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“Nem eu nem ninguém mais pode caminhar esse caminho por você. 
Você deve caminhá-lo por si mesmo. Não está longe, está ao alcance. 

Talvez você esteja nele desde que nasceu e não saiba. 
Talvez esteja em todas as partes, 

sobre a água e sobre a terra.” 
 

Walt Whitman 
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atravessar o rio da vida – ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos 

sem números, e pontes, e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio; 
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RESUMO 
 

BITTENCOURT, Gustavo Amaro. Sistema de estabilização de dejetos e cama de 
bovinos de leite por compostagem. 2015. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso. 
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas. 
 
O leite bovino é um dos produtos mais importantes do complexo agroindustrial 
brasileiro, movimentando cerca de 64 bilhões de reais e produzindo 33,9 bilhões de 
litros apenas no ano de 2013. Para aumentar a produtividade de sistemas leiteiros, é 
comum a aplicação de confinamentos bovinos, que ocasionam uma maior geração 
de resíduos em menor área utilizada. Desta forma a compostagem surge como 
alternativa para a correta destinação de resíduos sólidos orgânicos, agregando valor 
econômico à cadeia produtiva ao transformá-los em fertilizantes. O objetivo deste 
trabalho consistiu em dimensionar um sistema de compostagem em uma 
agroindústria de produção leiteira, com geração diária de 24 ton de resíduos, 
avaliando o funcionamento de seu processo. Para realização do experimento, doze 
leiras foram previamente dimensionadas com aplicação de efluentes bovinos. Foram 
retiradas amostras dos dias 0, 6, 18, 30, 43, 51 e 60, bem como dos resíduos 
gerados pela produção leiteira, sendo estes provenientes de cama bovina com 
mistura na proporção de 1:1 entre serragem de Pinus elliottii e palha de trigo. A 
temperatura atingiu valores superiores à 60 ºC, garantindo que a fase termofílica, de 
importância para a sanitização do composto, fosse atingida. A relação C/N 
apresentou queda durante todo período, porém, atingiu valores mais elevados que 
os exigidos pela legislação ao final do processo. A umidade atingiu valores mais 
elevados que os propostos pela literatura, evidenciando a eficiência do material 
estruturante, devido às altas temperaturas, na manutenção da oxigenação do 
processo. O índice de germinação demonstrou que o experimento foi bem sucedido 
quanto à eliminação de micro-organismos patogênicos e à valorização das 
características agronômicos do composto final. O pH esteve entre os valores 
normais para a compostagem de 7-8,5. A matéria mineral elevou-se constantemente 
no decorrer de todo o processo, demonstrando que ocorreu a almejada 
mineralização da matéria orgânica na compostagem. 

Palavras-chave: confinamento bovino; resíduos agroindustriais; estabilização da 
matéria orgânica; dejetos bovinos. 
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ABSTRACT 
 

BITTENCOURT, Gustavo Amaro. Stabilization system of dairy cattle manure and 
litter through composting. 2015. 65f. Course Conclusion Paper. Graduation in 
Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 

The dairy milk is one of the most important products of the Brazilian agroindustrial 
complex, moving about 64 billion Brazilian Reais and producing 33.9 billion liters only 
in 2013. To increase the productivity of dairy systems, it is common the application of 
cattle feedlots, which cause increased waste generation in smaller used area. In this 
way, composting is an alternative to a proper disposal of these organic solid wastes, 
adding economic value to the productive chain, turning them into fertilizer. The aim of 
this work was to apply a composting system on a dairy production agricultural 
industry, with daily generation of 24 tons of waste, evaluating the operation of its 
process. To the experiment, twelve windrows were previously scaled with application 
of cattle feedlot wastewater. Samples were taken at days 0, 6, 18, 30, 43, 51 and 60 
as well as the wastes generated by the dairy production, these being from bovine 
bed mixture in the ratio 1:1 between Pinus elliottii sawdust and wheat straw. The 
temperature reached values higher than 60 °C, ensuring that the thermophilic phase, 
important for the sanitization of the compound, was achieved. The C/N ratio has 
decreased during the whole period, however, reached higher values than those 
required by Brazilian law at the end of the process. The moisture content reaches 
higher values than those proposed by the literature, showing the efficiency of 
structural materials, due the high temperatures, in maintaining the process of 
oxygenation. The germination index showed that the experiment was successful as 
the removal of pathogenic microorganisms and the enhancement of agronomic 
characteristics of the final compound. The pH was between normal values for 
composting (7-8.5). The mineral matter rose constantly during the entire process, 
demonstrating the occurrence of the desired organic matter mineralization in the 
composting process. 

