegurar a qualidade das águas e, consequentemente, 

atender aos padrões legais de lançamento do corpo receptor. 

Neste contexto, a implantação e operação de ETEs é uma ferramenta 

importante do ponto de vista social, ambiental e econômico, uma vez que 

promove o tratamento do esgoto, segundo as normas previstas para tratamento 

de efluentes, diminuindo a emissão de patógenos, matéria orgânica e outros 

contaminantes presentes neste material e, por consequência, a presença 



21 
   

destes nos corpos receptores de efluentes. A Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM, 2006) destaca que a operação e manutenção periódica 

destas estações têm como objetivo assegurar a função de melhoria na 

qualidade ambiental e dos recursos públicos. 

Durante o tratamento dos efluentes nas estações, diversas são as 

tecnologias que podem ser utilizadas. Deve-se considerar que o tipo de 

tecnologia aplicada depende das condições locais, da disponibilidade de área, 

de aspectos econômicos, de mão-de-obra especializada, da eficiência 

requerida para o sistema, dentre outros (FEAM, 2006). 

Dentre os tipos de tratamento para o esgoto sanitário destacam-se:  

I- Primário: tem por objetivo a remoção de sólidos sedimentáveis e parte 

da matéria orgânica; 

II- Secundário: processo onde ocorre a retirada de matéria orgânica, 

realizada por microrganismo, sob condições controladas;  

III- Terciário: remove poluentes específicos e principalmente nutrientes 

como o fósforo e nitrogênio. 

As tecnologias disponíveis e que podem ser utilizadas para tratar o 

esgoto sanitário encontram-se sucintamente descritas na Figura 1. 
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Figura 1 - Tratamento de esgoto sanitário, metodologias e descrição do método. 

Tratamento Metodologia Descrição do Método 

 

 

 

 

Preliminar 

 

Gradeamento 

Acontece a retirada de sólidos grosseiros 

principalmente para proteger os dispositivos de 

transporte dos esgotos como bombas e tubulações 

e as unidades subsequentes 

 

 

Desarenador (caixa 

de areia) 

Consiste na retirada de areia sedimentada e 

acumulada por meio de desarenadores para evitar 

o desgaste de equipamentos e tubulações, o 

assoreamento da unidade que pode comprometer 

sua vida útil, a possibilidade de entupimento em 

tubulações, tanques e orifícios e facilitar o 

transporte de líquidos 

 

 

Primário 

Tanque IMHOFF São variantes de fossas sépticas, neste caso 

ocorre a sedimentação dos sólidos 

 

Decantadores 

Tanques onde os esgotos escoam 

vagarosamente, permitindo que os sólidos em 

suspensão sedimentem-se no fundo de forma 

gradual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundário 

 

Lagoas anaeróbicas 

Neste tipo de Lagoa acontece simultaneamente os 

processos de sedimentação e digestão 

anaeróbica. Possui eficiência na redução da carga 

orgânica de 50 a 70% 

 

 

Lagoas de 

estabilização 

Unidades que retém esgotos por um período de 

tempo suficiente para que a matéria orgânica seja 

estabilizada por processos biológicos. As lagoas 

de estabilização podem ser: facultativas 

(associação entre anaeróbicas e facultativas); 

aeradas seguidas de facultativas; aerada de 

mistura completa seguida de lagoa de decantação; 

lagoa de maturação 

 

 

Lagoas facultativas 

Forma mais simples de tratamento de efluentes de 

esgotos dependendo de fenômenos biológicos. O 

afluente entra em uma extremidade da lagoa e sai 

na extremidade oposta. Neste processo é possível 

distinguir zonas de anaerobiose, aerobiose e 

facultativa 



23 
   

Continuação da Figura 1 - Tratamento de esgoto sanitário, metodologias e descrição do 
método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundário 

 

Lagoas aeradas 

Através de processos biológicos e fornecimento de 

oxigênio acontece a remoção da matéria orgânica 

 

 

Lagoas de maturação 

Lagoas de menor profundidade, onde a 

penetração da radiação solar ultravioleta e as 

condições ambientais desfavoráveis causam uma 

elevada mortandade de patógenos. Servem 

também para receber e melhorar a qualidade dos 

efluentes de outros tratamentos 

 

Lagoas de 

sedimentação 

Retêm os sólidos promovendo a sua estabilização 

anaeróbica no fundo da lagoa, de modo a se obter 

um efluente final com baixos teores de DBO e de 

sólidos em suspensão 

 

Reator Anaeróbico de 

Fluxo Ascendente 

(UASB/ DAFA) 

De forma sucinta esta tecnologia promove a 

decomposição da matéria orgânica pela ação de 

bactérias anaeróbicas contidas no fundo do reator. 

Ao passar pelo equipamento, a carga orgânica é 

consumida pelos microrganismos gerando gás 

metano, lodo e gás 

 

 

 

 

Lodos ativados 

 

O tratamento é aeróbico e a aeração garante o 

suprimento de oxigênio e a homogeneização da 

massa líquida em um tanque chamado de reator. A 

matéria orgânica é removida por bactérias que 

crescem dispersas no tanque. A biomassa 

sedimenta num decantador final (secundário), 

permitindo que o efluente saia clarificado para o 

corpo receptor. O lodo sedimentado no fundo do 

decantador secundário volta, por bombeamento, 

ao tanque de aeração, aumentando a eficiência do 

sistema. 

 

 

Terciário 

 

 

Lagoas de maturação 

Lagoas de menor profundidade, onde a 

penetração da radiação solar ultravioleta e as 

condições ambientais desfavoráveis causam uma 

elevada mortandade de patógenos. Servem 

também para receber e melhorar a qualidade dos 

efluentes de outros tratamentos 
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Final da Figura 1 - Tratamento de esgoto sanitário, metodologias e descrição do método. 

 

 

 

 

Terciário 

 

 

Biofiltro aerado 

Compõe-se de um tanque preenchido com material poroso, 

através do qual o esgoto é estabilizado pela ação dos 

organismos aeróbicos que crescem aderidos ao meio 

sólido. A fase líquida é aplicada em fluxo ascendente e 

constantemente é introduzido ar no tratamento por 

intermédio de compressores eletromecânicos 

Escoamento 

superficial 

Durante a percolação, uma parte do esgoto evapora, uma 

outra infiltra no solo e o restante é coletado em canais 

situados na parte inferior do terreno 

Fonte: Nuvolari (2003), Bernardes e Soares (2004), FEAM (2006). 

 

3.2.1 Biossólidos gerados nas estações de tratamento de esgoto: 

classificação e processos de higienização 

 

O produto gerado durante o tratamento biológico de esgoto é o 

biossólido. Pedroza et al. (2010), consideram que sejam produzidos cerca de 

150 a 220 mil toneladas de matéria seca por ano no Brasil. Nesta mesma 

perspectiva, Nuvolari (2003) estima que, numa população de 25 milhões de 

habitantes, seriam gerados 891 tss/dia (toneladas de sólidos secos dia), 

resultantes do tratamento de esgoto sanitário. Cuja disposição final, em alguns 

casos, é feita em aterros sanitários o que acarreta custos com transporte e mais 

áreas para disposição final do lodo gerado em ETEs. 

Segundo Andreolli e Sperlling (2001), os esgotos sanitários contêm 

aproximadamente 0,1% de sólidos e 99,9% de água. Na fase sólida, o principal 

subproduto gerado nos tratamentos é o biossólido (FEAM, 2006) é nesta fase 

que estão os poluentes oriundos das atividades, dos hábitos alimentares e do 

nível de saúde da população (ANDREOLLI e SPERLLING, 2001).  

Neste contexto, Andreolli e Sperlling (2001), acrescentam: nos 

processos biológicos de tratamento, parte da matéria orgânica é absorvida e 

convertida, fazendo parte da biomassa microbiana, denominada 

genericamente de lodo biológico, composto principalmente de sólidos 

biológicos, sendo denominado de biossólido. Os autores destacam que o termo 
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biossólido é uma forma de ressaltar os aspectos benéficos, valorizando a 

utilização produtiva desde que suas características sejam compatíveis com o 

previsto pelas normas nacionais para atender a parâmetros químicos e 

biológicos. 

Portanto, o tratamento de biossólido, através do processo de 

compostagem, configura-se numa alternativa viável de tratamento para este 

tipo de resíduo orgânico, uma vez que reduz os custos com área, transporte 

para disposição final. Além disto, dentre as vantagens destes processos, 

destaque para redução de volume que sofre a matéria-prima durante os 

eventos de compostagem. 

De acordo com Pedroza et al. (2010), o tratamento do biossólido em 

ETEs vem ganhando cada vez mais expressão no Brasil, em razão do aumento 

do número de ETES instaladas e da necessidade de se atender as demandas 

ambientais. Os autores acrescentam também que no biosssólido pode existir 

características indesejáveis como a presença de patógenos, e, por isso, 

necessitam de um tratamento após a sua geração.  

 

3.2.2 Principais contaminantes encontrados em biossólido 

 

Uma das alternativas de reaproveitamento do biossólido é a sua 

utilização em sistemas agrícolas, entretanto para um uso seguro, estes devem 

apresentar características que, segundo a Resolução 375 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL, 2006), não causariam danos 

à saúde do homem e do meio ambiente. 

Esta resolução aponta como principais critérios para utilização agrícola 

do biossólido a presença de metais e de alguns tipos de patógenos.  

Com base nisto, estabelece limites máximos de concentrações de 

substâncias inorgânicas (metais pesados, por exemplo), permitidas do 

biossólido ou em seus produtos derivados, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 - Lodo de esgoto ou produto derivado – substâncias inorgânicas 

Substâncias Inorgânicas Concentração Máxima permitida no 

lodo de esgoto ou produtos 

derivados  

 (mgkg-1, base seca) 

Arsênio 41 

Bário 1300 

Cádmio 39 

Chumbo 300 

Cobre 1500 

Crômio 1000 

Mercúrio 17 

Molibdênio 50 

Níquel 420 

Selênio 100 

Zinco 2800 

Fonte: Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006). 

Os metais pesados têm efeito bioacumulativo sua ação pode variar de 

uma simples intoxicação a casos de morte. Por isso, ao utilizar os lodos em 

sistemas agrícolas, deve-se observar as concentrações máximas previstas em 

Lei, assim como o tipo de cultura que se pretende cultivar com este tipo resíduo 

orgânico. Vaz (2000) considera que em sistemas florestais o uso de biossólido 

é recomendado uma vez que não é um local de visitação. 

A Resolução 375 do CONAMA (BRASIL, 2006) também estabelece 

critérios de classificação do biossólido (Classe A e B), com base nas 

concentrações de patógenos na amostra, conforme apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Classes de lodo de esgoto ou produto derivado – agentes patogênicos. 

Tipo de Lodo de Esgoto ou Produto 

Derivado 

Concentrações de Patógenos 

A Coliformes Termotolerantes <103 NMP/g 

de ST 

Ovos de Helmintos <0,25 ovo/g de ST 

Salmonella ausência em 10 g de ST 

Vírus< 0,25 UFC / d de ST 

B Coliformes Termotolerantes<106 NMP/g 

de ST 

Ovos de Helmintos<10 ovo/g de ST 

Fonte: Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006) 

Tal norma restringe o uso de biossólido Classe B a sistemas florestais, 

não sendo permitido a aplicação de biossólido em hortaliças ou culturas 

relacionadas, enquanto o Classe A, segundo o Artigo 13 desta mesma 

Resolução, poderão ser utilizados para quaisquer culturas, respeitadas as 

restrições previstas em seus artigos 12 e 15. 

Teixeira Pinto (2001) destaca como um dos constituintes mais 

preocupantes do biossólido os microrganismos patogênicos bactérias, vírus, 

protozoários, parasitas intestinais e seus ovos, presentes neste resíduo sólido 

pois uma significativa parte deles são causadoras de doenças. O autor destaca 

também que, parasitas intestinais e principalmente seus ovos, são poucos 

afetados por processos de tratamento convencional, necessitando de uma 

etapa complementar para sua completa inativação, denominada de 

higienização. 

 

3.2.3 Processos de higienização do lodo de esgoto 

 

Os processos de higienização têm como objetivo garantir um nível de 

patogenicidade no biossólido que, ao ser disposto no solo, não venha a causar 

riscos à saúde da população, aos trabalhadores que vão manuseá-lo e 

impactos negativos ao meio ambiente (PINTO, 2001). 
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Neste contexto Andreolli e Pinto (2001); Santos (2003); Araújo (2008) 

descrevem os processos de Compostagem, Digestão Aeróbica Autotérmica, 

Caleação, Pasteurização, Secagem Térmica, Incineração e Oxidação Úmida, 

como processos de higienização do lodo de esgoto gerado em ETES, conforme 

descrito na Figura 2. 

Figura 2 - Processos de higienização do lodo de esgoto gerado em ETEs 

PROCESSOS DE 

HIGIENIZAÇÃO 

PROCEDIMENTO 

 

Compostagem 

Método aeróbico de decomposição da matéria orgânica 

efetuada através de condições controladas de temperatura, 

umidade, oxigênio e nutrientes. 

 

 

Digestão aeróbica 

autotérmica 

Neste processo o lodo é pré-adensado e opera com dois 

estágios aeróbicos. Como o volume de reação é menor, o 

sistema é fechado e a concentração de sólidos no lodo é mais 

alta, o calor liberado das reações aquece o lodo, levando-o a 

temperaturas superiores a 50ºC no primeiro estágio e 60ºC no 

segundo estágio. 

 

Caleação ou 

estabilização alcalina 

É adicionado cal para aumentar o pH para 12, resultando em 

uma redução da população de microrganismos e da potencial 

ocorrência de odores. 

 

Pasteurização 

Aquecimento do lodo a 70ºC por 30 minutos, seguido de uma 

rápida refrigeração a 4ºC. 

 

Secagem Térmica 

Consiste em passar o lodo por uma fonte de calor, de modo a 

provocar a evaporação da umidade existente no lodo e 

consequentemente alcançar a inativação térmica dos 

microrganismos. 

 

Incineração 

A matéria orgânica presente é destruída pela combustão, na 

presença de excesso de oxigênio 
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Continuação da Figura 2. Processos de higienização do lodo de esgoto gerado em ETEs 

 

 

Oxidação Úmida 

Baseia-se na capacidade da matéria orgânica, dissolvida ou 

particulada presente no líquido, de ser oxidada a temperaturas 

100ºC e 374ºC, o ponto crítico da água. 

Fonte: Andreolli e Pinto (2001), Santos (2003), Araújo (2008). 

 

A Resolução CONAMA 375 (Brasil, 2006) prevê em seu artigo 3º que os 

“lodos gerados em sistemas de esgotos sanitários, para terem aplicação 

agrícola, deverão ser submetidos a processos de redução de patógenos e da 

atratividade de vetores”. De acordo com o Anexo I desta Resolução, os 

seguintes processos são descritos para atender os parâmetros de qualidade do 

lodo de esgoto com vistas a utilização agrícola segura deste lodo, Figura 3: 

Figura 3 - Principais processos de redução de patógenos, carga adicional de patógenos 
e a atratividade de vetores em lodos. 

TRATAMENTOS PROCESSOS 

 

 

 

 

 

Processos de 

Redução Adicional 

de Patógenos 

 

Secagem em leitos de areia ou em bacias, pavimentadas ou não, 

durante um período mínimo de 3 meses; 

Digestão anaeróbica por um período mínimo de 15 dias a 35-

55ºC dias ou de 60 dias a 20ºC; 

Compostagem por qualquer um dos métodos citados 

anteriormente, desde que a biomassa atinja uma temperatura 

mínima de 40ºC, durante pelo menos cinco dias, com a 

ocorrência de um pico de 55ºC, ao longo de quatro sucessivas 

durante este período. 

Estabilização com cal, mediante adição de quantidade suficiente 

para que o pH seja elevado até pelo menos 12, por um período 

de 2 horas. 
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Continuação Figura 3 - Principais processos de redução de patógenos, carga adicional 
de patógenos e a atratividade de vetores em lodos. 

 

 

 

 

 

Processos de 

Redução Adicional 

de Patógenos 

 

Compostagem confinada ou em leiras aeradas (3 dias a 55º C no 

mínimo) ou com revolvimento das leiras (15 dias a 55º C no 

mínimo, com revolvimento mecânico da leira durante pelo menos 

5 dias ao longo do processo); 

Secagem térmica direta ou indireta para reduzir a umidade do 

lodo ou produtos derivados a 10% ou menos, devendo a 

temperatura das partículas do lodo de esgoto ou produto derivado 

superar 80% ou a temperatura de bulbo úmido de gás, em 

contato o lodo de esgoto ou produto derivado no momento da 

descarga do secador, ser superior a 80º C; 

Tratamento térmico pelo aquecimento do lodo de esgoto ou 

produto derivado liquido a 180ºC, no mínimo, durante um período 

de 30 min; 

Digestão aeróbica termofílica a ar ou oxigênio, com tempos de 

residência de 10 dias a temperaturas de 55 a 60ºC; 

Processos de irradiação com raios beta a dosagens mínimas 

de 1 megarad a 20º C ou com raios gama na mesma 

intensidade e temperatura, a partir dos isótopos de Cobalto ou 

Césio 137; 

Processos de pasteurização pela manutenção do lodo de 

esgoto ou produto derivado a uma temperatura mínima de 

70ºC, por um período de pelo menos 30 min; 

 

Processos para 

Redução da 

Atratividade de 

Vetores 

 

Digestão anaeróbica do lodo de esgoto ou produto derivado 

Digestão aeróbica do lodo de esgoto ou produto derivado; 

Compostagem; 

Estabilização química; 

Secagem; 

Aplicação superficial; 

Incorporação. 

Fonte: Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006). 

Sendo assim, para a disposição agrícola do biossólido este deve ser 

Classe A, entretanto, o lodo Classe B ao passar por processo de higienização, 

pode ter sua carga patogênica reduzida podendo então ser utilizada de forma 

segura na agricultura, configurando-se em uma disposição final 

ambientalmente sustentável. 
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Contudo, observa-se que nos tratamentos propostos para cada processo 

(Processo de Redução Adicional de Patógenos, significativa de patógenos e 

Redução da atratividade de vetores) destaque para a compostagem como 

método para diminuir a carga de patógenos, a carga adicional de patógenos e 

a atratividade de vetores e, consequentemente, como processo de higienização 

dos lodos de esgotos gerados em ETEs.  

 

3.3 BASES CONCEITUAIS SOBRE A COMPOSTAGEM E A 

DEGRADABILIDADE DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A compostagem é método de tratamento da matéria orgânica utilizado já 

há um bom tempo devido aos resultados que mostram ser uma técnica 

confiável e satisfatória. O tratamento é definido como um processo controlado 

de decomposição microbiana de uma massa heterogênea de matéria orgânica 

no estado sólido, tendo como resultado final o composto orgânico (KIEHL, 

1985, PEREIRA NETO, 1989; KIEHL, 1998; TEIXEIRA, 2012). 

A Figura 4 mostra o esquema representativo da compostagem e suas principais 

transformações. 

Figura 4 - Esquema do processo de compostagem e suas principais 
transformações. 

 

Fonte: Adaptado de Vaz (2012). 
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A compostagem é uma forma correta de reaproveitamento de resíduo 

sólido orgânico. Com a aplicação desse processo, reverte-se a condição de lixo 

orgânico como depósito de vetores de doenças (moscas, baratas, ratos, etc.) e 

produtor de mau cheiro, passando a condição de futuro fertilizante orgânico, o 

qual poderá ser utilizado diretamente no solo sem criar problemas (VAZ, 2012). 

Neste contexto, dos eventos de degradação que acontecem na 

compostagem aeróbica, as bactérias e fungos são os principais responsáveis 

pela transformação da matéria orgânica em húmus (MACLEO et al., 2008). 

Participam também do processo outros organismos como protozoários, 

nematóides, vermes, insetos e suas larvas; agentes bioquímicos tais como 

enzimas e hormônios contribuem ou inibem a degradação da matéria orgânica 

(VAZ, 2012). A natureza da comunidade microbiana, o número, as espécies e 

a intensidade da atividade da decomposição dependem das condições 

favoráveis reinantes (KIEHL, 1998) e são determinantes para evolução deste 

processo. 

Geralmente o material a ser compostado passa por fases distintas 

durante os 90 dias de processo. Para Vaz (2012), a primeira constitui uma fase 

mesófilica, onde os microrganismos que colonizam naturalmente o material 

orgânico (bactérias e fungos) começam a “quebrar” as partículas de carbono 

da matéria, liberando calor. Essa fase é caracterizada por apresentar 

microrganismos mesófilicos, estes crescem à temperatura ambiente e atingem 

temperaturas entre 30 e 40°C. O autor acrescenta também, com a degradação, 

há aumento de temperatura, podendo chegar a até 70°C ou mais, o que 

seleciona os microrganismos termófilos (aqueles que crescem a temperaturas 

de até 75°C). Como a grande maioria das bactérias patogênicas são 

mesofílicas, é nessa fase que pode ocorrer a eliminação desses 

microrganismos patogênicos (VAZ, 2012). 

Quanto aos benefícios do uso no solo do composto orgânico oriundo do 

final do processo de bioestabilização, a conversão da matéria orgânica 

biodegradável em substâncias húmicas melhoram as propriedades 

físicas(estrutura, aeração, densidade aparente, retenção de umidade, cor do 

solo, plasticidade, coesão, aderência, etc.), químicas (capacidade de troca 
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catiônica, acidez, poder tampão, solubilização, disponibilidade de nutrientes) e 

propriedades biológicas do solo (KIEHL, 1985; PEREIRA NETO, 1989; KIEHL, 

1998; EDAB, 2014). 

 

3.3.1 Fatores que Influenciam no Processo de Biodegradabilidade da 

Matéria Orgânica 

 

O mecanismo básico que ocorre durante a compostagem é degradação 

da matéria orgânica através de uma ampla variedade de bactérias e fungos 

(MacLEOD et al., 2008).  

Durante este processo o monitoramento de fatores como temperatura, 

umidade, aeração, relação carbono nitrogênio e granulometria da matéria-

prima são indispensáveis à atividade microbiológica e, portanto, pressuposto 

para o processo e, consequentemente, produção de um composto de qualidade 

a partir da compostagem. 

Neste contexto alguns autores destacam a importância do 

monitoramento de parâmetros físicos, químicos e biológicos no sucesso deste 

processo de biodegradabilidade. Sendo assim, 

“a compostagem é um processo controlado de decomposição 

microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de 

matéria orgânica no estado sólido e úmido passando pelas seguintes 

fases: inicial e rápida, de fitotóxidade ou de composto cru ou imaturo; 

seguida da fase de semicura ou bioestabilização, para atingir a 

terceira fase; a cura, maturação ou mais tecnicamente a humificação, 

acompanhada da mineralização de determinados componentes da 

matéria orgânica, quando se pode dar por encerrada a 

compostagem” (KIEHL, 1998). 