Key-words: cattle feedlot; agroindustrial wastes; stabilization of organic matter; cattle 
manure. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O leite bovino está entre os mais importantes produtos do complexo 

agroindustrial brasileiro, movimentando cerca de 64 bilhões de reais anualmente e 

produzindo, no ano de 2013, 33,9 bilhões de litros de leite (BANCO DO BRASIL, 

2010; IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014). Segundo o último 

censo agropecuário (IBGE, 2006), existem aproximadamente 5,2 milhões de 

propriedades rurais no país, sendo que 25% atuam na bovinocultura leiteira, 

envolvendo diretamente cerca de 5 milhões de pessoas. 

Existem diferentes sistemas de criação de bovinos leiteiros, merecendo 

destaque os sistemas extensivo, semi-extensivo e intensivo. Cada um destes 

sistemas produtivos interagem de maneira peculiar com o meio ambiente e seus 

recursos naturais, exercendo influências distintas que irão determinar o nível de 

impacto causado (BRASIL, 1999). 

Para atender às crescentes exigências da população mundial na produção de 

alimentos, a produção intensiva de vacas leiteiras tem sido a opção mais adotada 

pelos produtores para aumentar a produtividade (ARRIGONI et al., 2013). Todavia, 

sistemas com animais confinados trazem como consequência direta uma grande 

geração de resíduos e efluentes em áreas restritas. Assim, faz-se necessário a 

adoção de medidas de controle da poluição gerada para evitar a contaminação de 

águas superficiais e subterrâneas, bem como evitar a geração de odores e a 

proliferação de vetores (BLEY JÚNIOR et al., 2009; SILVA, 1979). 

De acordo com FAO – Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (2005), as maiores formas de poluição em áreas de concentração de 

produção animal incluem: eutrofização de corpos d’água superficiais, morte de 

peixes e de outros organismos aquáticos, contaminação das águas subterrâneas por 

nitratos e patógenos e consequente ameaça às fontes de abastecimento humano, 

excesso de nutrientes e metais pesados nos solos que depreciam sua qualidade, 

contaminação dos solos por patógenos, liberação de amônia, metano e outros gases 

na atmosfera. 
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Visto que os resíduos sólidos e líquidos orgânicos são os principais agentes 

impactantes do meio ambiente na produção bovinocultura leiteira, um método de 

tratamento biológico de sua fração orgânica que combine alta flexibilidade 

operacional, baixo custo e alta eficiência em um só sistema faz-se necessário. 

Por outro lado, com o crescimento a passos largos do agronegócio brasileiro, 

vem ocorrendo um aumento na demanda por áreas de plantio, e consequente 

incremento no uso de fertilizantes pelas culturas agrícolas e pastagens. O Brasil é o 

4º maior consumidor mundial de fertilizantes químicos, representando cerca de 5,9% 

do consumo mundial, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Para 

agravar o cenário, nosso país importa mais de 70% dos fertilizantes que utiliza, ou 

seja, a produção nacional responde por menos de 30% das nossas necessidades 

atuais. Isto configura uma forte dependência externa atrelada a debilidade frente às 

condições de fornecimento global (ANDA – Associação Nacional para Difusão de 

Adubos, 2013; SANTOS et al., 2014). 