O conhecimento sobre os principais parâmetros físico-químicos e 

biológicos relacionados ao monitoramento do processo de biodegradabilidade, 

assim como a apresentação de estudos que avaliaram tais parâmetros em 

processos de compostagem fornecem dados importantes para compreender os 

mecanismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica e, 
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consequentemente, os processos de biodegração imprescindíveis na obtenção 

de um composto final com qualidade física, química e biológica adequados para 

utilização em sistemas agrícolas. 

 

3.3.1.1 Umidade 

 

O processo de biodegradabilidade da matéria orgânica tem como 

premissa a decomposição da matéria orgânica por meio de reações 

metabólicas que necessitam de água, oxigênio e nutrientes para ocorrer. Diante 

disto, a umidade é um componente imprescindível para as reações metabólicas 

realizadas pelos microrganismos aeróbicos durante o processo, porque contém 

à água necessária a realização do metabolismo aeróbico dos microrganismos 

presentes no processo de compostagem. 

Alguns autores destacam valores ideais de umidade para o processo 

compreendidos na faixa de 40 a 60% (PEREIRA NETO, 1996; FIALHO et al. 

2005; TEIXEIRA, 2012). Em colaboração, Kiehl (1998) acrescenta que, se a 

umidade do composto estiver abaixo de 40%, a decomposição será aeróbica, 

porém lenta, predominando a ação de fungos, pois as bactérias estarão pouco 

ativas. O autor destaca ainda que, se a umidade estiver acima de 60%, o 

material se mostrará molhado ou encharcado e, nesse caso, a água tomará o 

espaço vazio do ar e a decomposição será anaeróbica, produzindo maus 

odores. 

Autores como Fialho et al. (2005), Corrêa et al. (2007), Brito (2008), 

Marques (2010), Primo et al. (2010) avaliaram a biodegradabilidade da matéria 

orgânica por meio do processo de compostagem aeróbica e destacam em suas 

pesquisas os valores de umidade descritas a seguir: 

Fialho et al. (2005) no município de São Carlos, SP, monitorou o 

processo de compostagem a partir três tratamentos (só poda de árvores, poda 

de árvore mais esterco bovino e poda de árvore mais bagaço de laranja) 

distintos para avaliar a biodegradabilidade da matéria orgânica. Durante o 

mesmo, foram avaliados parâmetros dentre os quais destaca-se o controle de 
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umidade com valores na faixa de 50 a 60%. Para os autores, tais valores são 

considerados ideais para o processo de compostagem aeróbica. 

Corrêa et al. (2007) estudou a viabilidade de se produzir biossólido isento 

de patógenos por meio da compostagem e vermicompostagem do lodo de 

esgoto de Brasília, DF. Neste estudo, a umidade foi mantida em cerca de 60% 

e os autores acrescentam que, o lodo produzido na ETE, mostrou-se 

compostável por meio de pilhas de aeração passiva e eficiente por apresentar 

redução de ovos de helmintos entre 93 a 100% nestas condições.   

Brito (2008) também avaliou a biodegradabilidade da matéria orgânica 

em sua pesquisa, utilizando diferentes composições iniciais de resíduos 

urbanos, provenientes de feiras livres (frutas e verduras), da Universidade 

Tiradentes (podas de árvores) e diferentes diâmetros de partículas. O autor 

manteve inicialmente nas leiras umidade de 5%, neste caso não se verificou 

atividade microbiológica. O mesmo acrescenta que, ao corrigir os valores de 

umidade para 55-60%, observou atividade microbiológica e, 

consequentemente, temperaturas termófilas. Assim, as regas em períodos de 

estiagem devem ser intensificadas, tentando manter os teores de umidade 

sempre acima dos 40% para evitar a redução da atividade microbiológica, o 

que, segundo Pereira Neto (1996) poderá retardar o processo de 

compostagem. 

O estudo feito por Marques (2010) avaliou o potencial de 

biodegradabilidade do lodo de esgoto proveniente de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE), submetido a tratamentos distintos. O primeiro 

(testemunha) apenas casca de laranja, o segundo poda de árvore e lodo de 

esgoto e o terceiro casca de laranja e lodo de esgoto. A autora concluiu que, 

nos três tratamentos os índices de umidade estiveram dentro do esperado (1º 

e 2º tratamentos 52 a 63%, 3º tratamento 51 a 66% de umidade) e destaca o 

controle do percentual de umidade nas pilhas de compostagem como um 

importante fator, 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. 
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Outro estudo que monitorou a umidade durante o processo de 

compostagem foi realizado por Primo et al. (2010), ao analisar a qualidade final 

do composto orgânico em relação à composição em nutrientes e à presença de 

substâncias toxologicamente ativas em talos de fumo submetidos a diferentes 

tratamentos na Fazenda Capivari, localizada no município de Governador 

Mangabeira, Bahia, a umidade durante a degradabilidade variou entre 55 a 64% 

e os autores destacam que, ao final do processo de compostagem, o composto 

gerado tinha grandes concentrações de macro e micro nutrientes atestando a 

sua qualidade visando o uso agrícola. 

Diante do exposto, os valores de umidade na faixa de 40-60% são ideais 

para o processo de compostagem e, consequentemente, mineralização da 

matéria orgânica. 

 

3.3.1.2 Aeração 

 

As reações de biodegradabilidade da matéria orgânica podem ocorrer 

por via anaeróbica ou por via aeróbica, neste último caso, ocorre aumento de 

temperatura em virtude da intensa atividade microbiológica. Além disto, as 

reações de oxi-redução conduzem a um processo de compostagem sem 

produção de maus odores, índice de pH maior que 7,0 e menor tempo de 

degradação da matéria orgânica (KIEHL, 1998).  

No caso da compostagem por via aeróbica, Fialho et al. (2005) destacam 

a aeração como um fator essencial a este processo. De acordo com os autores, 

sem um suprimento adequado de oxigênio, o processo se torna anaeróbico, 

retarda a degradação da matéria orgânica e produz odores desagradáveis.   

O processo de renovação de oxigênio nas pilhas de compostagem pode 

ser realizado por reviramento manual do material em compostagem, 

reviramento por máquinas de grande porte e arejamento artificial por meio de 

tubulações perfuradas e aspiração de ar. No caso do reviramento manual, este 

deve ser efetuado, em média, duas vezes por semana (PEREIRA NETO, 1996). 
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Entretanto, independentemente do método utilizado renovar o oxigênio 

no processo de compostagem de acordo com Kiehl (1998) tem as seguintes 

implicações: 

a) remoção o excesso de gás carbônico da leira, introduzindo ar atmosférico 

rico em oxigênio; 

b) homogeneização a massa em compostagem, para uniformizar a umidade e 

a comunidade microbiológica; 

c) efetuar o controle sanitário da amostra compostada, pois a presença de 

oxigênio favorece as reações aeróbicas dos microrganismos mesófilos e 

termófilos presentes na leira e responsáveis pela elevação de temperatura e, 

portanto, destruição dos patógenos presentes na massa orgânica em 

compostagem. 

Sendo assim, independente do tipo de técnica utilizada para renovar o 

oxigênio no interior do material em compostagem, é imprescindível a atividade 

metabólica realizada por fungos e bactérias, em processos de compostagem 

aeróbica. 

 

3.3.1.3 Relação Carbono Nitrogênio (C/N) 

 

Outro fator relevante ao processo de biodegradabilidade diz respeito a 

relação C/N. Sendo assim, no decorrer da atividade metabólica, a presença de 

nutrientes à base de carbono e nitrogênio fornecem energia para as reações 

de catabolismo a anabolismo dos microrganismos envolvidos, sendo o carbono 

uma fonte de energia e o nitrogênio para síntese de proteínas. A relação C/N é 

um importante parâmetro para verificar o equilíbrio entre os diferentes 

substratos durante este processo. 

Para Paredes Filho (2011) os microrganismos necessitam de macro e 

micronutrientes para o exercício de suas atividades metabólicas. Por isso, o 

carbono e o nitrogênio constituem fator limitante nos processos de 

compostagem. Os carboidratos, lipídios, proteínas e outras moléculas 
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orgânicas, através dos processos energéticos celulares, são metabolizados em 

água, gás carbônico e energia (MacLEOD et al., 2008). Esta última, por meio 

de processos anabólicos que utilizam compostos à base de nitrogênio, formam 

moléculas orgânicas importantes para o metabolismo celular a exemplo de 

aminoácidos, proteínas, enzimas e co-enzimas. Além disso, o nitrogênio 

também faz parte da estrutura dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e da molécula 

energética Adenosina Trifosfato (ATP) responsáveis pela transcrição e 

tradução da informação genética durante os processos de reprodução e 

metabolismo celular. 

Sobre as formas do nitrogênio durante o processo de compostagem, na 

matéria biodegradável o Nitrogênio se encontra na forma orgânica; pela 

compostagem, essa forma de nitrogênio é transformada em nitrogênio 

amoniacal. Bactérias do gênero Nitrosomas e Nitrobacter transformam este 

nitrogênio amoniacal em nitrato, forma mineralizada do nitrogênio orgânico no 

final da compostagem (KIEHL, 1998). 

Diante do exposto, estudar a relação C/N fornece parâmetros sobre os 

processos de degradação e síntese essenciais a biodegradabilidade da massa 

orgânica.  

O equilíbrio ideal ou bom estado nutricional do composto, apresenta uma 

relação C/N entre 20 e 30, ou seja, 20 a 30 unidades de Carbono para uma 

unidade de Nitrogênio (PAREDES FILHO, 2011). Diante disso, Kiehl (1998) faz 

a seguinte consideração: valores de 26:1 a 35:1 são favoráveis ao início do 

processo de compostagem e valores de 8:1 a 12:1 e média de 10:1 ao final do 

processo. Para Fialho et al. (2005), a relação de 25:1 a 40:1 é ideal para o início 

do processo. Kiehl (1985) descreve também que quando a relação (C/N) não 

atende ao estipulado em literatura, podem ser adotadas as seguintes medidas 

para melhorar a relação carbono nitrogênio, Figura 5:  
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Figura 5 - Medidas para melhorar a relação C/N em processos de biodegradabilidade. 

MEDIDAS PARA MELHORAR A RELAÇÃO C/N NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

I- Quando o índice de C é alto em relação 

ao N 

II- Quando o índice de C é baixo em relação 

ao de N 

Acrescentar materiais ricos em nitrogênio 

como estercos, camas animais, tortas 

vegetais, resíduos de matadouro e 

fertilizantes minerais nitrogenados 

Acrescentar material celulósico ou resíduos 

animais. 

Fonte: Kiehl (1985). 

Neste contexto, os estudos de Fialho et al. (2005), Marques (2010) e 

Heck et al. (2013) evidenciaram a C/N em diferentes tipos de matéria orgânica 

submetidas ao processo de compostagem como descrito a seguir:   

No estudo de Fialho et al. (2005), a caracterização inicial da relação C/N 

revelou valores de 35:1 nos tratamentos 2 e 3 (tratamento 2: poda de árvore 

mais esterco bovino fresco e tratamento 3: poda de árvore mais bagaço de 

laranja) e 76,5 para o tratamento 1 (apenas poda de árvore). De acordo com os 

autores esta faixa está dentro do recomendado para o início da compostagem 

(25:1 a 40:1). Após 210 dias, os autores observaram que os valores ainda 

estavam altos, tratamento 1 com relação de aproximadamente 38:1, 

tratamentos 2 e 3 com 15:1 e 17:1 respectivamente, indicando uma 

estabilização do composto. Além disso, os materiais com relação C/N muito 

altas requerem medidas de intervenção como adição de estercos bovinos, de 

aves, cavalos, restos de frutas, leguminosas para contrabalançar a relação C/N 

de modo que o processo seja mais rápido. 

Para Marques (2010) ficou evidente a importância do monitoramento 

deste fator nas diferentes fases do processo de compostagem. Em sua 

pesquisa, a autora obteve valores iniciais de 42:1, 47:1 e 47:1 nos tratamentos 

utilizados e, ao final dos 90 dias, obteve a relação C/N para o 1 e 2 tratamento 

de 25:1 e 33:1 no primeiro tratamento. A autora conclui que o tempo de 90 dias 

de compostagem não foi suficiente para a completa degradação da matéria 

orgânica. 

Com o objetivo de reciclar resíduos orgânicos domésticos e sanitizar o 

lodo produzido em ETE, Heck et al. (2013) realizaram uma pesquisa para 
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avaliar a influência da temperatura sobre a redução de Escherichia coli, 

Salmonella sp., ovos de helmintos e vírus entéricos durante a compostagem, 

além da contagem de bactérias heterotróficas em uma usina de triagem de 

resíduos sólidos no município de Porto Alegre, RS. Os tratamentos 

apresentaram composição de 11 toneladas de resíduos orgânicos domiciliares, 

6 toneladas de poda vegetal e 4 toneladas de lodo de esgoto produzido. 

Durante o início do processo foi registrada uma relação C/N de 18,3:1, ao passo 

que o composto maturado apresentou valor de 4:1, indicado o fim do processo. 

Para os autores, os valores (C/N) encontrados foram condizentes com o início 

e maturação do processo.  

As taxas de carbono e nitrogênio constituem fator limitante a atividade 

biológica e, consequentemente, a produção de um composto final com 

qualidade física, química e biológica e, por isso, a escolha do resíduo orgânico 

devem atender as concentrações de C/N necessários ao processo de 

biodegradação. 

 

3.3.1.4 Temperatura 

 

Para Kiehl (1998), a temperatura durante o processo de compostagem 

está relacionada com outros fatores responsáveis pela geração de calor a 

exemplo da umidade, aeração, nutrientes e granulometria da matéria-prima. 

Pereira Neto (1996) acrescenta que as características da matéria-prima, o tipo 

de sistema utilizado, o controle operacional (teor de umidade, ciclo de 

reviramento, temperatura) e configuração geométrica das leiras ou pilhas são 

imprescindíveis para a evolução do processo de compostagem aeróbica. 

Além disso, Yu et al. (2006), Marques (2010), Primo et al. (2010) 

destacam a temperatura em seu estudo como um dos principais parâmetros 

para a evolução do processo de compostagem. E acrescenta ainda que, seu 

valor determina a capacidade de sanitização do processo (Marques, 2010). A 

Tabela 4 mostra o tempo de sobrevivência de patógenos no processo de 

compostagem. 
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Tabela 4 - Temperatura de sobrevivência de patógenos no processo de compostagem. 

Microrganismos Doenças Temperatura 
de 

destruição 
(oC) 

Tempo de 
destruição 
(minutos) 

         Bactérias 
Salmonella typhi Febre tifóide 60 30 

Salmonella paratyphi Febre paratifóide 60 20 
Shigella sp. Desinteria bacilar 53 60 
Coliformes 

termotolerantes 
Gastroenterites 60 60 

Mycobacterium 
tuberculosis 

Tuberculose 60 20 

           Vírus 
Poliovírus Poliomielite 70 25 

         Helmintos 
Ascaris lumbricoides Ascaridíase      52 60 

Trichuris trichiura Trichiuríase      55 7 
Necator americanus Ancilostomose      54 50 

      Protozoários 
Entamoeba histolytica Amebíase 52 5 

Fonte: Adaptado de Teixeira (2012). 

Deste modo, durante as reações exotérmicas acontece a liberação de 

calor necessário ao processo de higienização do material em compostagem. 

Em apoio, Paredes Filho (2011) acrescenta que a compostagem é uma 

alternativa natural de tratamento do lodo, uma vez que a elevação da 

temperatura promove a desinfecção do resíduo, tendo como produto final um 

insumo de alto valor agronômico.  

Sendo assim, havendo condições de umidade, aeração e nutrientes 

procederá à decomposição da matéria orgânica através dos microrganismos 

presentes na matéria-prima em diferentes temperaturas.  

Observa-se que, no início do processo de compostagem, as 

temperaturas são mesófilas (até 45oC) com duração em torno de 2 a 5 dias; 

logo após, começa o período de temperaturas termófilas (45 a 60oC), em 

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

próximas à do ambiente (YU et al., 2006; MARQUES, 2010). A Figura 6 

apresenta as diferentes fases da compostagem em função da temperatura. 
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Figura 6 - Curva padrão de variação de temperatura durante o processo de 
compostagem. 

 

Fonte: Fritsch (2006) 

Caso contrário, é sinal de que algum ou alguns parâmetros físico-

químicos (pH, relação C/N, umidade) não estão sendo respeitados, limitando 

assim a atividade microbiana (PROSAB, 1999). 

De acordo com Fialho et al. (2005), em condições ideais, a 

compostagem se desenvolve em três fases distintas: 

1. Fase mesofílica: é a fase com predomínio de temperaturas moderadas, até 

cerca de 40oC, tem duração média de dois a cinco dias. 

2. Fase termofílica: predomina alta temperatura (45 a 65oC) e pode ter a 

duração de poucos dias a vários meses, de acordo com as características 

químicas do material em processo de compostagem. 

3. Fase de resfriamento e maturação: com duração de semanas a meses. 

Nessa fase ocorre a humificação da matéria orgânica decomposta. 

Vários estudos destacam a temperatura como parâmetro de 

monitoramento em função de suas respectivas fases (FIALHO et al., 2005; 

BRITO, 2008; MARQUES, 2010; VAZ, 2012). 

Fialho et al. (2005) destacam que para o primeiro tratamento (só poda 

de árvore) a temperatura permaneceu na fase termofílica (40oC) durante todo 
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o tempo, para os demais (tratamentos 2 e 3), a temperatura atingiu a fase 

termófílica nos primeiros dias do processo e, após 100 dias de compostagem, 

passou à fase mesofílica. Para os autores, o comportamento do primeiro 

tratamento deve-se à alta relação carbono nitrogênio e, consequentemente, os 

microrganismos não encontraram todos os nutrientes necessários para sua 

proliferação e o processo ocorreu de forma lenta, não havendo incremento tão 

significativo na temperatura. 

No estudo de Brito (2008), as temperaturas iniciais ficaram na faixa de 

48,9 a 56oC, sendo alcançadas já nas primeiras horas do processo. Para o 

autor, tal fato deve-se à natureza do resíduo orgânico proveniente de feiras 

livres. Além disto, durante o período de coleta e transporte desses resíduos, 

aproximadamente um a dois dias, o processo de degradação pode ter sido 

iniciado, fazendo com que no momento da montagem das leiras já existisse 

uma elevada quantidade de microrganismos responsáveis pelo processo, em 

razão disso, praticamente não ocorreu a fase mesofílica antes da fase 

termofílica, comumente observada no método de compostagem utilizado. 

Outro estudo que utilizou como substrato lodo de esgoto com 

monitoramento diário da temperatura foi realizado por Marques (2010). A autora 

destaca, após 24h do início do processo, temperaturas de 56oC, 52oC e 50oC 

nos tratamentos aplicados, acrescentando que o biossólido, a casca de laranja 

e poda de árvores foram materiais que se complementaram, pois os 

microrganismos realizaram uma intensa atividade metabólica, resultando em 

um aumento de temperatura em menos de 24h do início de processo para os 

três tratamentos. 

Ao analisar a biodegradabilidade de talos de fumo submetidos a 

diferentes tratamentos, Primo et al. (2010) verificaram temperaturas com 

valores em torno de 60º C no início do processo e permaneceu entre 50 e 60º 

C até os 40 dias de compostagem. Para os autores, a temperatura é fator 

limitante, sobretudo no que diz respeito à rapidez do processo de 

biodegradação e a eliminação de patógenos, sendo também um indicativo da 

ação biológica que reflete a eficiência do processo. Além disto, do ponto de 

vista aplicado, este resultado mostra o potencial para uso agrícola desse tipo 
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de composto orgânico, devido ao fato de não se esperar encontrar qualquer 

impacto ambiental decorrente da presença de nicotina no composto final.   

Vaz (2012) em sua pesquisa utilizou como substrato biossólido 

proveniente de cervejaria e como material estruturante casca de laranja na 

proporção de 1:1 durante 90 dias. O autor relata que, após os 5 primeiros dias 

de compostagem obteve temperaturas de 50 a 57oC e devido ao 

monitoramento diário da temperatura estas não ultrapassaram os 62oC, pois 

altas temperaturas (acima de 65oC) poderiam prejudicam a microbiota presente 

na pilha de compostagem aeróbica e atingindo a temperatura ambiente ao final 

do processo. Vale destacar que o mesmo utilizou um tratamento com inóculo a 

2% da bactéria Aneurinibacillus thermoaerophilus mantendo a temperatura de 

55oC (fase termofílica); neste caso, o autor observou que tais condições são 

propícias para acelerar o processo de biodegradabilidade da matéria orgânica. 

Em apoio, o PROSAB (1999), destaca: depois de iniciada a fase termofílica (em 

torno de 45ºC), o ideal é controlar a temperatura entre 55 e 65ºC. 

Heck et al. (2013) obtiveram valores de temperatura da ordem de 37,3ºC 

no início do processo, alcançando a temperatura de no máximo 67,6ºC durante 

a fase termofílica e retornando ao valor inicial de 37ºC no final do processo. Os 

autores destacam o aumento da temperatura durante o processo de 

biodegradação resultado do metabolismo celular realizado pelos 

microrganismos presentes no material em compostagem como indicativo de 

eficiência do processo de degradação, desde que a temperatura seja 

controlada.   

Os valores de temperatura observados nos diferentes estudos também 

evidenciam as particularidades das diferentes matérias-primas quanto as fases 

da compostagem. Assim, ficou evidente a sucessão de fases nos processos de 

biodegradação da matéria orgânica: mesófilica inicial, termófilica e mesofílica 

de cura. 
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3.3.1.5 pH 

 

A biodegradabilidade da matéria orgânica pode ser monitorada por meio 

dos valores do potencial hidrogeniônico (pH) encontrados durante o processo. 

Kiehl (1998) destaca que o pH da matéria biodegradável é consequência 

das reações de biodegradação no material em compostagem. Inicialmente o 

pH é ácido (com pH baixo) se eleva passando a pH 7,0 (neutro) e alcançando 

pH 8,0 ao final do processo, Figura 7. O autor acrescenta também a 

transformação do nitrogênio orgânico em nitrogênio amídico e depois em 

nitrogênio amoniacal, dando a massa em decomposição um pH mais elevado, 

pela reação alcalina, característica da amônia (NH2). 

Figura 7 - Variação do pH com o tempo de compostagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kiehl (1985) 

O Programa de Saneamento Básico - PROSAB (BRASIL, 1999) propõe 

os seguintes valores de pH de acordo com as etapas do processo de 

compostagem aeróbica como descrito a seguir: 

a) Quando são utilizadas misturas com pH próximo da neutralidade, o início da 

compostagem (fase mesófila) é marcado por uma queda sensível de pH, 

variando de 5,5 a 6,0, devido à produção de ácidos orgânicos; 
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b) Quando a mistura apresentar pH próximo de 5,0 ou ligeiramente inferior há 

uma diminuição drástica da atividade microbiológica e o composto pode não 

passar para a fase termófila; 

c) A passagem à fase termófila é acompanhada de rápida elevação do pH, em 

virtude das reações de hidrólise das proteínas e liberação de amônia. Assim, 

normalmente o pH se mantém alcalino (7,5-9,0), durante a fase termófila. 

Fialho et al. (2005) em sua pesquisa obtiveram pH neutro para o 

tratamento 1 e 2 e pH abaixo de 4,0 para o tratamento 3, como valores inicias 

do processo. Os autores destacam em 150 dias de compostagem (final) pH 

neutro (estabilizado) para todos os tipos de tratamentos. Contudo, valores 

extremos de pH no início do processo podem diminuir a eficiência do processo 

e atrasá-lo em alguns dias, porém no final esse parâmetro situa-se sempre na 

faixa de 7,0 a 8,5. 

Na pesquisa realizada por Marques (2010), os valores de pH ao final do 

processo foram de 5,7 e 6,0 para os tratamentos 1 e 2 e 6,3 para o 3 tratamento. 

Com base nisso, a autora concluiu que esses valores de pH não estão de 

acordo com o citado na literatura e tais valores não são aceitáveis para um 

composto maturado.  

Brito (2008) considerou que, em geral, o comportamento do pH foi 

semelhante para todas as leiras. No início do processo o pH variou entre 5,8 e 

6,1 e decresceu até valores de 5,6 a 5,1 na primeira semana. Após a primeira 

semana, o pH evoluiu até valores máximos de 9,5 a 9,2 entre a terceira e quarta 

semana. Após esse período, o pH teve um pequeno decréscimo estabilizando-

se entre 8 e 8,6. O autor destaca também que seus valores finais estão de 

acordo com o proposto por Kiehl (1985). 

O estudo realizado por Vaz (2012) registrou valores iniciais de pH da 

ordem de 7,3 e no decorrer do processo (20 dias) pH de 8,9. Ao final dos 60 

dias o pH foi de 9,7 para o autor os valores estão de acordo com os resultados 

obtidos em outros trabalhos sobre compostagem de biossólidos.  

Heck et al. (2013) destacaram valores iniciais de pH entre 6,7 e 6,9 e 

acrescentou que estão relacionados ao intenso processo de decomposição de 

moléculas simples com produção de ácidos orgânicos. Para os autores os 
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valores de pH aumentaram com o decorrer do processo atingindo o valor 

máximo de 8,37 e retornando a pH 7,5 no estágio de maturação tais valores 

estão condizentes com o início e maturação do processo. 

O comportamento do pH nos estudos apresentados condizem com o 

esperado para fertilizantes orgânicos Classe A, B, C e D e de acordo com as 

especificações SDA/MAPA (BRASIL, 2009). Além disso, o principal fator 

relacionado a diminuição do pH ao final do processo de biodegradação são as 

reações de hidrolise de proteínas no material em compostagem, responsáveis 

por valores de pH acima de 6,0 no composto maturado. 

 

3.3.1.6 Granulometria da matéria-prima 

 

O tamanho das moléculas a serem biodegradadas é um fator que pode 

melhorar ou dificultar o processo de compostagem.  

Partículas muito finas dificultam o processo de oxigenação nas pilhas, 

dificultando a atividade metabólica aeróbica dos microrganismos presentes na 

massa em compostagem. Além disto, dificultam o controle de umidade 

tornando o material compactado e encharcado, podendo ocasionar um 

processo de degradação anaeróbico com produção de odores, produção de 

chorume e maior tempo de degradação (KIEHL, 1998). 

Entretanto, havendo uma boa aeração partículas muito pequenas podem 

ser rapidamente biodegradadas (PEREIRA NETO, 1996). 

No caso de material muito grosseiro e de pouca superfície a ser atacada, 

devido ao grande número de espaços, pode acarretar perda de temperatura. 

Contudo, Pereira Neto (1996) destaca que antes da montagem da leira 

de compostagem, os resíduos devem ser submetidos a uma correção de 

tamanho das partículas, o que favorece a vários outros fatores como: 

homogeneização da massa de compostagem, melhoria da porosidade, menor 

compactação e maior capacidade de aeração. 
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Marques (2010) destaca valores entre 10 a 50mm como ideais ao 

processo de compostagem. Teixeira (2012) sugere partículas com tamanhos 

compreendidos entre 25 a 75 mm como sendo valores ótimos ao processo de 

compostagem aeróbica. 

Monitorar os principais parâmetros relacionados ao processo de 

compostagem, além de nortear todo o processo, permite intervenções 

importantes para corrigir possíveis desequilíbrios que podem ocorrer durante a 

biodegradabilidade da matéria orgânica. Em apoio, MacLeod et al. (2008) 

destacam temperaturas inadequadas, baixa umidade, baixo teor de oxigênio, 

falta de nutrientes e presença de toxinas como fatores limitantes ao processo 

de biodegradação. E , por isso, a produção de compostos com qualidade físico-

química e microbiológica é resultado do monitoramento de vários fatores 

associados e interdependentes.  

 

3.3.1.7 Microbiota e Biodegradação 

 

A biodegradação da matéria orgânica durante os eventos de 

compostagem acontece por meio de bactérias e fungos mesofilícos e 

termofilícos presentes no processo. Segundo Miller e Inácio (2009), quando se 

estuda o composto orgânico com vistas a sua composição microbiológica, este 

é determinado pela concentração de grupos funcionais de micro-organismos 

como: bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias, fungos e bactérias fixadoras 

de nitrogênio. Estes micro-organismos são fundamentais no processo de 

compostagem, pois atuam na decomposição dos resíduos orgânicos até a 

formação do húmus (PAREDES FILHO, 2011). 

Tais microrganismos, em função da temperatura, apresentam-se em um 

ciclo de reações compreendido em três fases mesofílica, termofílica e 

mesofílica. 

A primeira compreende a fase mesofílica, caracterizada por 

temperaturas entre 20 - 40oC, nesta faixa de temperatura, os microrganismos 

mesofílicos colonizam o material em compostagem e iniciam um ciclo de 
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reações bioquímicas, indispensáveis a evolução do processo de 

biodegradação e suas respectivas fases. 

Esta fase acontece por meio da ação de fungos e bactérias mesofílicos 

responsáveis pelas reações iniciais que acontecem neste processo (CHRONI 

et al. 2009a). Durante tais reações, acontece a liberação de energia, 

ocasionando aumento de temperatura, favorecendo a proliferação de 

microrganismos termofílicos, caracterizando a segunda fase do processo - 

termofílica cujas temperaturas variam de 40 -70oC. 

Na fase termofílica, há predomínio de bactérias, tais microrganismos 

degradam compostos de fácil decomposição como açúcares, carboidratos e 

proteínas, e também são responsáveis pela disponibilização de nutrientes, bem 

como pela fixação de nitrogênio (SYMANSKI, 2005). Esta etapa persiste até 

que estes microrganismos decomponham os resíduos orgânicos de fácil 

degradação presentes na matéria orgânica (TEIXEIRA, 2012). 

Para Coelho et al. (2005) após um primeiro ciclo de metabolismo da 

matéria orgânica, dá-se um decréscimo de temperatura, ocasionando uma 

recolonização do material em compostagem. Nessa fase, há baixa diversidade 

de bactérias, sendo apenas o grupo de bactérias conhecido como 

actinobactérias e os fungos mesofílicos encontrados em maiores populações 

(COELHO et al., 2005; CHRONI et al., 2009a). 

É neste momento que ocorre a terceira fase caracteriza pela diminuição 

da temperatura, denominada de fase mesofílica ou de Maturação, onde os 

resíduos orgânicos de difícil degradação (lignina, celulose, hemicelulose) serão 

decompostos pela atividade microbiana. Esta etapa, está mais relacionada à 

degradação pela atividade dos fungos (TEIXEIRA, 2012). 

A partir da identificação do perfil microbiológico em função da 

temperatura, autores como Chroni et al. (2009a); Chroni et al. (2009b); 

Symanski (2005) em suas pesquisas buscaram identificar as populações de 

microrganismos presentes nas fases mesofílicas inicial e final e na fase 

termofílica de em eventos de compostagem. 

Chroni et al. (2009b) avaliaram o perfil das populações de 

microrganismos em relação a temperatura durante a evolução do processo de 

compostagem. Para a realização desta pesquisa, os autores utilizaram 
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diferentes substratos: esterco de galinha (PM); resíduos verdes (folhas, grama, 

podas de árvores – GW); bioresíduos (resíduos de jardim + resíduo doméstico 

- SSB) durante um período de 3 a 5 meses, num sistema “Windrow”. Como 

resultado, os autores obtiveram populações de bactérias formadoras de 

esporos durante todo o processo de compostagem, sendo estas predominantes 

durante as fases mesofílicas. Já na fase termofílica, houve predomínio de 

bactérias celulositicas (responsáveis pela degradação da celulose) com 

consequente diminuição destas populações durante esta fase. Com relação a 

fungos e actinobactérias, houve predomínio destes microrganismos nas fases 

mesofilícas, em especial na fase de maturação. Para os autores, os perfis das 

populações microbiológicas condizem com as fases mesofilílicas e termofílicas 

esperadas para o processo de compostagem aeróbica. 

Chroni et al. (2009a), também avaliaram o perfil da microflora presente 

em eventos de biodegradação da matéria orgânica em função da temperatura, 

ou seja, a concentração bacteriana no início e final de cada fase. Como matéria-

prima os autores utilizaram resíduos de jardinagem e resíduo orgânico 

doméstico (proporção 1:1) durante 125 de compostagem. Os resultados obtidos 

neste estudo se encontram na Tabela 5.  

Tabela 5 - Populações de microrganismos em eventos de compostagem utilizando como 
matéria-prima resíduo orgânico doméstico e restos de jardinagem. 

Microrganismo População inicial 

(UFCg-1por peso seco) 

População final (UFCg-1 

por peso seco) 

Bactérias mesofílicas 3,2.106 1,7.109 

Bactérias termofílicas 1,3.104 1.0.109 

Fungos mesofílicos 2,5.106 3,2.102 

Fungos termofílicos 2,8.102 9,8.103 

Leveduras 3,7.107 7,8.104 

Bactérias celulíticas 4,6.104 8,1.106 

Fonte: Adapatado de Chroni et al. (2009a) 

Para os autores, a presença da microflora apresenta uma alternância de 

populações mesofílicas e termofílicas ao longo da evolução do processo de 

biodegradação, neste estudo, inicialmente foram detectados a presença de 

fungos e bactérias mesofílicas. Ao passar para fase termofílica, os autores 
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também obtiveram a presença de fungos e bactérias, sendo a presença de 

bactérias predominantes nesta fase. 

Além disto, os autores enfatizam a presença de leveduras durante todo 

o processo, entretanto, houve um decréscimo da população com a evolução do 

processo de compostagem e, consequentemente, com o aumento de pH que 

exerceu uma pressão negativa sobre a população de leveduras (Tabela 5). 

Outro grupo de microrganismo isolado neste experimento foi o grupo de 

bactérias celulositicas, proteolíticas e amiolíticas. Com relação às bactérias 

celulositicas, estas apresentaram valores iniciais de 4,6.104UFCg-1 e finais 

8,1.106UFCg-1 (Tabela 5), estabilizando por volta do 33ºC dia de compostagem. 

Para os autores, tais microrganismos tendem a aparecer principalmente nesta 

fase, pois altas temperaturas favorecem a degradação da celulose. Contudo, a 

sucessão microbiológica ao longo do processo de compostagem apresentou 

comportamento de crescimento e declínio compatível com o esperado para as 

fases dos eventos de compostagem. 

Com o objetivo de avaliar a eficiência da compostagem como tratamento 

de resíduos, através da identificação da sucessão bacteriana (bactérias 

mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas) Symanski (2005) realizou uma 

pesquisa utilizando como matérias-primas resíduos sólidos provenientes de 

uma usina de compostagem e hortifrutigranjeiro nas seguintes proporções: 70% 

de resíduo da usina e 30% de hortifrutigranjeiro, durante os meses de julho 

2002 a janeiro de 2003. Na Tabela 6, estão listados os resultados de 17 gêneros 

encontrados e os números de cada gênero. 
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Tabela 6 - Total de gêneros bacterianos e o número de cada gênero ao longo das coletas 
realizadas em uma leira de compostagem de resíduo sólido urbano. 

 

Fonte: Symanski (2005). 

Dentre os 17 gêneros isolados Enterobacter representou 15%, 

Escherichia 14,2%, Bacillus 13,4% e Pseudomonas 9,6% e juntos 

correspondem a 52,2% do total da amostragem. Para a autora, a comunidade 

bacteriana apresentou-se diversificada e não sofreu grandes variações 

qualitativas ao longo do processo.  

Diante do exposto é possível inferir que, de modo geral as populações 

microbiológicas tendem a manter um padrão em função da temperatura e, 

consequentemente, o processo de sucessão de microrganismos é um dos 

principais fatores responsáveis pelo sucesso da evolução em processos de 

compostagem. Nestes estudos também ficou evidente a importância da 

dinâmica e da diversidade microbiológica, que acontecem durante os eventos 

de biodegradação da matéria orgânica e sua relação com a redução de 

microrganismos patogênicos (KIM et al. 2011; SUÁREZ-ESTRELLA et al. 2013) 

em processos de biodegradação.  

Contudo Vaz (2012) destaca bactérias e fungos como os principais 

microrganismos responsáveis pela bioconversão da matéria orgânica crua em 

Gêneros N° isolados 

Aeromonas spp. 43 

Bacillus spp. 67 

Burkholderia spp. 13 

Citrobacter spp. 13 

Corynebacterium spp. 32 

Enterobacter spp. 75 

Escherichia spp. 71 

Flavimonas spp. 09 

Klebsiella spp. 29 

Micrococcus spp. 21 

Pasteurella spp. 23 

Pseudomonas spp. 06 

Providencia spp. 48 

Serratia spp. 10 

Staphylococcus spp. 22 

Xanthomonas spp. 11 

Total 500 
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húmus, entretanto participam também do processo outros organismos como 

algas, protozoários, nematódeos, vermes, insetos e suas larvas. 

 

3.3.1.8 Patógenos presentes no biossólido em processo de 

compostagem aeróbica. 

 

Autores relatam como microrganismos patogênicos mais comumente 

encontrados em biossólido: bactérias do gênero Salmonella sp., Coliformes 

Termotolerantes neste caso as cepas patogênicas da espécie Escherichia coli, 

vírus e ovos de helmintos. 

Em apoio, Silva et al. (2001) enfatizam que os estudos epidemiológicos 

têm mostrado que bactérias, vírus, ovos de helmintos e cistos de protozoários 

representam riscos para a saúde humana e animal devido:  

 à alta frequência de parasitismo na população em diferentes partes do 

mundo; 

 ao longo tempo de sobrevivência no meio externo para os helmintos 

(ovos de Ascaris sp. pode sobreviver até sete anos); 

 dose infectante (um ovo ou cisto é suficiente para infectar o hospedeiro). 

Devido a estes fatores, tais microrganismos são apontados como 

indicadores de qualidade do biossólido e, consequentemente, o uso deste em 

sistemas agrícolas de acordo com a Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006) 

prevê tratamentos de higienização, a exemplo da compostagem para inativação 

destes patógenos quando estão presentes neste material.  

a) Salmonella sp. 

O gênero Salmonela sp. é formado por bacilos gram-negativos 

anaeróbicos facultativos, não formadores de esporos, oxidase negativo (SILVA 

et al. 2010). Seu habitat natural é o trato intestinal de animais de sangue quente. 

Todo o gênero Salmonella sp. é patogênico, causando Salmonelose ou 

gastroenterite (TORTORA, 2000). E, devido a isso, o gênero Salmonela sp. é 
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um dos principais patógenos, cuja presença, é indicador de qualidade em 

processos de biodegradação que utilizam biossólido como matéria-prima. 

Neste sentido, a sobrevivência do gênero Salmonella sp. foi abordada por 

estudos (ERICKSON et al., 2009; GUZMÁN et., 2007; SHEPHERD Jr et al., 

2010) que investigaram o tempo de sobrevivência, assim como, os mecanismos 

de adaptação representados por este patógeno entérico, com vistas a 

qualidade final do composto maturado. 

Erickson et al. (2009) investigaram a sobrevivência de Salmonella sp. 

em resíduos orgânicos domésticos com adição de direta e indireta de inóculos 

deste patógeno em escala de laboratório num reator aeróbico. Duas amostras 

A e B foram colocadas em reatores anaeróbicos contendo misturas de resíduos 

domésticos na proporção de 6:4. Na amostra A, foi adicionado um inóculo de 

Salmonella sp. na concentração de 8,0.109UFCg-1, diretamente no material em 

compostagem. Quanto a amostra B, foi adicionado um inóculo, do mesmo 

patógeno e, nas mesmas concentrações, dentro de um frasco fechado de 

10mL, de modo que o conteúdo do frasco não tivesse contato com o material 

em compostagem. Na amostra A, a temperatura no reator atingiu 66oC e 

reduziu a população de Salmonella sp. dentro de cinco dias, na amostra B, a 

temperatura de 55oC, aos 20 dias de compostagem ainda apresentava 

contagem de 5.104UFCg-1 de Salmonella sp. Os autores evidenciaram a 

importância da temperatura na inativação de patógenos e a existência de outros 

mecanismos na redução de patógenos a exemplo da competição por 

nutrientes, antagonismo microbiano (incluindo a produção de antibióticos e 

parasitismo direto), a produção de ácidos orgânicos como exemplificado na 

amostra B.  

Outro estudo que analisou a sobrevivência de Salmonella sp. em 

biossólido foi desenvolvido por Guzmán et al. (2007). O Primeiro tratamento foi 

submeter o lodo de esgoto a um tratamento de digestão anaeróbica durante 20 

dias, após este período este foi misturado com uma solução de floculante de 

polieletrólito sintético orgânico, antes desidratação mecanicamente por meio de 

centrifugação; o segundo tratamento foi utilizar o lodo desidratado misturado a 

resíduos vegetais (legumes inertes) em processo de compostagem aeróbica 

durante 90 dias. Os autores relatam a presença do patógeno em apenas uma 
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das seis amostras, o que corresponde a 17%, e apresentou redução de 

5,0Log10. Entretanto, a presença deste patógenos após os tratamentos 

representa risco de infecção. O presente estudo não realizou a contagem de 

Salmonella sp. Contudo, autores como Silva et al. (2001) relatam que as doses 

de bactérias infectivas orais para Salmonela sp. podem ser inferiores a 

103UFCg-1. Além disto, tais bactérias são os patógenos mais comumente 

encontrados em esgotos domésticos. 

Para avaliar a sobrevivência de microrganismos patogênicos processos 

de compostagem aeróbica Shepherd Jr. et al. (2010) realizaram dois 

experimentos onde misturou esterco, serragem, produtos lácteos, ração, 

resíduos de feno e vegetais durante o período de inverno e outro durante o 

verão. A próxima etapa da pesquisa, consistiu na produção de um inóculo da 

bactéria Salmonella typhimurium. Para tanto, este foi exposto a um choque 

térmico (durante a noite o patógeno foi exposto a temperatura de 48°C durante 

30 minutos em banho maria), as bactérias que sobreviveram foram cultivadas 

e o inóculo resultante foi adicionado no material em compostagem. Foram 

montadas pilhas com inóculos com bactérias submetidas a choques térmicos e 

com bactérias que não sofreram choque térmico. O processo de compostagem, 

durou 60 dias e foram realizadas análises das amostras em laboratório para 

detecção deste patógeno. Os autores observaram uma população bacteriana 

sem choque térmico da ordem de 5,5 e 6,0LogUFCg-1, para os locais de 

superfície e fundo e uma de População 5,5 a 6,2LogUFCg-1 também para os 

locais de superfície e fundo em culturas com choque térmico durante o período 

de verão em processos de compostagem, respectivamente. Com relação ao 

experimento realizado no inverno, os autores destacam que a diferença foi 

insignificante, para os 2 tratamentos, ficando em torno de 5,1 a 6,1Log UFCg-1. 

Contudo, as bactérias patogênicas presentes no experimento de verão 

sobreviveram mais do que as patogênicas do experimento de inverno. Para os 

autores, a resposta ao choque térmico induzida pela ativação do gene rpoS, 

um importante regulador na resposta ao stress bacteriano, pode ter um efeito 

significativo sobre a sobrevivência bacteriana. Patógenos adaptados ao calor 

podem sobreviver por um período de tempo maior dentro do corpo da pilha, 
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possivelmente causando recrescimento, durante a fase de cura do processo de 

compostagem aeróbica.  

Diante do exposto, observa-se a importância de estudos voltados a 

detecção de patógenos como Salmonella sp. Este patógeno tem evidenciado 

uma diversidade de nichos em processos de compostagem a exemplo da 

adaptação a altas temperaturas, competição com microrganismos nativos e, 

por isso, a necessidade cada vez maior de investigações mais aprofundadas 

acerca da sua sobrevivência e permanência em processo de compostagem.  

b) Escheriochia coli  

Escherichia coli pertence ao grupo dos Coliformes Termotolerantes, 

tendo como características a capacidade de fermentar a lactose e 

sobrevivência a temperaturas de 44 - 45oC. E. coli é a única espécie de 

Coliformes Termotolerantes de origem exclusivamente fecal, estando sempre 

presente em densidades elevadas nas fezes de humanos, mamíferos e 

pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que não tenham 

recebido contaminação fecal (TORTORA, 2000). 

Tortora (2000) caracteriza a E. coli como sendo normalmente inofensiva, 

mas certas cepas, podem ser patogênicas a exemplo do Sorotipo E. coli 

0157:H7. O autor relata este patógeno como responsável pela Síndrome 

hemoliticourêmia (sangue na urina, insuficiência renal), cerca de 5-10% das 

crianças infectadas progridem para este estágio e a taxa de mortalidade é alta. 

Devido a estes fatores, a presença de E. coli em biossólido (MARQUES, 

2010) é indicada como parâmetro de qualidade pela Resolução 375 CONAMA 

(BRASIL, 2006) que estabelece o limite de 103 NMP para utilização de 

biossólido em sistemas agrícolas e, como classificação de fertilizantes 

orgânicos, resultantes dos processos de compostagem aeróbica. 