Na tentativa de reduzir a dependência com a importação de fertilizantes, o 

Ministério da Agricultura implementou o Plano Nacional de Fertilizantes, que 

pretende reduzir até 2016 a dependência das importações de fósforo de 49% para 

12% e de nitrogênio de 78% para 33%. Porém, um dos grandes desafios que deve 

ser superado para o aumento da autonomia nacional no que tange o uso de 

fertilizantes, diz respeito à alta taxa de impostos praticada em nosso país (BRASIL, 

2011). 

Assim, a compostagem, um processo controlado e acelerado de 

decomposição bioquímica de materiais orgânicos, pode ser uma alternativa 

promissora para a correta destinação de resíduos agropecuários e agroindustriais, 

favorecendo a reciclagem e proporcionando a estabilização e a introdução no ciclo 

produtivo de resíduos orgânicos (KIEHL,1985). No final de seu processo, é gerado 

um composto com características estáveis e com potencial para ser utilizado como 

fertilizante, no próprio local em que é gerado, agregando valor ao sistema produtivo. 

Diante do exposto, sistemas que propiciem a valorização de efluentes e 

resíduos gerados pela atividade leiteira, podem contribuir de forma significativa para 

a almejada sustentabilidade da produção de bovinos de leite. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Tratar dejetos e resíduos da bovinocultura de leite intensiva através da 

compostagem, produzindo adubo orgânico para utilização interna no processo 

produtivo do empreendimento. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Reduzir o potencial poluidor da atividade produtiva, tratando e 

estabilizando os dejetos e resíduos gerados no confinamento bovino; 

 Desenvolvimento de metodologia de compostagem para uso interno do 

empreendimento; 

 Produção de composto de qualidade que atinja parâmetros 

satisfatórios; 

 Desenvolver inovação científica e tecnológica quanto à aplicação da 

compostagem no tratamento de resíduos agropecuários; 

 Fomentar a sustentabilidade da agropecuária brasileira ao reduzir a 

dependência do uso de fertilizantes importados para a produção agropecuária. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Resíduos Sólidos 

De acordo com a Lei 12.305, que institui a PNRS – Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (2010), resíduo sólido 

é qualquer 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 técnicas ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

A história dos resíduos sólidos deu-se juntamente com o início da história da 

sociedade e do processo civilizatório, quando o ser humano abandonou o 

nomadismo e passou-se a fixar-se em locais específicos (PHILIPPI JÚNIOR, 1979). 

Os resíduos, na idade média, eram sinônimos de ameaça ao ser humano, sendo 

associados à impureza, ao sofrimento físico e mental e às pestes e epidemias; 

somente no Renascimento Cultural, descobertas científicas estimularam medidas de 

higiene nas cidades (VELLOSO, 2008). 

Com a Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII, ocorreu a 

mecanização do sistema de trabalho, e as fábricas sistematizaram uma produção de 

objetos de consumo em larga escala, gerando grande quantidade de descartáveis, 

utensílios e equipamentos para atender às exigências do mercado por uma 

velocidade desenfreada (GJORGJEVA et al., 2011; CALDERAN, 2013). Com o 

surgimento destas novas tecnologias, em meados do século XIX, os resíduos 

sólidos e efluentes destacaram-se dentro de um contexto ambiental, evidenciando o 

surgimento de novos problemas para a indústria e a sociedade (PHILIPPI JÚNIOR, 

2001). 

Porém, até a década de 60 do século XX, o conceito de “meio ambiente” não 

havia utilização em sentido político ou social e os recursos ambientais eram vistos a 

partir de uma visão econômica como ilimitados e inesgotáveis, tendo como utilidade 

específica a sua exploração (PORTO-GONÇALVES, 2004). Após a década de 70, a 
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problemática ambiental passou a ser objeto de maior atenção por parte da 

comunidade científica e acadêmica global, dos governos e das organizações 

comunitárias, e a questão passou a ser considerada com maior ênfase a partir da 

Conferência das Nações Unidas de Estocolmo, em 1972 (PÁDUA, 1991; SOARES, 

NAVARRO e FERREIRA, 2004). 