Em virtude disso, estudos têm sido realizados para avaliar a presença 

deste patógenos em processos de compostagem com vistas a sua inativação. 

Dentre estes se destaca a pesquisa realizada por Marques (2010), neste 

a autora encontrou valores de 2,4.104UFCg-1
 (Tratamento 1), 2,43.104 
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(Tratamento 2) e 2,28.104 (Tratamento 3), e enfatiza uma redução de E. coli ao 

longo dos 90 dias de compostagem e esta redução na concentração de 

Coliformes Termotolerantes, no material, ocorrendo em virtude da ação 

conjunta de fatores como: altas temperaturas, presença de substâncias tóxicas 

e escassez de nutrientes. Neste caso, apesar da redução ao final dos 90 dias 

de compostagem, não houve inativação desta bactéria e a autora concluiu que 

não é seguro utilizar este composto em sistemas orgânicos de produção e o 

seu uso pode trazer riscos à saúde das pessoas. 

Outro estudo desta natureza foi realizado por Shepherd Jr et al. (2010) 

que também verificou a sobrevivência do Sorotipo E. coli O157:H7 após choque 

térmico em processos de compostagem aeróbica e avaliou o potencial de 

adaptação deste patógeno a altas temperaturas. Neste contexto, E. coli 

0157:H7 apresentou redução de 4,2Log UFCg-1 e foram detectadas aos 60 dias 

de compostagem. Para os autores a presença deste patógeno após exposição 

a temperaturas sub-letais, evidencia o mecanismo de adaptação e 

sobrevivência deste microrganismo em processos de compostagem aeróbica. 

Kim et al. (2011), com objetivo de estudar o impacto dos microrganismos 

nativos sobre o crescimento e sobrevivência de patógenos, (E. coli O157:H7), 

realizaram um estudo utilizando estercos bovinos comprados em lojas. A estes 

foram aplicados dois tratamentos térmicos: o primeiro denominado de AAC 

(autoclave e aclimatação), neste caso o composto foi autoclavado durante 3 

dias consecutivos e colocado a temperatura de 22oC durante 18, 24, 30 e 48h, 

para atingir uma população nativa de microrganismos mesófilos nas 

concentrações de 5,0, 6,0, 6,5 e 8,0LogUFCg-1 desta população; no segundo 

tratamento (DHTC), o composto foi submetido a temperaturas de 80oC durante 

6 e 18 h para obter populações nativas na ordem de 6,0 e 5,0LogUFCg-1 de 

microrganismos mesófilos, respectivamente. Nos dois tratamentos foi 

adicionado um inóculo do patógeno na proporção de 1:100. No primeiro 

tratamento, depois de inoculadas as amostras, foram armazenadas a 

temperaturas de 8, 22, e 30oC, respectivamente. No segundo tratamento, as 

amostras foram inoculadas e armazenadas a 22ºC. Os resultados para os 

tratamentos revelaram que em AAC bactérias e fungos morreram durante a 

autoclavagem, mas microrganismos mesófilos, termófilos, bactérias Gram-
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negativas (E. coli) e os esporos resistentes ao calor, destas populações, após 

aclimatação germinaram. No segundo tratamento, foi observado o mesmo 

comportamento, exceto para os fungos sensíveis ao calor. Para os autores, 

quando as populações nativas estavam presentes, nos dois tratamentos e 

populações de E. coli O157:H7 decresceram, demonstrando que, quanto maior 

for o nível de microrganismos nativos, menor será o crescimento de E. coli 

O157:H7 demonstrando que a presença de microrganismos nativos tem sido 

apontada com um dos principais fatores de crescimento de patógenos em 

biossólido. 

Outro estudo que avaliou o antagonismo entre populações de 

microrganismos nativos e patógenos utilizando o processo de compostagem 

aeróbica foi realizado por Suárez-Estrella et al. (2013). Para realização deste 

estudo, foram montadas três pilhas: pilha I - lodo de esgoto (37,5%), Legumes 

(37,5%) e cascas de amêndoa (25%); pilha II - resíduos vegetais (tomate, 

restos vegetais) 75% e cascas de amêndoa (25%) e pilha III- resíduos sólidos 

urbanos. Todo o processo de compostagem durou 180 dias. A partir do 

composto foram extraídas populações de bactérias e fungos nativos, para 

estudar o anatagonismo e, com estes, tomateiros e plantas de melões foram 

fertirrigadas. Após 10 dias, plantas fertirrigadas foram contaminadas com 

fitopatógenos e um grupo controle de planta não foi fertirrigado e submetido a 

contaminação com fitopatógenos. Nas plantas fertirrigadas e contaminadas, 

houve redução de 40% a 62% na concentração do patógeno e em 83% das 

plantas infectadas, sem o antagonismo microbiológico o patógeno estava 

presente. Diante do exposto, os autores conseguiram demonstrar a eficácia no 

tratamento biológico a partir de microrganismo extraídos de compostos 

submetidos a tratamentos com resíduos orgânicos da indústria de alimentos.  

Heck et al. (2013) tiveram como objetivo de sua pesquisa analisar 

parâmetros microbiológicos de acordo com Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 

2006) avaliando, assim, a qualidade do composto produzido a partir de resíduos 

orgânicos domésticos misturados ao lodo de esgoto. Da 1ª coleta a 9ª, os 

autores obtiveram concentrações de E. coli da ordem de 2.106UFCg-1 e 

2.104UFCg-1. Na décima coleta, não foi observada a presença deste patógeno 

e na 11ª os autores obtiveram 4.104UFCg-1. Na visão dos autores este fato pode 
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ser proveniente de um processo de recontaminação do material compostado, 

logo, preconizada pelo limite de 1,0.103UFCg-1de composto maturado.  

Com base nos critérios da Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006) e 

da possibilidade de infecção pelo contato com o patógeno comumente citado 

como resistente a altas temperaturas e passível de recontaminação em 

compostagem aeróbica, fica evidente a necessidade de investigações mais 

aprofundadas (com metodologias mais confiáveis, a exemplo da identificação 

por PCR das cepas patogênicas) para avaliar se as cepas de E. coli que 

aparecem no composto maturado são patogênicas para daí investigar a 

eliminação deste patógeno em processo de compostagem, inclusive incluindo 

processos complementares para higienizar o composto final da presença de 

microrganismos patogênicos.  

c) Ovos de Helmintos 

Os helmintos constituem um grupo de vermes que em sua maioria são 

parasitas de diversas espécies de animais, inclusive o homem, por isto, trata-

se de um grupo com grande interesse sanitário. Nesta mesma linha de 

pensamento, Silva et al. (2001) destacam que apenas um ovo de helmintos é 

necessário para infectar o hospedeiro. Daí a importância do monitoramento 

destes ovos em sistemas de compostagem e, consequentemente, na qualidade 

sanitária do composto produzido. 

Os helmintos são formados por três Filos conforme descrito na Figura 8. 

Figura 8 -Principais Filos de Helmintos, suas principais características e espécies 
parasitas 

Filos Características Principais espécies 

Platyhelminthes vermes achatados 

dorsoventralmente 

Taenia saginata e Taenia solium 

Aschelminthes vermes com o corpo em 

geral de forma cilíndrica 

Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Ancylostoma duodenale, 

Necator americanus e Ancylostoma 

ceylanicum 

Acanthocephala vermes com o corpo 

cilíndrico ou ligeiramente 

comprimido lateralmente 

 

Fonte: Zerbini (2000). 
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Dentre os três Filos citados na Figura 8, segundo Zerbini (2000) o Filo 

Aschelminthes é um grupo de interesse sanitário porque possue as seguintes 

características: 

 os ovos possuem um período embrionário no solo antes de atingirem o 

hospedeiro, com a capacidade de se tornarem viáveis e garantindo um 

potencial de infecção;  

 os ovos persistem muito tempo no meio ambiente, com um período de 

latência que varia de acordo com a espécie;  

 não necessitam de hospedeiro intermediário para completar o ciclo 

biológico. 

Além disto, dado ao fato de que os ovos de helmintos são parasitas do 

trato intestinal do homem e basta apenas um ovo para infectar o hospedeiro, e 

a presença destes em compostos maturados e a sua utilização em sistemas 

agrícolas representa riscos à saúde das pessoas. 

Em biossólido, ovos de helmintos são citados como contaminantes e, 

por isso, a restrição prevista em Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006) para 

utilização agrícola deste tipo de resíduo sólido orgânico. Além disto, os ovos de 

helmintos podem permanecer no lodo durante anos (1-7 anos) a depender da 

espécie (U.S.EPA, 2003), sendo pois, bons indicadores da qualidade do 

biossólido. 

Haja vista a reutilização agrícola de biossólidos, várias pesquisas têm 

sido realizadas utilizando diferentes resíduos orgânicos mais o biossólido na 

tentativa de eliminação dos ovos de helmintos em processos de compostagem. 

Nesta perspectiva Teixeira (2012), em sua pesquisa, analisou a 

presença de ovos de helmintos em processos de compostagem de biossólido. 

O autor realizou três tratamentos: o primeiro continha uma mistura de lodo de 

esgoto (60kg), inoculante e resíduo estruturante (3,5kg); o segundo lodo de 

esgoto (60kg) mais estruturante (3,5kg) e apenas lodo de esgoto (60kg), 

compondo o tratamento três. Como estruturantes, foram utilizados podas de 

jardinagem, restos de frutas e verduras cruas e cozidas. O experimento foi 

realizado em duas etapas, a primeira entre os meses de fevereiro e março de 
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2011 e o segundo, entre os meses de março e julho de 2011 com os mesmos 

tratamentos descritos anteriormente. Após este período, o autor realizou 

análises e verificou ausência de ovos viáveis de helmintos em todas as 

amostras, logo, a via térmica é uma forma eficiente de inativação de ovos 

viáveis de helmintos, para compostagem aeróbica de biossólido. 

Marques (2010) e Reck et al. (2013) também verificaram a inativação de 

ovos de helmintos em processos de compostagem aeróbica, e também 

descreve a compostagem aeróbica como método eficiente na inativação de 

ovos viáveis de helmintos. 

Mediante a importância sanitária destes patógenos e ao tempo de 

sobrevivência destes em solos, se destaca o processo de compostagem 

aeróbica como alternativa de tratamento eficiente para biossólido contaminado 

por ovos de helmintos, conforme demonstram os resultados dos estudos 

apresentados (MARQUES, 2010; TEIXEIRA, 2012; HECK et al. 2013).  

d) Vírus  

Os vírus são microrganismos patogênicos do homem e diversas 

espécies de animais e vegetais. É um parasita intracelular obrigatório e 

apresentam genoma viral de RNA (Ácido Ribonucleíco) ou DNA (Ácido 

Desoxirribonucléico).  

São transmitidos através do solo, alimentos, água, aerossóis ou na 

poeira (SILVA et al. 2001), por via direta. 

Os vírus são indicados como microrganismos patogênicos presentes em 

biossólido, entretanto, Silva et al. (2001) destacam as concentrações deste 

patógeno como sendo variáveis e atribuem estas diferenças as condições de 

saúde da população da bacia contribuinte do tipo de processo de tratamento 

ao qual o esgoto é submetido, bem como o tipo de processo de estabilização 

utilizado para o lodo.  

Além disto, a simples presença do agente infeccioso não implica, 

necessariamente, na imediata transmissão de doenças, a sua presença 
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caracteriza apenas um risco potencial (ZERBINI, 2000), sendo assim, a autora 

descreve que o risco real depende de fatores tais como: 

 resistência dos organismos patogênicos ao tratamento de esgotos e às 

condições ambientais;  

 suscetibilidade e grau de imunidade do hospedeiro;  

 grau de exposição humana aos focos de transmissão;  

 dose infectiva;  

 patogenicidade.  

Com relação a concentração de patógenos necessárias a infecção (dose 

infectiva) esta é da ordem de 102 vírus (Silva et al. 2001) e Zerbini (2000) 

descreve o risco por infecção viral como sendo baixo quando comparado ao 

risco de infecção por ovos de helmintos e bactérias. 

Em virtude do risco potencial de infecção viral através da utilização do 

biossólido, estudos realizados por Heck et al. (2013) e Teixeira (2012) 

utilizaram o processo de compostagem aeróbica como mecanismo de 

higienização do lodo para Vírus entéricos. 

No primeiro estudo os autores investigaram a presença de Adenovidae 

e Enterovidae e, ao final de 240 dias de compostagem, não detectaram a 

presença destes vírus no composto maturado.  

O segundo estudo analisou apenas a presença de Adenovidae no 

processo de compostagem por considerar que estes vírus possuem alta 

resistência devido a sua dupla fita de DNA, e também a transmissão oro-fecal 

e replicação no trato intestinal do hospedeiro. Durante seus dois experimentos 

(experimento I período de 1 a 3 meses; experimento II, período de 2 a 4 meses), 

o autor destaca a redução no genoma viral destes microrganismos, sendo 

assim, o autor destaca como fator de infecção a presença de vírus viáveis e 

não apenas do genoma viral e, portanto, ao final do processo de compostagem 

o material maturado encontrava-se isento de vírus viáveis de Adenovidae. 

Logo, o processo compostagem aeróbica é um eficiente mecanismo de 

inativação de vírus viáveis de Adenovidae. 
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Com relação a este grupo de microrganismos e com base nos estudos 

citados, pode-se inferir a eficiência na inativação de vírus viáveis de 

Adenovidae através do processo de compostagem aeróbica. Tal fato contribui 

para justificar a utilização da compostagem como método alternativo de 

tratamento para biossólido. Contudo, o estudo de mais grupos de vírus deve 

ser incluído em pesquisas futuras, uma vez que as vias de transmissão dos 

vírus são diversificadas no intuito de contribuir para a discussão acerca do 

processo de compostagem como alternativa eficiente de higienização de 

biossólido. 

 

3.4 ESTABILIDADE E MATURAÇÃO DO COMPOSTO 

 

Havendo condições físico-químicas ideais ao processo de 

biodegradação os microrganismos mesófilos e termófilos realizam o processo 

de degradação da matéria orgânica atingindo a estabilidade do composto. 

Passada esta fase, o composto sofre o processo de humificação caracterizando 

o período de maturação. 

Durante a maturação acontece a conversão de moléculas orgânicas em 

Substâncias Húmicas (Ácidos Fúlvicos, AF- Ácidos Húmicos, AH e Humina). 

Para Kiehl (1998), a maturação acontece após um período prolongado de uma 

longa compostagem, cerca de 90 a 120 dias, resultando num composto de 

coloração escura, com certo brilho quando úmido, com odor de terra mofada. 

Estas substâncias são indicadores do processo de biodegradação da 

matéria orgânica, além disso, contribuem para melhorar as condições físico-

químicas do solo e, consequentemente, dos recursos naturais disponíveis. 

Neste contexto,  

“a presença de substâncias húmicas no composto indica o seu grau 

de maturação. Além disso, a natureza química destas substâncias 

revela uma similaridade com relação a sua composição elementar 

característico de moléculas orgânicas. Portanto, a conversão da 

matéria orgânica em substâncias húmicas, além de indicar a fase de 

maturação propicia a produção de substâncias que acarretam 

melhorias nas condições físico-químicas do solo” (LIMA et al., 2009). 
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 “substâncias húmicas desempenham funções importantes no 
ambiente e contemplam: efeito sobre estrutura do solo, formação de 
quelatos com metais pesados, adsorção de pesticidas e outros 
contaminantes tóxicos e efeitos sobre o processo de assimilação de 
nutrientes pelos vegetais (CANELLAS e SANTOS, 2005)”. 
 
“substâncias húmicas (SH) representam uma fonte de lenta liberação 
de nutrientes para a nutrição das plantas (principalmente N, P e S), 
contribuem com a maior parte da CTC dos solos, possuem a 
habilidade de formar complexos com vários íons metálicos e, devido 
ao seu caráter anfótero, agem como tamponantes da reação do solo 
em uma ampla faixa de pH. Essas características as tornam um dos 
principais fatores que governam a dinâmica e disponibilidade dos 
nutrientes no solo” (EDAB, 2014). 

Tais afirmativas evidenciam a importância das SH para o solo, para as 

plantas e para os ecossistemas terrestres devido a sua importância na dinâmica 

dos solos, através da disponibilidade de nutrientes para os vegetais. Além disto, 

a matéria húmica tem uma atividade biológica muito complexa, está 

dependente de sua origem, tamanho molecular, características químicas e 

concentração (MELO et al., 2009; EDAB, 2014). Em contribuição Melo et al. 

(2009) descrevem, a composição da matéria-prima como fator de influência na 

velocidade e intensidade das transformações que sofrem as frações húmicas 

(AH e AF) da matéria orgânica, durante a evolução do processo de 

compostagem.  

Com relação as características químicas destas moléculas, Abate 

(1998); Rocha e Rosa (2003); Vaz (2012) as descrevem da seguinte forma: 

I- Ácidos Húmicos (AH) são solúveis em álcali diluído e precipitado, após 

acidificação do extrato alcalino; 

II- Ácidos Fúlvicos (AF) permanecem em solução após acidificação do extrato 

alcalino; 

III- Humina, fração não extraído por ácidos ou álcalis diluídos. 

Tais substâncias são produzidas durante a bioconversão das moléculas 

orgânicas em eventos de compostagem e estudos realizados por Lima et al. 

(2009); Vaz (2012) demonstrou o caráter antagônico destas substâncias 

durante a evolução dos eventos de biodegradabilidade da matéria orgânica. 
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Os AF no início do processo de compostagem são encontrados em 

grandes quantidades, já os AH apresentam concentrações baixas ou ausentes. 

À medida que a biodegradação vai ocorrendo, às concentrações destes dois 

ácidos vão sendo alteradas de forma antagônica, ou seja, os teores de AF 

decaem ao passo que as quantidades de AH vão aumentando, atingindo seus 

maiores valores ao final do processo. 

Para autores como Melo et al. (2009); Vaz (2012), os AF correspondem 

a fração húmica de fácil degradação e, por isso, seus altos índices ao início do 

processo. Além disso, os AF podem ser caracterizados como uma fração 

colorida e solúvel tanto em meio alcalino ou ácido diluído. Constitui-se 

quimicamente por polissacarídeos, aminoácidos, compostos fenólicos dentre 

outros (Figura 9), e possuem peso molecular baixo em comparação aos AH 

(ABATE, 1998; VAZ, 2012). 

Figura 9 - Estrutura proposta para Ácidos Fúlvicos proposta por Schnitzer (1978). 

               

Fonte: Abate (1998) 

Outro aspecto importante refere-se à composição elementar dos ácidos 

fúlvicos. Como apresentado na da Tabela 7, estes apresentam uma relação 

O/C maior do que os ácidos húmicos.  

 

 



66 
   

Tabela 7 - Composição elementar das substâncias húmicas (% em base seca e livre de 
cinzas). 

Elemento Ácido Fúlvico Ácido Húmico 

C 40-50 50-60 

O 44-50 30-35 

H 4-6 4-6 

N 1-3 2-6 

S 0-2 0-2 

Fonte: Abate (1998), Canellas e Santos (2005). 

Tal fato foi atribuído a maior quantidade de grupos funcionais oxigenados 

encontrados AF (COOH, OH e C=O) (Figura 9) responsáveis por uma maior 

reatividade desta fração em relação aos AH, tal fato justifica o seu decréscimo 

ao longo do tempo de compostagem (LIMA, 2006). 

À medida que o processo de compostagem evolui, vai acontecendo à 

conversão de substâncias, gerando estruturas mais complexas e polimerizadas 

correspondentes aos ácidos húmicos (MELO et al. 2009). 

Para Vaz (2012), os ácidos húmicos são caracterizados como uma 

fração de coloração escura com solubilidade em meio alcalino em meio ácido 

esta fração é precipitada em material escuro e amorfo. Para o autor são 

quimicamente complexos e constituídos por polímeros, compostos aromáticos 

e alifáticos com elevado peso molecular e grande capacidade catiônica (CTC). 

De acordo com Rocha e Rosa (2003), EDAB (2014) e conforme Tabela 

9, os AH tem maior teor de C e menor teor de O e razão C/H maior em relação 

aos AF, indicando uma maior aromaticidade e uma estrutura mais condensada 

(Figura 10). Vaz (2012) observou em seu estudo que ao início do processo 

compostagem não houve presença de AH e, à medida que os eventos de 

degradação da matéria orgânica evoluíam, os teores de AH foram aumentando, 

alcançando os maiores valores ao final dos 90 dias. Para o autor, tal fato é 

justificado em virtude dos AH serem a última fração húmica a ser sintetizada. 

Além disto, os aumentos dos índices de AH são reflexos da degradação de 

compostos como lignina, celulose e proteínas e implicam em aumento no grau 

de estabilidade da matéria orgânica (MELO et al. 2009).  
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Figura 10 - Proposta de estrutura para Ácido Húmico feita por Schulten e Schnitzer (1993) 

 

Fonte: Abate (1998) 

Estudos realizados por Lima (2006), Melo et al. (2009), Vaz (2012) 

analisaram o comportamento dos AF e AH em eventos de compostagem com 

diferentes substratos e descritos a seguir. 

Lima et al. (2008) em sua pesquisa realizaram a caracterização química 

de resíduos da produção de biodisel compostados com adição mineral. Os 

resíduos utilizados foram: bagaço-de-cana (BC), cinza de bagaço-de-cana 

(CBC), farelo de mamona (FM), esterco de galinha poedeira (EGP), torta de 

filtro (TF) para os seguintes tratamentos: a) BC + CBC + EGP + CS; b) BC + 

CBC + EGP + NPK (o N foi proveniente da uréia); c) BC + EGP + NPK ( o N foi 

proveniente do sulfato de amônio); d) BC + CBC + EGP + pó de rocha de 

serpentina e micaxisto; e) BC + CBC + EGP + pó de fosfato natural; f) BC + TF; 

g) BC + FM + pó de rocha de gnáissica e h) BC + FM. Foram feitas análises em 

diferentes intervalos durante 120 dias de compostagem. A análise dos 

resultados revelou que os teores de AH foram aumentando durante a 

compostagem e os AF tenderam a diminuir, exceto no tratamento g que se 
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manteve constante. Para os autores o tipo de material utilizado afeta a 

formação de substâncias húmicas. 

Melo et al. (2009) realizaram um estudo na Faculdade de Ciências 

Agronômicas “Campus” UNESP-Botucatu-SP-Brasil, submetendo ao processo 

de compostagem (120 dias) diferentes resíduos provenientes de plantas 

medicinais, utilizadas na indústria farmacêutica para extração de princípios 

ativos. O tratamento 1 (resíduo de unha de gato + esterco bovino); tratamento 

2 (resíduo de cascara sagrada + esterco bovino); tratamento 3 (resíduo de Ipê 

Roxo); tratamento 4 (todas as misturas mais esterco bovino) e, para os autores, 

a maturação do composto resultante das diferentes misturas foi confirmada 

através da redução dos teores de AF e aumento nas frações de AH, implicando 

no aumento do grau de polimerização das SH. 

Vaz (2012), em sua pesquisa, utilizou como substrato lodo de esgoto, 

proveniente da indústria de bebidas e como material estruturante casca de 

laranja na proporção de 1:1 durante 90 dias. O autor relata neste estudo que, 

após os primeiros dias, observou os maiores índices de AF nos tratamentos e, 

à medida que o processo de compostagem evoluiu, as quantidades destes 

ácidos decaíram e houve aumento nas quantidades de AH, principalmente ao 

final do processo. No tratamento com inóculo a 2% da bactéria Aneurinibacillus 

thermoaerophilus, foi observado o mesmo comportamento para as quantidades 

de ácidos húmicos e fúlvicos. Para o autor os AF são a primeira fração húmica, 

sendo assim, de fácil degradação a ser sintetizados e os AH a última fração 

húmica e de difícil degradação a ser sintetizada, por isto esse comportamento 

antagônico ao longo da compostagem para os tratamentos com inóculo e sem 

inóculo, logo, tais condições são propicias para acelerar o processo de 

biodegradabilidade da matéria orgânica.  

No estudo realizado por Abouelwafa et al. (2008), a relação C/H em 

ácidos fúlvicos aumentou durante a compostagem. Para os autores o aumento 

do teor de carbono é acompanhado por um aumento da massa molar e um 

elevado grau de polimerização ocorrida na estrutura dos ácidos fúlvicos. Tal 

fato colabora para ampliar as discussões acerca das transformações que as 

substâncias húmicas sofrem ao longo do processo de biodegradação da 

matéria orgânica em eventos de compostagem aeróbica, na busca de 
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explicações para as diferentes estruturas e origens propostas para estas 

substâncias. Portanto, a presença de substâncias húmicas no composto indica 

o seu grau de maturação e também propicia a produção de substâncias 

responsáveis por melhorar as condições físico-químicas do solo a exemplo dos 

AH e AF. 

Tais estudos confirmam a natureza antagônica das frações húmicas em 

eventos de compostagem, evidenciando o nível de transformações bioquímicas 

durante a biodegradação da matéria orgânica. Além disto, as SH produzidas 

contribuem para melhorar as propriedades físico-químicas do solo e, 

consequentemente, contribuindo para melhoria da qualidade ambiental dos 

recursos naturais. 

 

3.5 DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES SOBRE FERTILIZANTES 

ORGÂNICOS NA PERSPECTIVA DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

 

Em um breve histórico sobre as legislações que incluem e dispõe sobre 

normas que regem e determinam parâmetros para classificação 

comercialização e registro de fertilizantes orgânicos, destaque Lei no 6.894, 

1980 e a Instrução Normativa de 28/07/2009 SDA/MAPA (BRASIL, 2009). 

Com relação a Lei 6.894 da SDA/MAPA (BRASIL, 1980) é considerado 

como fertilizante orgânico, o composto que apresente as características 

descritas na Tabela 8, para poder ser registrado e comercializado. 

Tabela 8 - Características mínimas do composto para obter registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

ITEM VALOR TOLERÂNCIA 

Matéria Orgânica Total mínimo de 40% menos de 10% 

Nitrogênio Total mínimo de 1% menos de 10% 
Umidade máximo de 40% mais de 10% 

Relação C/N máximo de 18/1 até 21/1 
pH em água      mínimo de 6    menos de 10% 

Fonte: Adaptado da Lei 6.894 da SDA/MAPA (BRASIL, 1980)  
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Posteriormente como medida complementar, o Decreto 4.954 

SDA/MAPA (BRASIL, 2004) considera como fertilizante orgânico o produto de 

natureza orgânica obtida por processo físico, químico, físico-químico, ou 

bioquímico natural ou controlado, a partir de matérias-primas de origem 

industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecido ou não de nutrientes 

minerais.  

A Instrução Normativa de 23/07/2009 do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento – SDA/MAPA (BRASIL, 2009) especifica como 

fertilizante orgânico Classe D aquele que, em sua produção, utiliza qualquer 

quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento de despejos sanitários, 

resultando em produto de utilização segura na agricultura. Além disso, esta 

instrução normativa ainda prevê especificações com relação a parâmetros 

físico-químicos como os descritos na Tabela 9. 

Tabela 9 - Especificações para uso em solo, expressos em base seca, umidade 
determinada a 65oC para fertilizantes orgânicos Classe A e D. 

Garantia Composto Classe A Composto Classe D 

Umidade máxima 50% 70% 

N total (mínimo) 0,5 % 0,5% 

Carbono orgânico (mínimo) 15 % 15% 

pH (mínimo) 6,0 6,0% 

Relação C/N (máximo) 20 20 

Fonte: Adaptado da Instrução Normativa SDA/MAPA (BRASIL, 2009) 

Neste contexto, o biossólido enquadra-se como resíduo sólido, segundo 

a definição adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 

10.004 ABNT (BRASIL, 2004). A Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (U.S.EPA/ EUA), através de uma regulamentação (EPA, Part 503, 

1995), define biossólido como um produto sólido orgânico produzido por 

processos de tratamento dos esgotos municipais e que pode ser reciclado. 

Diante do exposto, o termo biossólido é utilizado para caracterizar o lodo de 

esgoto doméstico que tenha passado por uma decomposição microbiológica 

parcial, passível de utilização sem criar nenhum impacto negativo ao meio 

ambiente. 

Portanto, o lodo de esgoto gerado em ETEs é um biossólido, resíduo 

sólido orgânico que tratado através de processos de compostagem produzem 

fertilizantes orgânicos Classe D, segundo IN SDA/MAPA (BRASIL, 2009) e 
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passíveis de usos em diversos sistemas agrícolas a depender de suas 

características físico-química e biológicas. 

 

3.6 POTENCIAL DE USO DO BIOSSÓLIDO EM DIFERENTES 

CULTURAS VEGETAIS 

 

Visando avaliar as melhorias nas propriedades físicas do solo com a 

aplicação do biossólido, estudos foram realizados mostrando o potencial do 

resíduo como agente recondicionador de solos (VAZ, 2000). 

A utilização do biossólido pode resultar em melhoras significativas nas 

propriedades químicas do solo, refletindo em aumentos na sua fertilidade. São 

relatados aumento no pH, matéria orgânica, CTC, concentração de 

macronutrientes, principalmente os íons N, P e Ca (MORETTI, 2013). 

A avaliação do biossólido como fertilizante orgânico na produtividade de 

culturas agrícolas anuais e perenes tem sido realizada por diversos 

pesquisadores em diferentes partes do mundo (VAZ, 2000). O autor destaca 

dentre os efeitos da aplicação do biossólido, acontecem aumentos significativos 

no diâmetro e altura das árvores, disponibilização de nutrientes, (principalmente 

de N, P, Ca e K) e aumento na produtividade do sítio florestal e na biomassa 

(VAZ, 2000). 

A fertilização de povoamentos florestais com biossólido tem como ponto 

positivo o fato de tais culturas não serem voltados para alimentação humana 

ou animal, diminuindo, portanto, os riscos de contaminação do homem. 

Contudo, cuidados especiais devem ser tomados em relação à localização, 

forma e dose de aplicação do fertilizante, para não ocorrer à contaminação do 

solo, nascentes, cursos d'água e lençóis freáticos (GONÇALVES et al. 2000). 

Vaz (2012) destaca que alguns inconvenientes causados pelo uso do 

biossólido devem ser apontados, pois podem limitar sua aplicação, tais como: 

a) em algumas regiões ou países, florestas são usadas como áreas de visitação 

pública e recreação, expondo os visitantes a contaminações, principalmente 

por patógenos; e b) metais pesados podem ser absorvidos por cogumelos e 
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sementes comestíveis, elevando os riscos de contaminação da fauna e 

usuários da floresta. 

Além da utilização de biossólido em sistemas florestais, também são 

relatados estudos voltados a aplicação do biossólido in natura e compostado e 

seu potencial de melhorias na produção e nas condições nutricionais da planta 

e do solo. A exemplo, dos estudos de Moretti (2013); Ribeirinho et al. (2012); 

Zuba Junio et al. (2013). 

Ribeirinho et al. (2012) avaliaram a utilização do biossólido como fonte 

de nutrientes para a cultura do girassol, em comparação com a adubação 

mineral. Neste estudo, os autores observaram a variação na fertilidade do solo, 

estado nutricional e produtividade por dois anos consecutivos para o cultivo de 

Girassol cv. CATISSOL 01 em Latossolo Vermelho eutroférrico (LVF), textura 

argilosa. Para isto, foram realizados 4 tratamentos com cinco repetições: T1 

(testemunha - fertilização mineral), T2 (lodo de esgoto – 5 t ha-1), T3 (lodo de 

esgoto - 15 t ha-1) e T4 (20 t ha-1), aplicados por ano. Os autores concluíram 

ser viável a utilização de lodo de esgoto para este tipo de cultura em 

comparação a adubação mineral por apresentar produtividade equivalente à 

obtida pela adubação mineral, com teores adequados de macro e 

micronutrientes, desde que realizada a complementação de potássio (K2O) no 

lodo, devido aos seus baixos teores. Logo, o lodo de esgoto foi eficiente na 

substituição parcial ou total do adubo mineral sem prejudicar a produção em 

culturas de girassol.  

Com o objetivo de avaliar a produtividade da cultura de cana-de-açúcar, 

Moretti (2013) realizou um estudo de campo com lodo de esgoto in natura e 

lodo de esgoto compostado com poda de árvores durante 120 dias de 

compostagem. No experimento de campo, a autora aplicou sob o sistema de 

cana (Cultivar IAC-1099) de segundo corte na terceira (segunda colheita) e 

quarta soqueira (terceira colheita), três doses de lodo de esgoto (46,1; 92,3; 

184,8 t ha-1) e três de composto (52,5; 105; 210 t ha-1) e uma testemunha com 

fertilizante mineral (120 Kg ha-1 de N e 120 Kg ha-1 de K2O). Para os três 

tratamentos, durante a terceira e quarta soqueira não houve diferenças 

significativas entre os parâmetros produtividade BRIX, POL% cana, POL% 

caldo, % fibra, pureza e produção de açúcar. Para a autora, neste estudo o tipo 
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de fertilização não interfere na produtividade e qualidade do produto colhido. 

Além disto, a perda de produtividade da cana entre a terceira e quarta soqueira 

nos solos tratados com resíduos orgânicos, principalmente para tratamentos 

com uso de maior dose de resíduos orgânicos  aumentou a longevidade do 

canavial para este tipo de tratamento.    

No estudo de Zuba Junio et al. (2013), foi proposto avaliar a 

produtividade e os teores de nutrientes no solo e na planta de milho adubadas 

com lodo de esgoto compostado com palha de feijão e adubação mineral. A 

compostagem foi feita misturando-se o lodo de esgoto à palha de feijão de 

forma a se obter uma relação C/N de 30/1. A adubação foi feita de uma única 

vez em sulcos de plantio. Os autores destacam que, ao aumentar as doses de 

composto de lodo de esgoto, houve maior produtividade na cultura do milho, 

atingindo valor máximo de 4,63 t ha-1de grãos, com a aplicação de 75 t ha-1de 

composto, recomendando-se está dose como sendo a ideal. Além disto, 

ocorreu um aumento médio de 40% na produtividade do milho em relação ás 

culturas que não receberam adubação orgânica. Sendo assim, a produtividade 

de milho e os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e enxofre no solo e 

nitrogênio, fósforo e potássio nas folhas, aumentam com a adição de composto 

de lodo de esgoto ao solo, sendo a dose ótima recomendada de 75 t ha-1. 

Diante do exposto, fica evidente que a fertilização com adubação 

orgânica por meio de biossólido in natura e biossólido compostado, tem 

demonstrado ser eficiente na melhoria de diferentes culturas vegetais, 

melhorando a produtividade ou com qualidade equivalente aos tratamentos 

com adubos minerais e contribuindo para melhorar as condições físico-

químicas de diferentes tipos de solos.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E MONTAGEM DAS PILHAS DE 

COMPOSTAGEM 

 

O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado no Campus da 

Universidade Estadual de Feira de Santana-Ba na área de compostagem, 

situada no espaço da Equipe de Estudos e Educação Ambiental (EEA) durante 

um período de 90 dias, entre os meses de setembro a dezembro de 2014. 

Para montagem das pilhas utilizou-se como matéria-prima biossólido 

proveniente de uma estação compacta de esgoto (Figura 11) de um dos 

condomínios do Programa “Minha Casa Minha Vida” desenvolvido pelo 

Governo Federal, resíduos orgânicos como casca de laranja, proveniente das 

cantinas da UEFS, material comumente utilizado em processos de 

compostagem pela equipe EEA-UEFS e resíduos de achocolatado, açúcar, 

leite em pó, leite em pó com cálcio, biscoito integral, leite em pó integral, 

macarrão, mistura para mingau, café em pó, mistura láctea e bombons de 

chocolate oriundos de uma indústria alimentícia local.   

Figura 11 - Imagens da estação de esgoto compacta utilizada no Programa “Minha Casa 
Minha Vida”. 
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Com relação ao biossólido e de acordo com Empresa Baiana de 

Saneamento e Águas (EMBASA), este material passou por tratamento primário, 

secundário e terciário. O tratamento primário foi realizado através do 

gradeamento e da caixa de areia, tendo como objetivo remover sólidos em 

suspensão e reduzir carga orgânica. O próximo passo na obtenção do 

biossólido consistiu no tratamento secundário por meio do tratamento 

anaeróbico em Reatores Anaeróbicos de Fluxo Ascendente (UASB), seguido 

do tanque de aeração com recirculação de lodo e, por fim, tratamento terciário 

num decantador secundário, sendo o tempo de detenção de 6 meses. 

Após 6 meses de detenção, o biossólido foi coletado por caminhões 

diretamente da ETE condomínio, trazidos ao pátio da Equipe de Estudos 

Ambientais da – UEFS (EEA-UEFS), dispostos em leitos para proceder a 

secagem do material (Figura 12), durante 7 meses. Foi necessário cobrir o 

material devido às chuvas que acabavam molhando todo biossólido já seco, 

logo, retardando o início do experimento, aumentando assim a permanência do 

biossólido em leito de secagem 

Figura 12- Imagens do caminhão de coleta (A) e descarga do biossólido no leito de 
secagem da EEA-UEFS (B). 

 

Após secagem, o biossólido foi triturado, tríado, pesado e, em seguida, 

misturado a resíduos da indústria de alimentos e de casca de laranja, conforme 

mostra a Figura 13 e Figura 14. 

 

  

 

A B 
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Figura 13 - Imagens do biossólido sendo triturado (A) e triado (B). 

              

Figura 14 - Matérias-primas utilizadas no processo de compostagem (A) e mistura do 
biossólido as matérias-primas (B). 

               

As pilhas foram montadas no pátio de compostagem da Equipe de 

Estudo e Educação da UEFS, com área de 80m2 coberta e impermeabilizada 

de concreto e com canal de drenagem de chorume (Figura 15). As pilhas de 

compostagem foram montadas com 100kg por conta da quantidade de matéria-

prima disponível para o experimento em formato cônico, com a base 

compactada nas laterais, sendo que todos os tratamentos foram realizados em 

triplicatas. 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Figura 15 - Pilhas de compostagem (A) e imagens da área de compostagem coberta e 
canal de drenagem de chorume (B). 

 

Os tratamentos das pilhas de compostagem apresentam a seguinte 

composição:  

 Tratamento 1: Apenas casca de Laranja (100Kg) 

 Tratamento 2: Casca de laranja + Biossólido na proporção de 1:1  

 Tratamento 3: Resíduo da indústria de alimentos+ Biossólido na 

proporção 1:1. 

O tratamento apenas com casca de laranja foi escolhido por ser uma 

linha de pesquisa da presente instituição de ensino, desse modo, servindo de 

parâmetro para avaliar o desempenho deste material já previamente conhecido, 

adicionado ao biossólido. 

As cascas de laranja são provenientes da cantina da UEFS e 

diariamente foram recolhidas e encaminhadas ao pátio da EEA-UEFS, 

dispostas na área coberta do referido espaço. Apesar da instituição possuir 

projeto de coleta seletiva, é comum o resíduo (casca de laranja) vir misturada 

a outros materiais. Além disso, os sacos utilizados nas coletas são sempre os 

mesmos, contribuindo para a contaminação do material. 

Antes da montagem das pilhas, as cascas de laranjas foram misturadas 

de modo a garantir a homogeneidade do material. 

As análises físico-químicas, microbiológicas e parasitológicas foram 

realizadas nos Laboratórios de Saneamento da UEFS, situado no módulo 3, 

Laboratório de Tecnologia I e Qualidade de Alimentos. A Figura 16 esquematiza 

A B 
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o trajeto do biossólido até o procedimento das análises físicas, químicas, 

microbiológicas e parasitológica. 

Figura 16 - Esquema da coleta, secagem, montagem das pilhas e análises físicas, 
químicas, bacteriológicas e parasitológicas. 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS. 

 

Para análise dos parâmetros físico-químicos, foi utilizado o 

procedimento recomendado por Thompson et al. (2001) para coleta, transporte 

e acondicionamento. 

As frequências das análises foram nos intervalos de tempo 0, 15, 30 e 

90 dias de compostagem. 

Saída do Biossólido da ETE 
Condomínio 

EEA/UEFS 

Leito de Secagem da 
EEA/UEFS 

Montagem das pilhas em 
triplicata 

Análises 
Físicas 

Análises 
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Análises 
bacteriológicas  

Temperatura 

pH 

NOT 

Relação C/N 
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Húmicos  
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CT 

Salmonella 
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Fracionamento 
do Carbono Triturado, pesado e triado 

Ovos de 
Helmintos 

Análises 
Parasitológica

s 

E. coli  

Umidade 
60ºC-65º 
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No caso da temperatura, foi feito o monitoramento apenas no centro da 

pilha, pois, conforme VAZ (2012), que realizou medições na base, meio e topo,  

não encontrou diferenças significativas de aferição entre estes três locais em 

pilhas de compostagem de pequeno porte. As medições eram feitas antes do 

processo de reviramento e molhagem. 

O processo de aeração escolhido foi o reviramento manual, sendo as 

pilhas reviradas duas vezes durante a semana conforme o recomendado por 

Pereira Neto (1996); Kiehl (1998); PROSAB (1999). 

Com relação a umidade do composto, ocorria a molhagem e 

homogeneização do material a cada dois dias, juntamente com o processo de 

reviramento manual. 

a) Temperatura: Com o auxílio de termômetro de barra metálica foram aferidas 

as temperaturas das pilhas em apenas um ponto: o meio e em triplicata. 

b) Umidade: Determinada a 60-65oC de acordo com a metodologia proposta 

pela EMBRAPA (2009). 

b) pH: O Potencial Hidrogeniônico (pH) do material em biodegradação foi 

determinado de acordo com a metodologia proposta pela EMBRAPA (2009) em 

água deionizada. 

c) Matéria Orgânica Total (MOT%): Os teores de matéria orgânica foram 

determinados pelo método de calcinação em matéria seca a 550ºC durante 1 

hora conforme (KIEHL, 1998). 

d) Carbono Total (CT%):A porcentagem de carbono foi estimada através da 

divisão dos teores de MOT % por 1,8 (KIEHL, 1998) 

e) Concentração de Ácidos Húmicos e Ácidos Fúlvicos: Conforme descrito 

por Hayes (1989) apud Vega Corea (1998). 

A técnica se baseia na extração, digestão e titulação das frações em 

meio alcalino, ácido e na presença de sulfato ferroso amoniacal (Figura 17). 

Com a adição de um agente alcalino (Solução de NaOH) é originado uma fração 

solúvel em álcali: Matéria Húmica (MH) é um resíduo chamado de humina (HU). 
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Com a exposição da MH em meio acidificado, é produzido uma fração insolúvel 

em meio ácido, denominada de ácidos húmicos (AH) e uma fração solúvel 

denominada de ácidos fúlvicos (AF).  

Figura 17 - Colorações apresentadas pelas SH no início (A), meio (B) e fase de viragem 
(C) da titulação em sulfato ferroso amoniacal. 

              

Os Teores de AF e AH foram calculados pela equação (01). 

CAF ou CAH = (VBAQ – VA) (1+f) (M 3 1/msolo) (VT/VP)                                     (01) 

Onde: 

CAF=Ácido Fúlvico 

CAH=Ácido Húmico  

VBAQ: volume utilizado na titulação do branco aquecido (L)  

VA: volume utilizado na titulação da amostra (L)  

f: fator de correção + (VBSAQ –VBAQ)/ VBAQ  

VBSAQ: volume utilizado na titulação do branco sem aquecimento (L)  

M:concentração de sulfato ferroso amoniacal (molc/L de ferro) 

3: massa de carbono (g/mol de carbono)  

Massa (SOLO): massa da amostra de solo (kg) 

VT: volume total aferido (L) 

VP: volume pipetado (L). 

 

f) Nitrogênio Orgânico Total (NOT%): Para determinação do NOT%, foi 

utilizado método do Microdestilador descrito pela EMBRAPA (2009) e 

compreende três etapas: sendo a primeira referente à digestão em ácido 

sulfúrico, em seguida destilação em destilador microkjedahl em solução de 

NaOH a 40% e titulação com solução padrão de ácido sulfúrico, com fator 0,98, 

A B C 
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na presença de uma mistura de indicadores (verde de bromocressol e vermelho 

de metila). 

O cálculo do nitrogênio foi feito conforme a Equação (02) abaixo: 

 

N(mgKg-1)=(VH2SO4amostra - VH2SO4branco).Fácido.Vtotal.1.000/Vdestilado.m(solo)                     (02) 

Onde: 

V H2SO4amostra = volume de ácido sulfúrico (mL) gasto na titulação da amostra 
V H2SO4branco = volume de ácido sulfúrico (mL) gasto na titulação da prova em branco 
F= fator do ácido sulfúrico (mg  N mL -1 de ácido) 
Vtotal = volume (mL) do extrato de digestão 
Vdestilado = volume (mL) da alíquota do extrato destilado  
m(solo) = massa (g) do solo 
1.000 (gKg-1) = fator de conversão de g para Kg 

 

g) Relação Carbono Nitrogênio: Divisão do carbono orgânico total pelo 

nitrogênio orgânico total (Kiehl, 1985).  

 

4.3 ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 

 

Durante o período de compostagem, foram realizadas análises nos 

tempos 0, 15, 30, 60 e 90. 