No Brasil, os resíduos sólidos ainda receberam atenção secundária por 

alguns anos quando comparados às iniciativas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. Em consequência disso, e somando-se o intenso processo 

de urbanização vivido pelo país nas décadas de 70 e 80, ocorreram proliferações de 

“lixões” à céu aberto, que agravaram os problemas socioambientais decorrentes da 

destinação inadequada de resíduos sólidos, estimulando a integração dessa 

temática nos debates sobre saneamento (DEMAJOROVIC, BESEN e RATHSAM, 

2005). 

Assim, para atender aos apelos sociais e constitucionais, no ano de 2010 

instituiu-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visa trazer um aumento 

significativo na recuperação de resíduos para sua reutilização e reciclagem, e uma 

redução máxima nos níveis de poluição de solo, ar e água. 

 

2.1.1 Resíduos do confinamento bovino 

Definem-se dejetos o conjunto de fezes, urina, água desperdiçada dos 

bebedouros, água de higienização e resíduos de ração, resultantes do sistema 

produtivo de exploração animal (MANSO, 2007). 

Os sistemas de exploração animal em confinamento e suas variações de 

regimes intensivos dos rebanhos se constituem numa produção em que os animais 

ficam organizados em áreas menores para alimentação e convívio, não sendo soltos 

em pastagens a campo aberto, com o objetivo de aumentar e acelerar a 

produtividade. Isto trás uma maior produção de resíduos em relação à área, que a 

partir deste momento, deve receber a devida atenção e ser tratado corretamente. 

Nestes sistemas de produção, a quantidade total de dejetos produzidos por vacas 

leiteiras varia de 9% a 12% do peso vivo do rebanho por dia, e depende também do 
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volume de água utilizado na limpeza e na desinfecção das instalações e 

equipamentos da unidade de produção (CAMPOS et al., 2002; BECKER et al., 

2012). 

Para a composição dos dejetos, existe um grande número de fatores que 

podem afetá-lo, tais como: quantidade e composição de matéria seca ingerida, 

digestibilidade da dieta e sua concentração de nutrientes, tamanho, idade e tipo do 

animal, condições climáticas e sistema de manejo (CAMPOS, 1997). 

Apesar da baixa concentração dos macronutrientes primários (nitrogênio, 

fósforo, potássio), os dejetos contêm também outros nutrientes como ferro, zinco, 

manganês, cobre, cálcio, sódio, arsênio, magnésio e elevado teor de matéria 

orgânica, fazendo com que este tipo de resíduo possa ser amplamente utilizado em 

uma série de operações desde que receba o devido tratamento (FRANCO et al., 

2006). 

Caso não receba o devido tratamento, a infiltração de água contaminada com 

resíduo, a poluição dos lençóis freáticos e a consequente eutrofização dos recursos 

hídricos se torna um problema à saúde humana, vegetal e animal. O resíduo, após 

passar pelo sistema de tratamento, não deve ser aplicado a campo excessivamente 

e em quantidades maiores que a capacidade do solo em absorvê-lo. Na Figura 1 se 

observa as principais maneiras de poluição pelo dimensionamento inadequado de 

um sistema de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Impactos ambientais de fazendas leiteiras (POHLMANN, 2000). 
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O odor, proveniente principalmente de gases oriundos dos estágios 

intermediários da decomposição anaeróbia dos dejetos, torna-se um problema do 

manejo inadequado e dos sistemas de tratamento mal dimensionados, diminuindo a 

qualidade de vida dos núcleos populacionais próximos, podendo causar doenças 

respiratórias às pessoas e animais. Entre estes principais gases estão amônia, 

dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e metano (BELLI FILHO et al., 2007). 

Os problemas epidemiológicos de zoonoses são transmitidos em grande parte 

por vetores de dejetos bovinos que contaminam os recursos hídricos de 

abastecimento às populações próximas com agentes biológicos patogênicos como 

enterocolites e enfermidades intestinais que em geral pertencem à gêneros como 

Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobacter (KLEIN et al., 2010). 

 

2.2 Classificação dos sistemas de confinamento 

Na produção de leite, quando os animais são mantidos em regime de 

confinamento, é preciso planejar o melhor método de aproveitar esses dejetos, 

levando em consideração a necessidade de escolher o tipo de tratamento mais 

adequado. 

Segundo Peixoto (1986), podem ser classificadas entre dois tipos as 

instalações para o confinamento: convencional (também chamado de Tie Stall), 

onde os animais ficam contidos lado a lado em baias, como observa-se na Figura 2; 

e estabulação livre, onde o gado aloja-se livremente em complexos conectados 

entre si, sendo divididos em: Loose Housing, onde os animais repousam 

coletivamente em um mesmo espaço sombreado, como observa-se na Figura 3; e 

Free Stall, onde os animais permanecem em galpões e repousam em baias 

individuais, como observa-se na Figura 4. 
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Figura 2: Confinamento do tipo Tie Stall (OVERCASH et al., 1983). 

 

 

Figura 3: Confinamento do tipo Loose Housing (OVERCASH et al., 1983). 

 

 

Figura 4: Confinamento do tipo Free Stall (OVERCASH et al., 1983). 
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Overcash et al. (1983) comenta que a coleta dos dejetos nos galpões tie-stall 

e free-stall pode ser feita por tratores com lâmina, raspadores mecânicos ou sistema 

flush com água. 

O sistema flush é um método que remove os dejetos e outros resíduos dos 

pisos em diversos setores da instalação, e utiliza obrigatoriamente água, para 

finalidades sanitárias. A quantidade de água utilizada desta forma está diretamente 

ligada ao regime de criação da propriedade, as áreas de confinamento, e a 

frequência de lavagem. Valores típicos ficam em torno de 380 L por vaca por dia, ou 

ainda, cerca de 70 L por m2 (POHLMANN, 2000). 

 

2.3 Compostagem 

Há milênios, a matéria orgânica é considerada uma das principais fontes de 

nutrientes e fertilidade do solo e acumulada em leiras visando à decomposição dos 

materiais para fins agronômicos e enriquecimento de culturas de forma empírica 

(COPETTI, 2012; RODRIGUES, 1996). Na Europa, a prática do uso de resíduo 

orgânico por agricultores para melhoramento da fertilidade do solo data do Império 

Romano e da Idade Média (BLUM, 1992). Na China, resíduos vegetais misturados 

com detritos humanos e animais são compostados há 4000 anos (LOPEZ-REAL, 

1990). 

No entanto, apenas a partir do começo do século XX, com o movimento da 

agricultura e das fazendas orgânicas, é que a compostagem passou a ser fonte de 

pesquisas racionais, a partir principalmente, das realizadas pelo botânico inglês 

Albert Howard (HECKMAN, 2006), que idealizou através de seus trabalhos a “Lei de 

retorno” (Law of Return), onde incentivava a prática agrícola de retorno dos recursos 

naturais ao solo através da humificação de seus resíduos (HECKMAN et al., 2009). 

Atualmente, a qualidade do solo é conceituada como sua capacidade de 

produzir produtos saudáveis e nutritivos que melhorem a qualidade de vida e a 

saúde de seres humanos e animais dependentes destes, sem com isso degradar as 

características ambientais e gerar prejuízos aos recursos naturais, podendo gerá-los 

com longo prazo de tempo (PARR e HORNICK, 1992; CALLEJA-CERVANTES et al., 
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2015). O processo de compostagem tem como função devolver ao solo os recursos 

e matéria orgânica retirados deste, desempenhando assim um importante 

tratamento mantenedor de características nutritivas, orgânicas e estruturais do solo 

(BARREIRA, 2005). 