Após retirar amostras pelo método do quarteamento, foram misturadas 

para proceder a homogeneização da amostra. 

 

Coleta de amostras  

O procedimento de coleta, transporte e análise das amostras destinadas 

a Salmonella sp. e E. coli procedeu conforme descrito por Silva et al. (2010); 

Thompson et al. (2001), consistindo na coleta em sacos estéreis encaminhadas 

para o Laboratório de Qualidade de Alimentos (UEFS-LABOTEC II) para 

proceder as análises dentro do prazo de 24h. 
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Análise de Salmonella sp. e Escherichia coli  

 

Preparo das diluições 

 

Foram adicionados 100g da amostra em 900mL de água de diluição 

(água peptonada salina), constituindo a diluição inicial de 1:10 (10-1) que 

permaneceu em repouso por um período de 1 hora. A homogeneização foi 

realizada por agitação com bastão de vidro estéril. Um volume de 1 mL dessa 

diluição foi transferido assepticamente para um frasco contendo 9 mL do 

mesmo diluente, constituindo a diluição 10-2. As diluições decimais 

subsequentes foram obtidas de maneira similar até 10-6. 

 

Identificação de Salmonella sp. e E. coli. 

 

Para a contagem diferencial de Salmonella sp. e E. coli, foi realizado 

plaqueamento em superfície com inóculo de 0,1 mL de 3 diluições: 10-2  a 10-4, 

em duplicata no Ágar Cromogênico Rambach (Hicrome). Para contagem foram 

selecionadas as placas em que as diluições representaram contagem de 15 a 

150 colônias. As contagens iniciais foram da ordem de 10-2 - 10-4 e à medida 

que a contagem não atingia estes valores, se utilizou diluições mais 

concentradas. Para contagem destes patógenos utilizou-se um contador de 

colônias mecânico. 

Para quantificação de Salmonella sp. foram consideradas as colônias de 

coloração Pink e coloração azul esverdeada para E. coli. As colônias 

características passaram por testes bioquímicos após serem isoladas em ágar 

nutriente. 

Os testes bioquímicos propostos para Salmonella sp. foram: Ágar Lisina 

Ferro (LIA) e Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI), teste de Urease (Caldo Uréia de 

Christensen). 
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Para E. coli foram selecionadas colônias de coloração azul esverdeadas 

que foram transferidas para ágar nutriente, incubadas durante um período de 

24h±35ºC e, após este período, procedeu-se a técnica do esgotamento por 

estrias em superfície de Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) durante 

24h±35ºC. Após o período de incubação as colônias com centro escuro ou com 

brilho metálico, foram consideradas típicas e submetidas a testes bioquímicos: 

teste do Indol, Vermelho de metila (VM), Voges-Proskauer (VP) e Citrato 

(SILVA et al. 2010).  

 

4.4 ANÁLISES PARASITOLÓGICAS 

 

As análises procederam segundo o método proposto por Coelho, 

Carvalho e Araújo (2002) que adaptaram o método de Yanko (1987). O 

princípio do método se baseia na flutuação dos ovos de helmintos na fase 

líquida e sólida em solução de Sulfato de Zinco com densidade de 1,3 e 

consiste em quatro etapas: diluição, centrifugação e ressuspensão e contagem 

em câmara de Sedwick-Rafter. Para determinação da concentração expressa 

em g de ST de ovos de helmintos foi, utilizado o cálculo da Equação (03): 

 

no de Ovos (g/ST) = no de ovos volume final (mL)/volume da câmera (mL) + 

ST                                                                                                                                 (03) 

 

4.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

O Delineamento Experimental adotado para o acompanhamento dos 

experimentos com compostagem foi o inteiramente casualizado em triplicata 

com mistura de três matérias-primas (biossólido, casca de laranja e resíduo da 

indústria de alimentos) nas mesmas quantidades. 
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Foram analisados parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Os 

dados obtidos nos tempos de amostragem foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA, 1%). Quando a hipótese de nulidade foi rejeitada e daí 

detectada diferença entre as médias dos parâmetros analisados, os dados 

foram submetidos a um teste a posteriori (Teste de TUKEY, 0,1%) (MANN, 

1997) e uma análise de regressão linear. Os softwares usados MICROSOFT 

Excell (MICROSOFT Windows, 2010), STATISTICA 6 (STATSOFT.; 2003) e 

BIOSTAT 5 (AYRES; AYRES Jr, 2007). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

UTILIZADAS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

 

As caracterizações físico-químicas dos resíduos orgânicos utilizados no 

processo de compostagem encontram-se descritos na Tabela 10.  

Tabela 10 - Caracterização físico-química das matérias-primas utilizadas no processo de 
compostagem aeróbica. 

Tipo de matéria Orgânica  

Parâmetros Lodo de Esgoto Casca de 

Laranja 

       Resíduo da 

indústria de alimentos 

%Umidade 18,3 (0,3)  77,9 (0,8)  4 (0,1) 

%MOT 44 (0,5) 56,2 (0,6) 72,1(0,9) 

%CT 24,4 (0,3) 31,2 (0,3)  40,1(0,7) 

%N (total) 2,5 (0,1)  2,6(0,02)  3,1(0,2) 

C/N 9,4 (0,3)  11,8 (0,2)  12,9 (0,6) 

pH 5,9 (0,1)  5,6 (0,2)  5,5 (0,1) 

 

O biossólido apresentou umidade de 18,3% e, de acordo com os dados 

de referência, este valor encontra-se abaixo do limite estabelecido que é de 

40% para processos de compostagem, evidenciando a necessidade de molhar 

o material. Neste contexto, valores entre 40-60% são considerados ideais para 

a atividade microbiológica necessária a degradação da matéria orgânica 

(KIEHL, 1985).  

Apesar da baixa umidade, o biossólido apresenta quantidades de MOT, 

CT, N (Total) que tornam este material rico em nutrientes possibilitando o seu 

uso como insumo agrícola (MARQUES, 2010) e em processos de 

compostagem aeróbica. 

O pH do biossólido apresentou valores de 5,9, levemente ácido. Tais 

valores são considerados ideais ao início do processo de compostagem 



86 
   

aeróbica e se deve a formação de ácidos orgânicos e gás carbônico 

(BUSNELLO et al. 2013) evidenciado a natureza ácida do biossólido 

desidratado em leito de secagem. 

A relação C/N foi da ordem de 9,4 para o biossólido e 11,8 para a casca 

de laranja. Na visão de Heck et al. (2013), tais valores são considerados baixos 

para ser utilizado em processos de compostagem. Tal fato deve-se aos altos 

valores de NOT% (Tabela 10) e neste caso o carbono configura-se no fator 

limitante por ser fonte de energia ao processo de biodegradação da matéria 

orgânica. 

A casca de laranja apresentou valores de umidade da ordem de 77,9% 

um pouco acima do encontrada por Marques (2010) e também do valor 

considerado ótimo para processos de compostagem (Fialho et al. 2005). Estes 

valores elevados de umidade podem conduzir a um processo de compostagem 

com geração de chorume, maus odores e atrair vetores para o processo de 

compostagem aeróbica. 

Assim como o biossólido, a casca de laranja, também apresentou níveis 

satisfatórios de MOT 44%, CT 56,2% e NOT % 31,2%, respectivamente. Este 

material após estabilização da matéria orgânica, por meio do processo de 

compostagem, funciona como condicionante de solos aumentando a 

disponibilidade de nutrientes para solos e plantas (VAZ, 2000; VAZ, 2012). 

Devido a própria natureza da matéria-prima, a casca de laranja, se 

apresenta com um pH ácido ideal para o início do processo de compostagem. 

Contudo, a relação C/N também está abaixo do esperado para 

processos de biodegradação, necessitando de uma mistura que possibilite o 

equilíbrio entre as proporções destes dois elementos, em virtude de uma fonte 

adequada de proteína e carbono fundamental a atividade microbiológica de 

fungos e bactérias em eventos de compostagem. 

O Resíduo da indústria de alimentos apresentou umidade de 4%, teores, 

sendo necessário acrescentar água ao material em compostagem. Com 

relação aos teores de MOT%, CT% e NOT% estes foram da ordem de 72,1, 
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40,1 e 3,1, respectivamente, sendo adequados para o processo de 

compostagem aeróbica, com relação a estes parâmetros físico-químicos. 

A relação C/N também estava abaixo do recomendado para eventos de 

biodegradabilidade. Para o pH o valor ácido (5,5) estava dentro do esperado 

para o início da compostagem aeróbica. 

Os resíduos orgânicos apresentaram teores de MOT, CT, NOT, com 

níveis ideais, para um processo de estabilização através da formação de SH, 

no processo de compostagem aeróbica. No entanto, a relação C/N não está 

adequada a um processo eficiente de compostagem sendo o esperado entre 

25:1 e 30:1.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO BACTERIOLÓGICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

UTILIZADAS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

 

Os resultados da contaminação microbiológica das matérias-primas 

estão apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Quantidade de patógenos presentes em diferentes resíduos orgânicos. 

Microbiológico (UFC g-1ST) 

Microrganismos Casca de 

Laranja 

Biossólido Resíduo da indústria de 

alimentos 

Salmonella sp.     7,2.108          1,1.106                             Ausente 

Escherichia coli 1,08.107 2,5.105                    Ausente 

 

Os valores dos parâmetros contaminantes encontrados classificam o 

biossólido como sendo Classe B pela presença em 10g de ST de Salmonella 

sp. e por conter níveis de E. coli <106 NMPg-1 ST. sendo, portanto, seu uso 

como insumo agrícola restrito. Neste contexto, a compostagem configura-se 

em uma alternativa de tratamento para redução desta carga patogênica. 

Marques (2010), em sua caracterização de biossólido, encontrou valores de 

4,17.106 para Salmonella sp. e 5,06.106 para E. coli e para casca de laranja 

valores 7,63.103 e 3,45.105, respectivamente. A partir disto, se destaca a baixa 
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qualidade higiênica e recomenda-se um processo de redução adicional de 

patógenos para utilização segura do biossólido na agricultura a exemplo do 

processo de compostagem.  

Já o resíduo da indústria de alimentos não apresentava contaminação 

por patógenos o que evidencia a qualidade higiênica desse tipo de resíduo 

orgânico 

Todos os resíduos, exceto o da indústria de alimentos, apresentaram 

níveis elevados de patógenos, sendo necessário um processo adicional de 

redução e ou eliminação de patógenos para uso seguro como insumo agrícola, 

nas culturas discriminadas pela Resolução 375 CONAMA (BRASIL, 2006). 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO PARASITOLÓGICA DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

UTILIZADAS NO PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

 

Os dados referentes a ovos de helmintos para biossólido, casca de 

laranja e resíduo da indústria de alimentos são apresentados na Tabela 12.  

Tabela 12- Quantidades de Ovos de Helmintos em diferentes tipos de resíduos 
orgânicos. 

Ovos de Helmintos por g-1ST 

Amostras Casca de 
Laranja 

Biossólido Resíduo da indústria de 
alimentos 

1 23,5 0 0 

2 22,2 0 0 

3 19,7 0 0 

Média 21,7 0 0 

DP 0,5 0 0 

CV% 9,8 0 0 

 

Não foi verificado a presença de ovos de helmintos no biossólido, este 

fato deve-se a baixa umidades associados a altas temperaturas durante o 

tempo que o biossólido permaneceu no leito de secagem. Dados semelhantes 

foram encontrados por Correa (2009), aos 77 dias que o biossólido permaneceu 

em leito de secagem e Marques (2010) em compostagem com biossólido. 
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A ausência de ovos de helmintos também foi verificada na 

caracterização do resíduo da indústria de alimentos, com base nesse 

parâmetro e de acordo com NBR 10.004 ABNT (BRASIL, 2004) o resíduo da 

indústria de alimentos configura-se num resíduo orgânico Classe II. O 

biossólido também apresentava ausência de ovos viáveis de helmintos. 

Com relação à casca de laranja, foram observados 21,7 ovos viáveis por 

g-1 ST diferente do que encontrou Marques (2010), ausência de ovos viáveis de 

helmintos para este tipo de resíduo orgânico. A presença de ovos em casca de 

laranja classifica este material como resíduo não inerte (Classe II A), podendo 

causar risco a saúde das pessoas, porque apenas um ovo é suficiente para 

infectar o hospedeiro e, neste contexto, a compostagem em sua fase termofílica 

pode ser um eficiente método de eliminação de ovos de helmintos. 

A inativação de ovos de helmintos, através do processo de 

compostagem aeróbica, configura-se numa alternativa viável e recomendada 

pelo Resolução 375 - CONAMA (BRASIL, 2006), como processo de 

higienização de diferentes tipos de resíduos sólidos orgânicos. 

 

5.4 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DURANTE OS 90 DIAS DE 

COMPOSTAGEM AERÓBICA 

 

5.4.1 Temperatura 

 

Durante os eventos de compostagem, a sucessão biológica que 

acontecem entre fungos e bactérias mesofílicas e termofílicas são os principais 

responsáveis pela conversão da matéria orgânica em substâncias húmicas - 

SH. Em apoio, Fritsch (2006) destaca a temperatura como fator mais indicativo 

do equilíbrio biológico, o que reflete a eficiência do processo.  

A Figura 18 demonstra valores médios da temperatura para os três 

tratamentos ao longo da evolução do processo de compostagem aeróbica 

durante 90 dias. 
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Figura18 - Evolução da temperatura aos 90 dias de compostagem aeróbica. 

 

Para o tratamento 1 (apenas casca de laranja) foram aferidas 

temperaturas iniciais de 32oC, indicando a fase mesofílica inicial esperado para 

o processo de degradação da matéria orgânica. Após 8 dias, houve aumento 

de temperatura indicando a fase termofílica do processo de compostagem. Esta 

fase durou 6 dias e alcançou temperaturas máximas da ordem de 50,7oC, em 

seguida, houve queda de temperatura, retornando as pilhas de compostagem 

a fase mesofílica, também conhecida como período de maturação ou cura. 

O tratamento 2 (biossólido e casca de laranja) apresentou temperaturas 

iniciais de 31,7oC e, aos cinco dias de compostagem, atingiu a fase termofílica 

com temperatura máxima de 57oC permanecendo com temperaturas 

termofílicas (40oC) até o vigésimo quarto dia, onde retornou a temperatura 

ambiente. 

O terceiro tratamento (biossólido e resíduo da indústria de alimentos) 

proposto apresentou comportamento singular dentre os tratamentos, onde a 

temperatura inicial aferida foi de 32,7oC com duração de 9 dias. A partir do 9º 

dia, alcançou temperaturas acima de 40oC, com máxima de 60oC. A 

particularidade deste tratamento deve-se a duração desta fase, 45 dias de fase 
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termofílica, após este período, a temperatura encontrava-se próximas as 

temperaturas ambientais. 

Com exceção do tratamento 1, a fase termofílica começou após o 

décimo dia de compostagem diferente dos dados de aferição para os estudos 

de Marques (2010), Primo et al. (2010), Brito (2008), Oliveira (2013) que 

obtiveram temperaturas termofílicas após 24h do início do processo. De acordo 

com Fialho et al. (2005), esta fase deve começar nos primeiros dias de 

compostagem (2-5 dias). No presente estudo, as fases termofílicas começaram 

após os cinco dias e tiveram duração de 6 dias (T1), 24 dias (T2) e 45 dias para 

o T3. Tais diferenças possivelmente decorrem da sucessão microbiológica 

presente em função do tipo de matéria-prima (FIALHO et al. 2005; 

BUSTAMANTE et al. 2010).  

Nesta perspectiva, a compostagem de resíduos orgânicos com 

diferentes origens a exemplo de resíduos de animais ou resíduos da indústria 

de alimentos, produzem produtos finais que diferem fortemente em suas 

características em sua qualidade final. Além disto, o composto resulta de uma 

degradação microbiológica, sendo assim, a qualidade deste está diretamente 

ligada à composição e sucessão da comunidade de microrganismo presentes 

no processo de compostagem (BUSTAMANTE et al., 2010). 

Apesar do pequeno tamanho das pilhas de compostagem (100Kg), o que 

pode ter influenciado na retenção da temperatura no material em compostagem 

e em todos os tratamentos, foi a presença das três fases que se sucedem 

durante os eventos de compostagem: a fase mesofílica inicial e de curta 

duração, a termofílica com duração que variou em decorrência da matéria-

prima utilizada em cada tratamento e a fase mesofílica final ou fase de 

maturação, com duração maior em comparação as fases anteriores. Tais 

eventos, evidenciando as fases do processo de compostagem em função da 

temperatura. De acordo com os resultados obtidos por Marques (2010), Vaz 

(2012), Teixeira (2012), Fritsch (2006), Lima et al. (2009), Guardia et al. (2008) 

em seus estudos sobre compostagem. 
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5.4.2 Umidade 

 

Os teores de umidade são essenciais as reações metabólicas que 

acontecem em processos de compostagem. Neste estudo os valores de 

umidade encontram-se na faixa de 49,2 a 68,5% para o tratamento 1, 44,1 a 

52,6% tratamento 2 e 42,4 a 57,1 para o tratamento 3 (Tabela 13). 

Tabela 13 - Média da umidade (%) e desvio padrão para os três tratamentos durante 90 
dias de compostagem. 

Dias Tratamento 1 

(Casca de laranja) 

Tratamento 2 (Casca 

de laranja e 

Biossólido) 

Tratamento 3 (Resíduo da 

indústria de alimentos e 

Biossólido) 

0 68,5 (0,8) 47,8 (0,4) 42,4 (0,9) 

15 49,2 (0,6) 46,1(0,7) 57,1 (0,3) 

30 57,7 (0,6) 44,1(0,4) 51,6 (0,6) 

60 61,2 (0,2) 51,3 (0,2) 52 (0,2) 

90 58,9 (0,1) 52,6 (0,1) 54 (0,9) 

 

Com relação ao Tratamento 1, o tempo 0 (68%) e tempo 60 (61,2%) 

apresentaram umidade acima de 60%. Nos demais tempos, os valores 

encontrados não ultrapassaram 60%, dentro da faixa estipulada em literatura 

(40-60%) (KIEHL, 1985; PEREIRA NETO, 1996; FIALHO et al. 2005: 

TEIXEIRA, 2012) 

Nos tratamentos 2 e 3, os valores de umidade estavam dentro do 

recomendado em literatura 40-60%, para um processo de compostagem sem 

produção odores, chorume e atrativo para vetores de doenças. 

Valores semelhantes foram obtidos por Fialho et al. (2005), Corrêa et al. 

(2007), Brito (2008), Primo et al. (2010), Shepherd Jr. et al. (2010) e, de acordo 

com os autores, os teores de umidade estão dentro do estipulado para a 

biodegradação da matéria orgânica e, consequentemente, para um adequado 

processo de maturação do composto. 

Contudo, durante a estabilidade e maturação da matéria orgânica, os 

teores de umidade, foram essenciais a atividade microbiológica de fungos e 
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bactérias mesofilícas e termofílicas necessárias a produção de SH. Em apoio, 

Vaz (2012) faz a seguinte consideração: “a reposição da água na pilha deve 

estar atrelada a sua oxigenação, devido ao processo de revolvimento propiciar 

uma melhor e maior distribuição de água na massa orgânica” favorecendo a 

dinâmica microbiológica e os ciclos de metabolismo, imprescindíveis, a 

evolução do processo de compostagem aeróbica. 

 

5.4.3 Análise de pH 

 

Os valores de pH encontrados resultam da atividade metabólica de 

fungos e bactérias presentes no material em compostagem. No presente 

estudo, as médias de pH seguidas do desvio padrão para os três tratamentos 

são apresentados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Média e desvio padrão para pH para os 90 dias de compostagem aeróbica. 

Tratamento Tempo (dias) 

 0 15 30 90 

1 (Casca de Laranja) 5,1(0,6)ab 9,5 (0,3)aa 9,1(0,3)aa 9,5(0,2)aa 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

5,5(0,4)bb 6,0 (0,7)bab 7,3 (0,3)ba 6,4(0,0)bab 

3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

5,2(0,6)ab 4,3 (0,5)cb 4,9 (0,2)cb 6,5(0,1)ba 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 
 

As análises dos dados para os três tratamentos apresentam um pH 

inicial ácido, variando ao longo do processo entre os tratamentos e culminou 

num pH alcalino para o tratamento 1 e neutro para os tratamentos 2 e 3, ao 

final dos 90 dias de compostagem. 

A acidez inicial, característica do processo de compostagem, deve-se a 

produção de ácidos orgânicos (KIEHL, 1985) decorrente da atividade 

metabólica realizada pelos microrganismos presentes no material em 
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compostagem. A medida que o processo evolui, os microrganismos 

metabolizam proteínas, ocasionando liberação de amônia no meio, o que 

explica a elevação do pH em função do tempo de compostagem.   

No tratamento 1, o pH inicial foi ácido 5,1 com a evolução do processo, 

houve aumento de pH a partir do 15º - 9,5 e manteve-se nesta faixa até o 90º 

dia. O resultado do tratamento 1 se assemelha aos resultados obtidos por (VAZ; 

2012; BRITO, 2008), ou seja, pH inicial baixo e ao final, pH alcalino, 

característico de um composto maturado. 

O tratamento 2, apresentou uma pequena elevação de pH entre os 

tempos 15 e 30 com valores de 6,0 e 7,3, aos 90 dias de compostagem, 

apresentava valor de pH da ordem de 6,5.  

Quanto ao tratamento 3, o pH manteve-se ácido durante os tempos 0, 

15 e 30, para Heck et al. (2013) tal fato deve-se a produção de amônia que será 

nitrificada, liberando prótons responsáveis pelo pH ácido do composto. No 

tempo 90, houve uma pequena elevação no valor do pH, passando este de 4,9 

no tempo 30 para 6,5 no tempo 90. 

Os Tratamentos 2 e 3, apresentaram pH ácido para o início e neutro para 

final do processo de compostagem aeróbica. Isso ocorreu, provavelmente, 

devido ao maior teor de nitrogênio protéico na biomassa, responsáveis pelas 

taxas de produção de amônio (através da mineralização do N orgânico), que 

passa pelo processo de nitrificação, liberando prótons (H+) no meio com 

consequente redução do pH (SILVA et al. 2013) 

Contudo, o valor de pH encontrados para todos os tratamentos evidencia 

a dinâmica durante os eventos de compostagem. Além disto, o composto 

gerado pode ser utilizado para diminuir a acidez de solos com pH muito baixo, 

configurando-se numa alternativa ambientalmente adequada para gestão de 

solos com estas características. 
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5.4.4 Carbono Total (CT%) 

 

Durante o processo de compostagem, os microrganismos aeróbicos, 

incluindo as bactérias e fungos, biodegradam cerca de 50 a 70% do resíduo 

orgânico, transformando-o em dióxido de carbono e água por meio do processo 

de respiração celular (VAZ, 2012), ocasionado a sua redução dos teores de 

CT%, ao longo do processo de compostagem aeróbica. 