Nesse contexto, a compostagem é um dos métodos mais antigos de 

reciclagem, sendo assim, além de uma solução para a necessidade de tratamento e 

manejo de resíduos sólidos, proporciona o retorno da matéria orgânica e dos 

nutrientes ao seu local de origem, em uma forma estabilizada que agrega valor 

nutricional e de fertilidade (HAUG, 1993; CALLEJA-CERVANTES et al., 2015). 

Somente é determinado de composto orgânico o produto final de um 

tratamento de compostagem bem conduzido, com os parâmetros básicos de 

sanitarização atingidos (ZUCCONI e BERTOLDI, 1991). Para isso, podem ser 

utilizados resíduos de origem animal ou vegetal, dividindo-se basicamente entre dois 

tipos: os ricos em carbono, que possuem degradação lenta e fornecem energia para 

o processo; e os ricos em nitrogênio, que possuem degradação mais rápida e 

determinam a velocidade do processo, pois é necessário para o crescimento dos 

micro-organismos (BRITO, 2006). 

Por definição, a compostagem é um processo aeróbico controlado de bio-

oxidação da matéria orgânica (GE et al., 2015), no qual substratos heterogêneos 

biodegradáveis sofrem ação de micro-organismos naturalmente associados a estes 

(CUNHA-QUEDA et al., 2003), durante o qual ocorre uma fase termofílica em que há 

possibilidade de eliminação de substâncias com efeito fitotóxico, fazendo a 

biomassa passar por processos de mineralização e humificação parciais, gerando 

um produto final estável, homogêneo e higienizado (COLÓN et al., 2010; CORRÊA, 

2007; GUIDONI et al., 2013.). 

Ainda, de acordo com a NBR 13.591 (1996), compostagem é o processo de 

decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos, efetuado 

por uma população diversificada de organismos, em condições controladas de 

aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas distintas: uma de 

degradação ativa e outra de maturação (ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 1996). 
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2.3.1 Fases do processo de compostagem 

Por ser um processo microbiológico de bio-oxidação da matéria orgânica para 

um estado estabilizado e humificado, as diferentes fases do processo são 

determinadas a partir das variações de temperatura e da sucessão de 

predominância entre as diferentes espécies de bactérias, fungos e actinomicetos 

existentes na compostagem (EPSTEIN, 1997). 

Assim, o processo de compostagem possui duas fases principais: a) bio-

oxidação (ou bioestabilização), dividida em uma fase mesófila de pouca duração e 

uma termófila, mais longa; e b) humificação (ou maturação), período em que o 

composto adquirirá características para ser usado como fertilizante (KULIKOWSKA e 

GUSIATIN, 2015; SONG et al., 2015). O início do processo se dá à temperatura 

ambiente, sendo assim, os micro-organismos mesofílicos (25-40 ºC) são os agentes 

das primeiras degradações. Estes, degradam primeiramente as substâncias mais 

simples disponíveis mais facilmente na matéria-prima, como carboidratos simples e 

nitrogenados solúveis, gerando assim traços de ácidos minerais e maior quantidade 

de ácidos orgânicos, determinando assim um baixo valor de pH e propriedades de 

fitotoxicidade, pois os ácidos formados nestas primeiras reações, como ácido 

acético, fórmico, propiônico, butírico, capróico, entre outros, inibem a germinação 

das sementes e o crescimento das raízes (ABOUELWAFA et al., 2008; FELS et al., 

2014). 

Por serem exotérmicas, as reações de oxidação elevam a temperatura do 

processo, aumentando o desprendimento de vapor e CO2. A partir do ponto em que 

a temperatura atinge limites superiores à 45 ºC, inicia-se a fase termofílica de 

bioestabilização, quando ocorre a morte dos micro-organismos mesofílicos, e a 

multiplicação de actinomicetos, bactérias e fungos termofílicos, que passam a atuar 

na degradação da matéria orgânica no processo (AWASTHI et al., 2014). Nesta 

fase, além da temperatura, eleva-se também o pH até valores de 8,0, devido às 

reações dos ácidos orgânicos com bases liberadas pela matéria orgânica formarem 

compostos de reação alcalina; além destes, humatos alcalinos são formados pela 

reação de ácidos húmicos com elementos químicos básicos (ZHOU, SELVAM e 

WONG, 2014). 
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Dando prosseguimento às elevações de temperatura, é verificada a atuação 

de bactérias decompositoras de hemiceluloses, lipídeos e proteínas, enquanto que a 

celulose e a lignina são lentamente degradadas por actinomicetos e fungos 

(JURADO et al., 2014; LÓPEZ-GONZÁLEZ et al., 2014); além da eliminação de 

substâncias fitotóxicas e da maior parte dos micro-organismos patogênicos 

(MCCARTHY et al., 2011). À medida que se esgotam as substâncias de 

decomposição rápida, a intensidade das reações químicas diminui, assim como a 

temperatura da massa, com os microorganismos mesofílicos mais uma vez 

predominando e iniciando a última fase da compostagem (KIEHL, 2001). 

A fase de maturação, ou humificação, é quando ocorre a mineralização de 

nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio, que passam da forma orgânica para a 

inorgânica (KIEHL, 1998). O nitrogênio orgânico, após passar pelas formas amídicas 

e amoniacais, atinge a forma mineralizada de nitrato (NO3), reduzindo levemente os 

valores de pH até a neutralidade, a decomposição prossegue lentamente e a 

temperatura diminui até atingir a ambiente (KULIKOWSKA e GUSIATIN, 2015; 

RYNK, 1992). Estas duas fases e suas subdivisões estão elucidadas na Figura 5. 

 

Figura 5: Temperaturas e fases da compostagem (TRAUTMANN e OLYNCIW,2005). 

2.3.2 Fatores que afetam o processo de compostagem 
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Devido ao processo de compostagem ser uma atividade basicamente 

microbiológica, os principais fatores que podem interferir na operação estão ligados 

às condições favoráveis à ação e interação dos micro-organismos, que devem ser 

levados em consideração para uma máxima degradação e estabilização, bem como 

a eliminação dos organismos patogênicos, sendo estes parâmetros: relação C/N, 

umidade, temperatura, pH, tamanho das partículas (granulometria), como expostos 

na Figura 6 (FIALHO, 2007), entre outros parâmetros discutidos neste trabalho 

(BÜTTENBENDER, 2004). 

 

 

Figura 6: Esquema do processo de compostagem (FIALHO, 2007). 

 

2.3.2.1 Relação carbono/nitrogênio (C/N) 

A relação carbono:nitrogênio é calculada a partir da concentração total de 

carbono orgânico presente na matéria orgânica do processo dividida pela 

concentração total de nitrogênio orgânico e inorgânico, e possui a importância de 

determinar a quantidade de nitrogênio disponível para o processo microbiológico de 

degradação da matéria orgânica pelo micro-organismos, que necessitam de um 

correto equilíbrio entre estes elementos (FOURTI, 2013). 

A concentração de carbono e nitrogênio é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento, nas sucessivas fases de compostagem, dos micro-organismos 

que degradam o carbono somente na existência de relação adequada entre estes 
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dois elementos, sendo o carbono fonte de energia (na qual dez partes do carbono 

assimilado são imobilizadas, convertidas da forma mineral para orgânica, e vinte 

partes eliminadas como gás carbônico para a atmosfera), e o nitrogênio, elemento 

essencial para a síntese de proteínas e reprodução protoplasmática (LIMA, 1981; 

MASSUKADO, 2008; ERICKSON et al., 2009). 

Não há um consenso entre autores sobre o índice ideal de relação C/N para o 

início e maior eficiência do processo, sendo entre 20:1 e 25:1 para Fourti (2013), 

entre 25:1 e 35:1 para Kiehl (1998), e entre 25:1 e 50:1 para Barreira (2005), tendo 

uma eficiência menor quando fora desta faixa, sendo o excesso de carbono 

convertido em CO2 e o excesso de nitrogênio em amônia, até que seja atingido o 

equilíbrio ideal para os micro-organismos participantes de determinado processo 

(ZHU et al., 2004; FOURTI, 2013). 