No processo de biodegradação, o carbono corresponde a fonte de 

energia utilizada no metabolismo de microrganismos e, por isso, um elemento 

essencial ao processo de compostagem. 

As médias para cada tratamento a partir do tempo zero até o final da 

compostagem, tempo 90, estão expressas na Tabela 15. 

Tabela 15 - Média e desvio padrão dos tratamentos ao longo dos 90 dias de 
compostagem aeróbica para CT %. 

Tratamento Tempo (dias) 

 0 15 30 90 

1 (Casca de Laranja) 27,5(0,9)aa 15,4(0,4)ab 13,3 (0,01)ab 11,9(0,1)ab 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

30(0,4)ba 18,7(0,8)bb 17,1(0,6)bcd 15,3(0,8)bdb 

3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

37,7(0,3)ca 32,6(0,9)cab 29,8 (0,7)cb 24,3(0,7)cc 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 
 

Ao longo dos 90 dias do processo de compostagem, houve redução de 

CT%, entre os tempos para todos os tratamentos. Para o tratamento 1 e 2, esta 

redução foi maior entre o tempo 0 e 15 (Tabela 15), evidenciando as maiores 

perdas de carbono neste intervalo de tempo. Com relação ao tratamento 3 as 

suas maiores reduções aconteceram entre o tempo 30 e 90.  

Além disto, o comportamento do CT, ao longo dos 90 dias de 

compostagem, foi condizente com as perdas resultantes da biodegradação do 

material em compostagem, indicando que o Carbono presente na matéria 
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orgânica foi utilizado como fonte de energia em processos metabólicos com 

liberação de água, gás carbônico e energia, indicando a biodegradação da 

matéria orgânica necessária e esperada ao longo do processo de 

compostagem aeróbica. 

Nesta mesma perspectiva, os teores de MOT % ao longo do 

compostagem, tendem a diminuir, tal fato deve-se as reações de 

biodegradação que ocorrem durante a estabilidade e maturação do composto 

final (VAZ, 2012; MARQUES, 2010; OLIVEIRA, 2013; TEIXEIRA, 2012; 

BUSTAMANTE et al. 2008; BUENO et al., 2008; SILVA et al. 2013; LIMA et al. 

2009), conforme Mostra a Tabela 16. 

Tabela 16 - Médias e o desvio padrão para % MOT ao longo dos 90 dias de compostagem 
aeróbica. 

Tratamento Tempo (dias) 

  0 15 30 90 

1 (Casca de Laranja) 44,6(0,5)aa 23,6(0,7)ab 20,8(0,3)ab 18,4(0,2)ab 

2 (casca de Laranja e 
Biossólido) 

54,2(0,2)ba 33,7 (0,6)bb 30,7 (0,7)bcb 27,7(0,3)bdb 

3 (Resíduo da indústria 
de alimentos e 

Biossólido) 

65,9 (0,4)ca 61,1 (0,4)cab 56,1 (0,6)cb 43,1(0,7)cc 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 

 

Reduções nos teores de MOT% foram observadas nos estudos 

realizados Vaz (2012); Oliveira (2013); Marques (2010) em compostagem com 

biossólido. Indicando que os microrganismos usam compostos solúveis em 

água como fonte de carbono para construir suas próprias estruturas 

(MARQUES, 2010), resultando na redução nas taxas de Carbono e, 

consequentemente, de MOT ao longo dos 90 dias de compostagem aeróbica.  

Utilizar a compostagem como processo de tratamento para matéria 

orgânica configura-se numa alternativa ambientalmente adequada, pois a 

disposição deste tipo de material em lixões, aterros sanitários e controlados, ao 

se decompor anaerobicamente, é responsável pela emissão de gases 
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poluentes (metano, gás carbônico e outros) que contribuem para aumentar o 

efeito estufa e as condições climáticas do planeta; contaminação de solo e 

água, através do chorume oriundo deste processo. Diante disto, a biodegração 

da MOT em processos de compostagem é uma forma eficiente de tratar este 

tipo de matéria orgânica, contribuindo para o gerenciamento adequado de 

resíduos sólidos no Brasil. 

 

5.4.5 Nitrogênio Orgânico Total (NOT %) 

 

O Nitrogênio é um elemento essencial a atividade de fungos e bactérias 

em processos de compostagem, pois configura-se em uma fonte de proteína, 

ácidos nucléicos constituindo a estrutura química de moléculas de ATP e, por 

isto, a dinâmica deste elemento é essencial a um processo de compostagem 

aeróbica bem sucedido, refletindo-se na qualidade nutricional do composto 

maturado. O comportamento do NOT é apresentado na Tabela 17.  

Tabela 17 - Médias, desvio padrão para % de NOT para 90 dias de compostagem aeróbica. 

Tratamento Tempo (dias) 

 0 15 30 90 

1 (Casca de Laranja) 2,5(0,8)ab 3,0(0,3)ba 2,4(0,2)ab 2,0(0,5)ac 

2 (casca de Laranja e 

Biossólido) 

3,2(0,5)ba 2,9(1,0)ba 2,8(0,4)aa 1,9(0,3)ab 

3 (Resíduo da indústria 

alimentícia e Biossólido) 

2,5(0,5)aa 2,0(0,3)ab 2,5(0,3)aa 2,2(0,4)aab 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 
 

No tempo zero para todos os tratamentos os teores de nitrogênio foram 

altos e mantiveram-se altas ao longo de todo o processo de compostagem. 

Para o tratamento 1, os valores encontrados para o nitrogênio 

demonstraram um pequeno declínio a partir do 15º ao 90º dia de compostagem, 

provavelmente decorrente das perdas na forma amoniacal em função dos 

processos de nitrificação e também da hidrólise das proteínas (VAZ, 2012). Os 

valores encontrados ao 15º dia revelam um aumento na quantidade de 
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nitrogênio e este fato coincidiu com o período de temperaturas termofílicas. 

Durante as altas temperaturas, há uma intensa atividade de bactérias 

termofílicas havendo necessidade de arejamento das pilhas em curto intervalo 

de tempo, para eliminar o excesso de gás carbônico e evitar temperaturas 

extremas para a atividade microbiológicas, essenciais a maturação do 

composto. A aeração adequada pode ter favorecido a fixação deste elemento 

e, consequentemente, a sua retenção e manutenção na forma de nitrito e, 

posteriormente, nitrato no material em compostagem. Tal fato, é apoiado pelo 

estudo de Guardia et al. (2008) ao determinar a dinâmica do nitrogênio em 

compostagem com biossólido. Neste, os autores obtiveram uma correlação 

positiva entre a aeração nas leiras durante a fase termofílica e menores perdas 

de nitrogênio na forma amoniacal. 

O tratamento 2 apresentou redução ao longo dos 90 dias de 

compostagem evidenciando a sua utilização como fonte de proteínas e 

possíveis perdas de nitrogênio na forma amoniacal.  

Para o terceiro tratamento, apesar do teor inicial ser maior que o final 

durante o processo, ficou evidente as oscilações nas quantidades de nitrogênio 

orgânico total. Durante os 15 dias iniciais, houve uma perda de 0,5% em relação 

ao valor inicial e um aumento de 0,5% entre o tempo 15 e 30. O aumento nos 

níveis de Nitrogênio em processo de compostagem foi relatado por Lima et al. 

(2009), Bustamante et al. (2008) e Bueno et al. (2008),  os mesmos consideram 

a bioconversão durante os eventos de biodegração responsáveis por produzir 

compostos nitrogenados que mantém a concentração de nitrogênio no material 

em compostagem. 

Os dados de literatura consideram como valor ideal uma molécula de 

nitrogênio para cada trinta moléculas de carbono para haver um equilíbrio 

adequado entre o consumo de energia (carbono como fonte) e hidrólise de 

proteínas (nitrogênio como matéria-prima), como valores iniciais do processo 

de biodegradação da matéria orgânica. Os valores obtidos no presente estudo 

foram altos, de acordo com o recomendado por Kiehl (1985); Guardia et al. 

(2008), Teixeira (2012), Vaz, (2012) (Tabela 16). Valores muitos altos de 

nitrogênio ocasionam um excesso de nutrientes e maiores perdas deste 
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elemento, na forma de amônia e outros compostos nitrogenados (Guardia et al. 

2008; Vaz, 2012).  

Contudo os valores de NOT encontrados ao final dos 90 dias de 

compostagem ainda continuavam altos. Provavelmente, devido as reações que 

acontecem no material em compostagem, produzindo compostos nitrogenados 

e, consequentemente, mantendo as taxas de NOT no composto final. 

Entretanto, condizentes com as especificações da Instrução Normativa 

SDA/MAPA (Brasil, 2009) para fertilizantes orgânicos Classe A e B. 

 

5.4.6 Relação Carbono Nitrogênio (C/N)  

 

A relação C/N é um importante parâmetro, pois, quando a relação C/N 

está inferior a 20:1, ocorre perda de nitrogênio na forma de amônia e quando 

acima deste valor, o processo torna-se lento, sendo os valores ideais estimados 

entre 25 e 30:1 para o início do processo de compostagem (SANTOS, 2007).  

Os dados referentes às análises ao longo do processo de degradação 

da matéria orgânica, encontram-se descritos na Tabela 18. 

Tabela 18 - Médias da relação C/N e desvio padrão durante o processo de compostagem 
aeróbica. 

Tratamento Tempo (dias) 

 0 15 30 90 

1 (Casca de Laranja) 11,7 (0,1) 4,3(0,1) 4,9(0,2) 7,1(0,1) 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

9,5(0,2) 5,4(0,2) 6,3(0,4) 8,2(0,1) 

3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

15,3(0,1) 17,0(0,1) 12,7(0,1) 11,3(0,2) 

 

De acordo com os dados da relação C/N apresentados em todos os 

tratamentos, é possível observar-se que os valores iniciais estavam abaixo dos 

dados de referência (KIEHL, 1985; SANTOS, 2007). Um composto com uma 

relação C/N elevada onde o carbono se encontre em excesso, o nitrogênio em 
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deficit, é o fator limitante e se a relação C/N for baixa e o nitrogênio se encontra 

em excesso, o fator limitante será o carbono disponível (SANTOS, 2007).  

Durante os 90 dias de compostagem para o tratamento1 com casca de 

laranja (T1), o valor inicial foi de 11,7considerados baixo, dentre os tempos 

houve oscilações nos valores e ao final este foi da ordem de 7,1. Contudo, ao 

final do processo, em relação a referência do valor inicial, as proporções da 

relação C/N, encontravam-se baixas, proporcionando perdas de N para o meio 

na forma de amônia (SILVA et al. 2013). 

O mesmo padrão de comportamento das relações C/N foi registrado 

para o tratamento 2, apenas com alterações de valores. Para os tempos 0, 15 

e 30 os valores situaram-se entre 9,5,5,4 e 6,3, respectivamente (Tabela 18). 

Neste caso, após a mineralização do N inorgânico, este é liberado no meio, o 

que explica a manutenção dos valores elevados de nitrogênio, indicado pela 

baixa relação C/N no composto (SILVA et al. 2013). No tempo 90, a relação 

C/N continuava muito baixa significando que as taxas de nitrogênio encontram-

se elevadas e o carbono é o fator limitante ao processo de compostagem.  

Para o tratamento 3, apesar da baixa relação C/N inicial 15,3, ao final do 

processo observou-se um decréscimo para 11,3 moléculas de carbono para 

uma de nitrogênio. 

Dentre os tratamentos propostos, não houve diferenças entre os T1 e T2 

para os tempos 0,15, 30 e 90 e diferenças entre o T1e T2 em relação ao 

tratamento 3 para os tempos 0, 15, 30 e 90, evidenciando a diversidade da 

matéria-prima utilizada em função da Relação C/N. 

Em geral, o teor de CT durante o processo de compostagem diminuiu e 

o de N total manteve-se alto. Isto é consequência das perdas de Carbono na 

forma de CO2 durante a compostagem e manutenção dos teores de N neste 

processo, promovendo o seu aumento relativo (LIMA et al. 2009), sendo assim, 

refletindo na relação C/N observadas ao longo do processo de compostagem. 

Os autores descrevem também a ação dos microrganismos sobre a 

degradação e, consequentemente, produção de substâncias húmicas, 

resultando como produto final dióxido de carbono, água, substâncias húmicas 

estabilizadas, sais inorgânicos mantendo as concentrações de N no composto 

maturado. 
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5.4.7 Substâncias Húmicas (SH) 

 

a) Ácidos Fúlvicos  

 

Os ácidos fúlvicos estão em maior quantidade no início do processo de 

compostagem aeróbica e corresponde a porção da matéria orgânica de fácil 

degradação (Vaz, 2012), a exemplo de carboidratos e aminoácidos. As frações 

de ácidos fúlvicos, para os três tratamentos, estão descritas na Tabela 19, 

assim como as médias para cada tratamento e o desvio padrão. 

Tabela 19 - Média dos tratamentos para ácidos fúlvicos durante 90 dias de compostagem 
aeróbica. 

Média para Ácidos Fúlvicos (gkg-1) 

Tratamento Tempo 0 Tempo 15 Tempo 30 Tempo 90 

1 (Casca de Laranja) 24,7(0,5)aba 23,7(0,6)ba 14,5(0,3)bb 11,9(0,1)bb 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido 

20,4(0,5)aa 12,4(0,5)bab 9,5(0,5)ab 5,8(0,2)ab 

3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

28,4(0,6)ba 25,2(0,4)cab 14,1(0,5)bbc 6,6(0,3)ac 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 

 

A análise dos dados referentes aos três tratamentos evidenciam o 

decréscimo no teor de AF, ao longo dos 90 dias de compostagem. Os AF 

correspondem a fração húmica de fácil degradação e, por isso, seus altos 

índices ao início do processo (VAZ, 2012).  

Além disto, os AF apresentam uma relação entre o oxigênio e o carbono 

(O/C) maior do que os ácidos húmicos. Tal fato, foi atribuído a maior quantidade 

de grupos funcionais oxigenados a exemplo de ácidos carboxílicos – COOH, 

hidroxilas – OH e cetonas – C=O, encontrados na estrutura dos AF e são 

responsáveis por uma maior reatividade desta fração em relação aos AH, 
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justificando o seu decréscimo ao longo do tempo de compostagem (LIMA, 

2006). 

Com relação aos dados apresentados na Tabela 19 e comparando os 

tratamentos 1, 2 e 3, é possível concluir com relação ao T3 (biossólido + resíduo 

da indústria alimentícia) dentre todos os tratamentos, foi o que apresentou os 

maiores teores de AF ao início do processo. Além disto, durante o processo de 

compostagem, a porção da matéria orgânica de fácil degradação através da 

ação dos microrganismos presentes no corpo da pilha, será convertida em 

moléculas mais complexas, responsáveis por melhorar as condições físico-

químicas e biológicas do solo.  

Contudo, os teores de AF apresentados nos tratamentos T2 e T3 (Tabela 

19), ao final do processo de compostagem, obtiveram os menores teores desta 

fração húmica, as matérias primas utilizadas (casca de laranja-T2 e resíduo da 

agroindústria T3) e misturados ao biossólido, mostram maior eficiência em 

eventos de biodegradação em comparação ao tratamento que utilizou somente 

casca de laranja. 

Diante disto, a utilização de biossólido em eventos de compostagem 

aeróbica com relação ao comportamento dos AF apresentou maior eficiência, 

quando comparado ao T1 (apenas casca de laranja). A diminuição desta fração 

húmica, também foi observada nos estudos de Vaz (2012), Melo et al. (2009), 

Lima et al. (2009), ao longo do processo de compostagem. Para os autores, 

tais resultados estão de acordo com os resultados esperados para compostos 

maturados e demonstram a conversão de substâncias simples em substâncias 

complexas - ácidos húmicos que melhoram as condições físico-químicas do 

solo a exemplo do aumento de capacidade de retenção de água, aumento da 

plasticidade, bem como recebimento de nutrientes para e estímulo e 

recuperação da microbiota. 
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b) Ácidos Húmicos 

 

Os AH correspondem a fração da matéria orgânica de complexa 

polimerização. À medida em que o processo de compostagem evolui, vai 

acontecendo a conversão de substâncias, gerando estruturas mais complexas 

e polimerizadas, correspondentes aos ácidos húmicos (MELO et al., 2009). Na 

Tabela 20 são apresentados os dados para AH nos tempos 0, 15, 30 e 90. 

Tabela 20 - Médias dos tratamentos para AH durante os 90 dias de compostagem. 

Média e desvio padrão para os Ácidos Húmicos em gkg-1 

Tratamento Tempo 0 Tempo 15 Tempo 30 Tempo 90 

1 (Casca de Laranja) 2,3(0,2)cc 20,3(0,6)cb 20,1(0,6)ca 24,1(0,5)ca 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

3,4(0,2)bb 4,9(0,3)ab 7,4(0,3)ab 7,5(0,4)aa 

3 (Resíduo da indústria 

de alimentos e 

Biossólido) 

1,6(0,3)ad 8,1(0,4)bc 14,2(0,4)bb 20(0,6)ba 

Letras iguais indicam que não houve diferenças significativas e letras diferentes indicam que 
houve diferença. 
Letras em preto se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tratamentos e letras em vermelho 
se referem ao Teste de Tukey a 1% entre os tempos de cada tratamento. 
 

Os teores de AH nos três tratamentos apresentaram valores crescentes. 

De acordo com Melo et al. (2009), os aumentos dos índices de AH são reflexos 

da degradação de compostos como lignina, celulose e proteínas e implicam em 

aumento no grau de estabilidade da matéria orgânica, por isso a conversão 

deste em húmus. Além disto, os AH têm maior teor de Carbono, menor teor de 

Oxigênio e razão Carbono Nitrogênio (C/H) maior em relação aos AF, indicando 

uma maior aromaticidade e uma estrutura mais condensada (ROCHA; ROSA, 

2003; EDAB, 2014) e, logo, de difícil degradação, o que justifica encontrar os 

maiores valores de AH no final do processo de compostagem. 

O tratamento 1 apresentou os maiores teores de AH 24,1 em 

comparação aos demais tratamentos T2 7,5 e T3 20, respectivamente. Com 

base nisto, a casca de laranja utilizada como matéria-prima apresentou os 

maiores teores de AH dentre os tratamentos utilizados.  
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Dentre os tratamentos 2 e 3 que utilizou biossólido como matéria-prima 

o T3 (biossólido e resíduo orgânico da indústria de alimentos) evidenciou um 

grau maior de estabilidade da matéria orgânica em comparação ao tratamento 

2 (biossólido com casca de laranja). 

Sendo assim dentre os tratamentos analisados o tratamento 1 (apenas 

casca de laranja) apresentou o maior grau de polimerização das moléculas 

orgânicas, indicado pelos níveis de ácidos húmicos apresentados pela Tabela 

20, aos 90 dias de compostagem. Entretanto, a casca de laranja misturada ao 

biossólido (T2) apresentou os menores teores de AH dentre todos os 

tratamentos, evidenciando que a mistura entre esses dois tipos de resíduos 

orgânicos resultará em compostos com baixa qualidade nutricional, 

considerando-se os índices de AH no produto final. O T3 apresentou teores de 

AH intermediários entre os T1 e T2, demonstrando que entre a casca de laranja 

e os resíduos da indústria de alimentos, o biossólido apresenta maior 

reatividade quando esta misturada com resíduos orgânicos provenientes da 

indústria de alimentos. 

De acordo com os resultados apresentados, foi possível acompanhar a 

evolução do processo de compostagem por meio das frações Húmicas. Além 

disto, tais substâncias húmicas, apresentaram comportamento antagônico. Tal 

comportamento também foi observado por Vaz (2012), Melo et al. (2009) e Lima 

et al. (2009), decorrem da conversão de moléculas simples em moléculas 

complexas, durante os 90 dias de compostagem aeróbica condizentes com o 

esperado para compostos maturados em eventos de biodegradação da matéria 

orgânica. 
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5.5 PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS 

  

5.5.1 Escherichia coli 

 

O comportamento da E. coli ao longo dos 90 dias de compostagem é 

demonstrado na Figura 19. 

Figura 19 - Concentração de E. coli durante o processo de compostagem nos 
tratamentos. 

 

Pelos resultados obtidos (Figura 19), verifica-se que o tempo de 

compostagem influenciou na redução dos níveis de E. coli (p<0,05) nos três 

tratamentos. Para cada tratamento foi verificado um modelo matemático para 

estimar os níveis de redução do microrganismo, apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Modelos matemáticos para estimar a redução de E. coli durante o processo 
de compostagem para os três tratamentos. 

Tratamento Modelo R2 Significância 

T1 (Casca de Laranja) Y = 4,123 – 0,037x 84,05% p< 0,05 

T2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

Y = 6,655 – 0,05x 88,46% p< 0,01 

T3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

Y = 4,368 – 0,037x 73,22% p < 0,05 

 

Ao final dos 90 dias de compostagem, em todos os tratamentos, a 

contagem de E. coli foi da ordem de 1, 038 ciclos logaritímicos para os 3 

tratamentos, demonstrando a influência do tempo na contagem deste 

microrganismo. 

Outro fato observado foi a ausência de uma possível correlação positiva 

entre a eliminação do patógeno e o período de fase termofílica. Singh et al. 

(2011) e Shepherd Jr et al. (2010) evidenciaram em seus estudos a adaptação 

deste patógenos à temperaturas termofílicas, principalmente quando a fase 

termofílica é mais duradoura, sendo este fator responsável pela permanência 

deste patógeno em compostos maturados. 

Com base na análise da Tabela 21, em todos os tratamentos E. coli 

estava presente aos 90 dias de compostagem, demonstrando a eficiência do 

processo como mecanismo de redução de patógenos. A ação conjunta de 

fatores como: altas temperaturas, presença de substâncias tóxicas, escassez 

de nutrientes, população nativa, antagonismo microbiano (MARQUES, 2010; 

SHEPHERD Jr et al., 2010; KIM et al., 2011; SINGH et al., 2011), são 

responsáveis pela redução deste patógenos em processos de compostagem 

aeróbica. Para Abdel-Mohsein et al. (2011), a biota nativa do composto pode 

inibir o crescimento de E. coli e Salmonella sp. através da produção de 

substâncias chamados bacteriocinas. 

Verifica-se que, para eliminação de E. coli nos tratamentos de 

compostagem, seja necessário um tempo de 111, 123 e 118 dias para os 

tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente. 
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Contudo, a inativação deste patógeno foi verificada em estudos 

realizados por Heck et al. (2013), Singh et al. (2011). Entretanto, os autores 

descrevem que, após inativação, verificou-se recrescimento de E. coli 

evidenciando a resistência deste patógeno em processos de compostagem 

aeróbica.  

Além disto, a análise de E. coli e Salmonella sp. através dos tradicionais 

métodos de cultura e bioquímicos devem ser complementados por técnicas 

mais precisas, a exemplo da PCR, de modo que se tenham resultados mais 

confiáveis demonstrando a real eficiência do processo de compostagem. 

 

5.5.2 Salmonella sp. 

 

Neste estudo, a presença de Salmonella sp. foi verificada ao fim dos 90 

dias de compostagem aeróbica, conforme mostra a Figura 20. 

Figura 20 - Concentração de Salmonella sp. durante o processo de compostagem nos 
tratamentos. 

 

Pelos resultados obtidos (Figura 20), verifica-se que o tempo de 

compostagem influenciou na redução dos níveis de Salmonella sp. (p<0,05) 

nos três tratamentos. Para cada tratamento foi verificado um modelo 
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matemático para estimar os níveis de redução do microrganismo, apresentados 

na Tabela 22. 

Tabela 22 - Modelos matemáticos para estimar a redução de Salmonella sp. durante o 

processo de compostagem para os três tratamentos. 

Tratamento Modelo R2 Significância 

T1 (Casca de Laranja)  Y = 7,602 – 0,052x 80,86% p < 0,01 

T2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

Y = 7,426 – 0,025x 71,96% p < 0,01 

T3 (Resíduo da indústria 

de alimentos) 

Y = 5,635 – 0,018x 38,52% p < 0,08 

 

A partir da análise dos tratamentos, é possível perceber que no 

tratamento 1 a redução do patógeno foi semelhante ao longo dos tempos 15, 

30 e 60. Entre os tempos 60 e 90, esta redução foi mais significativa, 

provavelmente devido à escassez de nutrientes, decorrente da biodegradação 

da matéria orgânica, que ocorreu durante todo o processo de compostagem 

(MARQUES, 2010; SHEPHERD Jr et al., 2010; Kim et al., 2011; Singh et al., 

2011). 

Com relação ao tratamento 2, a maior redução nas concentrações deste 

patógeno aconteceu entre os tempos 60 e 90, possivelmente em virtude da 

escassez de nutrientes ocasionada pela competição no material em 

compostagem. 

Diferente dos demais tratamentos, o terceiro apresentou maior redução 

de Salmonella sp. entre o tempo 0 e 20. As maiores temperaturas termofílicas 

para este tratamento foram da ordem de 62ºC e começou no 9º dia de 

compostagem e esta fase termofílica durou aproximadamente 45 dias, neste 

caso a temperatura não foi o principal fator responsável pela inativação deste 

microrganismo. Contudo, entre o tempo 0 e 15 houve uma redução de pH no 

material em compostagem, esta, em parte, pode ser responsável pela 

diminuição na concentração deste microrganismo e, possivelmente, o pH pode 

ter influenciado na sobrevivência deste patógeno.  
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Com o aumento de pH, a contagem de de Salmonella sp. estabillizou 

aos 30 dias. Para este tratamento, a maior redução do patógeno ocorreu entre 

o tempo 0 e 15 dias de biodegradação. Neste caso, possivelmente o pH pode 

ter sido o fator limitante para este patógeno. 

A Salmonella sp. tem sido evidenciada como patógeno resistente em 

processos de compostagem aeróbica. Os estudos de Marques (2010), Oliveira, 

(2013), Shepherd Jr. et al. (2010) Erickson et al. (2009), Guzmán et al. (2007) 

evidenciaram a presença deste patógeno em compostos maturados. A 

temperatura tem sido apontada como um fator importante na eliminação deste 

patógeno (SINGH et al., 2011). Entretanto, o estudo realizado por Shepherd Jr. 

et al. (2010) demonstraou a versatilidade de Salmonella sp., ao conseguir se 

adaptar a temperaturas sub-letais desenvolvidas na fase termofílica dos 

processos de biodegradação aeróbica, justificando sua presença em 

compostos maturados. 

Neste contexto, Erickson et al. (2009), Singh et al. (2009) ao estudar a 

sobrevivência de patógenos como Salmonella sp. e E. coli em compostagem 

evidenciaram outros mecanismos responsáveis pela eliminação destes 

microrganismos, como a presença de populações nativas competindo por 

nutrientes e antagonismo microbiológico. 

Sendo assim, verifica-se que para eliminação de Salmonella sp. nos 

tratamentos de compostagem, estima-se que seja necessário um tempo de 

146, 297 e 313 dias para os tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente. 

Aos 90 dias de compostagem, Salmonella sp. estava presente no 

composto maturado e, portanto, a temperatura desenvolvida no processo não 

foi o principal mecanismo de redução deste patógeno. Provavelmente, a 

escassez de nutrientes observadas aos 90 dias, pode ter sido o fator limitante 

para sobrevivência deste microrganismo.  
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5.6 PARASITOLÓGICO 

 

a) Ovos de Helmintos 

 

Os ovos de helmintos tem sido apontados como um dos indicadores de 

qualidade de compostos maturado. Os ovos de helmintos possuem uma baixa 

dose infectiva, ou seja, basta apenas um ovo para infectar um hospedeiro. A 

análise da evolução do processo de compostagem aeróbica, por meio do 

monitoramento de ovos de helmintos encontra-se na Tabela 23. 

Tabela 23- Média para contagem de ovos de Helmintos por g ST e desvio padrão ao longo 

dos 90 dias de compostagem aeróbica. 

Tratamento Tempo (dias) 

 0 15 30     60 90 

1 (Casca de Laranja) 36,3 (1,8) 6,7(6,5) 0(0) 1,3(0,9) 0(0) 

2 (Casca de Laranja e 

Biossólido) 

0(0) 0(0) 0(0) 1,1(0,7) 0(0) 

3 (Resíduo da 

indústria de alimentos 

e Biossólido) 

0(0) 0(0) 0(0) 0,8(0,3) 0(0) 

 

As maiores contagens para ovos de helmintos foram encontradas no 

tratamento T1 casca de laranja durante o tempo zero, a partir do tempo 30 

houve eliminação de 100% dos ovos viáveis de helmintos. Nas amostras do 

tempo 60, houve reaparecimento do patógeno. Casos de recontaminação são 

frequentemente citados em literatura (HECK et al., 2013; MARQUES, 2010). 

Além disto, a área de compostagem do presente estudo frequentemente é 

visitada por diversas espécies de animais a exemplo de insetos, cães, saguis, 

pássaros e roedores (Figura 21), o que pode ter provocado a recontaminação 

do material higienizado. Outra hipótese é que alguma área da pilha, apesar dos 

processos de reviramento, pode não ter sido atingida por altas temperaturas e 

uma pequena parcela deste patógeno não sofreu o efeito das altas 

temperaturas, essencial a higienização do material em compostagem. 
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Figura 21 - Matéria fecal (A) e animais (B) na área de compostagem da EEA-UEFS. 

           

No entanto, devido a fatores como a sucessão de microrganismos 

saprófitos, estes são responsáveis pela eliminação de patógenos humanos, por 

meio da competição, predação e parasitismo (CORRÊA et al., 2007). Nesta 

mesma linha de pensamento, Fristch (2006) acrescenta que, durante a 

compostagem, determinados microrganismos responsáveis pela digestão da 

matéria orgânica, eliminam antibióticos, contribuindo no combate aos 

patogênicos, assim como a competição microbiana e o antagonismo. Tais 

fatores, juntamente com altas temperaturas, são responsáveis pela 

higienização do material em eventos de compostagem aeróbica, conforme 

observado no tempo 90. 

Para os tratamentos 2 e 3, não houve detecção de ovos de helmintos ao 

longo dos 90 dias de compostagem, com exceção da amostragem realizada 

aos sessenta dias que apresentou contagens de ovos viáveis de helmintos. Tal 

fato pode ser resultante de alguma contaminação externa, entretanto, aos 90 

dias, para os três tratamentos, não foram detectados ovos viáveis de helmintos, 

provavelmente devido aos fatores como competição, predação e parasitismo 

exercido por populações nativas em pilhas de compostagem como descrito por 

(CORRÊA et al., 2007; FRISTCH, 2006).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Marques (2010); 

Teixeira (2012); Oliveira (2013) em compostagem com biossólido e na visão 

A B 
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dos autores o processo de compostagem foi eficiente na eliminação de ovos 

viáveis de helmintos. 

Aos 90 dias de compostagem, em todos os tratamentos, o composto final 

encontrava-se higienizado demonstrando a eficiência do processo de 

compostagem na descontaminação deste material.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após 90 dias de compostagem, considerando-se índices de umidade ao longo 

de todo processo na faixa de 44,1 - 68,5%, revolvimento manual de dois em dois dias, 

observa-se que os eventos de biodegradação resultantes do metabolismo de 

microrganismos presentes no corpo da pilha, foram responsáveis pela fase mesofílica 

inicial, termofílica e mesofílica final ou de cura evidenciando a sucessão de fases da 

temperatura em eventos de compostagem. 

Além disto, o decréscimo nos teores de NOT % e CT % e, apesar da baixa 

relação C/N, o antagonismo apresentando pelas frações húmicas, evidenciaram as 

transformações da matéria orgânica em eventos de biodegradabilidade e, 

consequentemente, mineralização de substâncias como carboidratos, proteínas, 

ácidos nucléicos, vitaminas em substâncias que proporcionam melhorias a qualidade 

do solo, a exemplo de ácidos húmicos e fúlvicos, sendo a compostagem um método 

eficiente para tratamento da matéria orgânica porque diminui a emissão de gases 

poluentes do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. Além disso, evita 

a degradação anaeróbica deste tipo de resíduo em locais como lixões e aterros 

sanitários e controlados e, consequentemente produção de odores e chorume 

responsáveis pela contaminação do solo e das águas de chuva. 

Com relação a microbiota presente no composto, a compostagem foi 

responsável pela redução nos níveis de Salmonella sp. e E. coli e eliminação em 100% 

dos ovos viáveis de helmintos, resultando num composto final com baixa qualidade 

microbiológica, em virtude da presença destes microrganismos patogênicos no 

composto maturado.  
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APÊNDICES 

 

 

Análises estatísticas pata os parâmetros físico-químicos. 

1. Análise de Regressão Linear (NOT%) 

Tratamento 1 

 

Regressão 1 2.9383 2.9383 

Erro 34 10.6092 0.3120 

Total 35 13.5475 --- 

    

F (regressão) = 9.4166 p = 0.0044  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 2.4583   

Coef. de Determinação (R2) = 0.2169   

R2 (ajustado) = 0.1939   

Coeficiente de Correlação = 0.4657   
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Intercepto (a) = 2.7406 t = 20.9414 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.0084 t = -3.0687 p = 0.0042 

IC 95% (a) 2.474 a 3.007   

IC 95% (b) -0.014 a -0.003   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 2 

 

   

 Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 8.3865 8.3865 

Erro 34 12.2699 0.3609 

Total 35 20.6564 --- 

    

F (regressão) = 23.2391 p = 0.0001  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 2.7194   
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Coef. de Determinação (R2) = 0.4060   

R2 (ajustado) = 0.3885   

Coeficiente de Correlação = 0.6372   

Intercepto (a) = 3.1963 t = 22.7106 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.0141 t = -4.8207 p < 0.0001 

IC 95% (a) 2.910 a 3.482   

IC 95% (b) -0.020 a -0.008   

Equação Y' = a + bX   

Tratamento 3 

 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 0.0979 0.0979 

Erro 34 5.7319 0.1686 

Total 35 5.8297 --- 

    

F (regressão) = 0.5805 p = 0.5424  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   
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Média (Y) = 2.2972   

Coef. de Determinação (R2) = 0.0168   

R2 (ajustado) = -0.0121   

Coeficiente de Correlação = 0.1296   

Intercepto (a) = 2.3487 t = 24.4170 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.0015 t = -0.7619 p = 0.4513 

IC 95% (a) 2.153 a 2.544   

IC 95% (b) -0.006 a 0.003   

Equação Y' = a + bX  

 

2. Análise de Regressão Linear (MOT%) 

 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 1793.1184 1793.1184 

Erro 34 2745.3091 80.7444 

Total 35 4538.4275 --- 

    

F (regressão) = 22.2073 p = 0.0001  
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Variável dependente = Coluna  1   

Variável independente = Coluna  2   

Média (X) = 34.1667   

Média (Y) = 27.1583   

Coef. de Determinação (R2) = 0.3951   

R2 (ajustado) = 0.3773   

Coeficiente de Correlação = 0.6286   

Intercepto (a) = 34.2840 t = 16.1092 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.2086 t = -4.7125 p < 0.0001 

IC 95% (a) 29.956 a 38.612   

IC 95% (b) -0.299 a -0.119   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 2 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 1997.5695 1997.5695 

Erro 34 1873.6580 55.1076 

Total 35 3871.2275 --- 
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F (regressão) = 36.2485 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  1   

Variável independente = Coluna  2   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 36.5083   

Coef. de Determinação (R2) = 0.5160   

R2 (ajustado) = 0.5018   

Coeficiente de Correlação = 0.7183   

Intercepto (a) = 43.8671 t = 25.2233 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.2180 t = -6.0207 p < 0.0001 

IC 95% (a) 40.330 a 47.404   

IC 95% (b) -0.292 a -0.144   

Equação Y' = a + bX   

Tratamento 3 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 2582.9450 2582.9450 

Erro 34 393.9825 11.5877 



130 
   

Total 35 2976.9275 --- 

    

F (regressão) = 222.9036 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  1   

Variável independente = Coluna  2   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 56.1250   

Coef. de Determinação (R2) = 0.8677   

R2 (ajustado) = 0.8638   

Coeficiente de Correlação = 0.9315   

Intercepto (a) = 64.4928 t = 80.8687 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.2479 t = -14.9300 p < 0.0001 

IC 95% (a) 62.871 a 66.115   

IC 95% (b) -0.282 a -0.214   

Equação Y' = a + bX   

3. Análise de Regressão (COT %) 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 576.4370 576.4370 
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Erro 34 825.0186 24.2653 

Total 35 1401.4556 --- 

    

F (regressão) = 23.7557 p = 0.0001  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 15.0889   

Coef. de Determinação (R2) = 0.4113   

R2 (ajustado) = 0.3940   

Coeficiente de Correlação = 0.6413   

Intercepto (a) = 19.0419 t = 16.5001 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.1171 t = -4.8740 p < 0.0001 

IC 95% (a) 16.695 a 21.389   

IC 95% (b) -0.166 a -0.068   

Equação Y' = a + bX   

Tratamento 2 

 

Fontes de variação GL SQ QM 
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Regressão 1 616.1906 616.1906 

Erro 34 578.7458 17.0219 

Total 35 1194.9364 --- 

    

F (regressão) = 36.1998 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 20.2806   

Coef. de Determinação (R2) = 0.5157   

R2 (ajustado) = 0.5014   

Coeficiente de Correlação = 0.7181   

Intercepto (a) = 24.3676 t = 25.2102 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.1211 t = -6.0166 p < 0.0001 

IC 95% (a) 22.402 a 26.333   

IC 95% (b) -0.162 a -0.080   

Equação Y' = a + bX 

Tratamento 3 

 

Fontes de variação GL SQ QM 
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Regressão 1 798.3535 798.3535 

Erro 34 121.0829 3.5613 

Total 35 919.4364 --- 

    

F (regressão) = 224.1772 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 31.1806   

Coef. de Determinação (R2) = 0.8683   

R2 (ajustado) = 0.8644   

Coeficiente de Correlação = 0.9318   

Intercepto (a) = 35.8327 t = 81.0486 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.1378 t = -14.9725 p < 0.0001 

IC 95% (a) 34.934 a 36.732   

IC 95% (b) -0.157 a -0.119   

Equação Y' = a + bX  

4. Análise de Regressão (pH) 

Tratamento 1 

 

Fontes de variação GL SQ QM 
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Regressão 1 29.6405 29.6405 

Erro 34 95.4951 2.8087 

Total 35 125.1356 --- 

    

F (regressão) = 10.5532 p = 0.0029  

Variável dependente = Coluna  2   

Variável independente = Coluna  3   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 8.1889   

Coef. de Determinação (R2) = 0.2369   

R2 (ajustado) = 0.2144   

Coeficiente de Correlação = 0.4867   

Intercepto (a) = 7.2925 t = 18.5735 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = 0.0266 t = 3.2486 p = 0.0026 

IC 95% (a) 6.494 a 8.091   

IC 95% (b) 0.010 a 0.043   

Equação Y' = a + bX   

Tratamento 2 

 

Fontes de variação GL SQ QM 
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Regressão 1 2.4294 2.4294 

Erro 34 39.4462 1.1602 

Total 35 41.8756 --- 

    

F (regressão) = 2.0940 p = 0.1536  

Variável dependente = Coluna  1   

Variável independente = Coluna  2   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 6.3111   

Coef. de Determinação (R2) = 0.0580   

R2 (ajustado) = 0.0303   

Coeficiente de Correlação = 0.2409   

Intercepto (a) = 6.0545 t = 23.9929 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = 0.0076 t = 1.4471 p = 0.1570 

IC 95% (a) 5.541 a 6.568   

IC 95% (b) -0.003 a 0.018   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 3 

 

Fontes de variação GL SQ QM 
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Regressão 1 15.6289 15.6289 

Erro 34 17.2786 0.5082 

Total 35 32.9075 --- 

    

F (regressão) = 30.7539 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  1   

Variável independente = Coluna  2   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 5.2417   

Coef. de Determinação (R2) = 0.4749   

R2 (ajustado) = 0.4595   

Coeficiente de Correlação = 0.6892   

Intercepto (a) = 4.5908 t = 27.4877 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = 0.0193 t = 5.5456 p < 0.0001 

IC 95% (a) 4.251 a 4.930   

IC 95% (b) 0.012 a 0.026   

Equação Y' = a +  bX  
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5. Análise de Regressão (Ácidos Fúlvicos) 

Tratamento 1 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 976.3038 976.3038 

Erro 34 1623.1964 47.7411 

Total 35 2599.5002 --- 

     

F (regressão) = 20.4500 p = 0.0002  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 16.7094   

Coef. de Determinação (R2) = 0.3756   

R2 (ajustado) = 0.3572   

Coeficiente de Correlação = 0.6128   

Intercepto (a) = 21.8540 t = 13.5006 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.1524 t = -4.5222 p < 0.0001 

IC 95% (a) 18.562 a 25.146   
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IC 95% (b) -0.221 a -0.084   

Equação Y' = a + bX   

Tratamento 2 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 250.1669 250.1669 

Erro 34 1039.3525 30.5692 

Total 35 1289.5193 --- 

    

F (regressão) = 8.1836 p = 0.0072  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 16.3428   

Coef. de Determinação (R2) = 0.1940   

R2 (ajustado) = 0.1703   

Coeficiente de Correlação = 0.4405   

Intercepto (a) = 18.9469 t = 14.6273 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.0772 t = -2.8607 p = 0.0071 
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IC 95% (a) 16.313 a 21.581   

IC 95% (b) -0.132 a -0.022   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 3 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 2166.4357 2166.4357 

Erro 34 1228.7597 36.1400 

Total 35 3395.1954 --- 

    

F (regressão) = 59.9457 p < 0.0001  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 17.3564   

Coef. de Determinação (R2) = 0.6381   

R2 (ajustado) = 0.6274   

Coeficiente de Correlação = 0.7988   

Intercepto (a) = 25.0199 t = 17.7647 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = -0.2271 t = -7.7425 p < 0.0001 

IC 95% (a) 22.156 a 27.884   
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IC 95% (b) -0.287 a -0.167   

Equação Y' = a + bX 

6. Análise de Regressão (Ácidos Húmicos) 

Tratamento 1 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 840.2623 840.2623 

Erro 34 3125.1000 91.9147 

Total 35 3965.3622 --- 

    

F (regressão) = 9.1418 p = 0.0049  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 12.9622   

Coef. de Determinação (R2) = 0.2119   

R2 (ajustado) = 0.1887   

Coeficiente de Correlação = 0.4603   

Intercepto (a) = 8.1896 t = 3.6462 p = 0.0009 

Coef. de Regressão (b) = 0.1414 t = 3.0235 p = 0.0047 
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IC 95% (a) 3.622 a 12.757   

IC 95% (b) 0.046 a 0.237   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 2 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 757.6779 757.6779 

Erro 34 1739.5829 51.1642 

Total 35 2497.2608 --- 

    

F (regressão) = 14.8087 p = 0.0008  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 12.5967   

Coef. de Determinação (R2) = 0.3034   

R2 (ajustado) = 0.2829   

Coeficiente de Correlação = 0.5508   

Intercepto (a) = 8.0646 t = 4.8125 p < 0.0001 
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Coef. de Regressão (b) = 0.1343 t = 3.8482 p < 0.0001 

IC 95% (a) 4.657 a 11.472   

IC 95% (b) 0.063 a 0.205   

Equação Y' = a + bX  

Tratamento 3 

 

Fontes de variação GL SQ QM 

Regressão 1 944.5671 944.5671 

Erro 34 1573.0121 46.2651 

Total 35 2517.5792 --- 

    

F (regressão) = 20.4164 p = 0.0002  

Variável dependente = Coluna  7   

Variável independente = Coluna  8   

Média (X) = 33.7500   

Média (Y) = 11.2081   

Coef. de Determinação (R2) = 0.3752   

R2 (ajustado) = 0.3568   

Coeficiente de Correlação = 0.6125   
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Intercepto (a) = 6.1478 t = 3.8580 p < 0.0001 

Coef. de Regressão (b) = 0.1499 t = 4.5185 p < 0.0001 

IC 95% (a) 2.907 a 9.388   

IC 95% (b) 0.082 a 0.217   

Equação Y' = a + bX   
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ANEXO 

 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
GABINETE DO MINISTRO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 18 DE JUNHO DE 2014 

"ANEXO VI 
 

VALORES DE REFERÊNCIA UTILIZADOS COMO LIMITES MÁXIMOS DE 
CONTAMINANTES ADMITIDOS EM COMPOSTOS ORGÂNICOS, 
RESÍDUOS DE BIODIGESTOR, RESÍDUOS DE LAGOA DE DECANTAÇÃO E 
FERMENTAÇÃO, E EXCREMENTOS ORIUNDOS DE SISTEMA DE 
CRIAÇÃO COM O USO INTENSO DE ALIMENTOS E PRODUTOS OBTIDOS 
DE SISTEMAS NÃO-ORGÂNICOS " 
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