Estes valores ideais de relação C/N variam de acordo com a fonte de cada 

material e de sua estrutura molecular, não sendo único para todos os processos; 

materiais ricos em carbono como resíduos de poda, serragem, maravalha e casca 

de arroz, degradam mais lentamente do que a fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos, que são ricos em nitrogênio. Além de variar conforme a fonte, os micro-

organismos tendem a degradar moléculas mais biodisponíveis para fonte de carbono 

no início do processo, podendo esta relação inicial ideal possuir um valor mais alto 

devido à maior dificuldade de degradação dos micro-organismos iniciais (BIDONE e 

POVINELLI, 1999). 

Ao final do processo, com os micro-organismos degradando grande parte das 

moléculas de carbono, eliminando através de seu metabolismo CO2 para a 

atmosfera, a relação C/N tende a diminuir para valores inferiores à 20:1, com o 

composto sendo considerado bioestabilizado a partir de 18:1, e de alto valor 

agronômico e completamente curado quando de 10:1 (KIEHL, 1998; ZHANG e HE, 

2006). 

Deste modo, a relação C/N é utilizada para balanço de nutrientes no 

processo, assim como existem muitos protocolos que o utilizam para indicador de 

estabilização do composto final (MORREL et al., 1985; EUROPEAN COMMISSION, 

2001; ALEMANHA, 2011; ESPANHA, 2013). 
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2.3.2.2 Temperatura 

Caracterizando-se como um processo exotérmico, as leiras de compostagem 

iniciam-se à temperatura ambiente, tendendo a um aumento a partir da geração de 

calor pela multiplicação dos micro-organismos, que possuem uma faixa ótima de 

temperatura para seu desenvolvimento para cada espécie de micro-organismo 

presente. As faixas de temperatura que definem a predominância de determinados 

grupos de micro-organismos são: ambiente, mesófilas (até 40 ºC) e termófilas 

(acima de 45 ºC). Acima de 70 ºC a atividade microbiana torna-se reduzida, ocorre 

insolubilização de proteínas hidrossolúveis, perda de nitrogênio pelo desprendimento 

de amônia (caso possua baixa relação C/N), resultando na paralisação do processo 

e no declínio da temperatura; com valores em torno de 80 ºC, ocorre a debilitação da 

microbiota ocasionando uma decomposição demorada e estabilização incompleta 

(LOPEZ-REAL, 1990; KIEHL, 1998). 

Assim, na medida em que o processo se desenvolve, e os micro-organismos 

assimilam o carbono disponível da matéria orgânica liberando gás carbônico e calor, 

a temperatura sobe, inibindo espécies que não se adaptam a uma faixa mais 

elevada de temperatura. Após os micro-organismos mesófilos utilizarem os 

componentes solúveis e rapidamente degradáveis da matéria orgânica para seu 

metabolismo e liberação de calor na primeira fase da compostagem, a temperatura 

eleva-se ocorrendo uma substituição gradual dos micro-organismos mesófilos por 

termófilos (KIEHL, 1998; BIDONE e POVINELLI 1999). 

Sendo a eliminação dos organismos patógenos um dos principais objetivos da 

compostagem, a temperatura é um parâmetro essencial, pois é necessário atingir 

faixas de temperaturas termofílicas para a eliminação dos organismos indesejáveis 

(SIVAKUMAR et al., 2008). Os principais fatores que contribuem para esta 

eliminação são: manutenção da temperatura entre 60 ºC e 70 ºC; o tempo de 

exposição a essa temperatura; a competição entre as espécies; a extinção do 

substrato e dos nutrientes (HACHICHA et al., 2009). 
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No final do processo, quando a temperatura iguala-se à ambiente, a fase é 

criófila. O tempo para atingir essas fases e sua duração varia de acordo com os 

outros fatores que afetam o processo (KIEHL, 1998). As diversas mudanças podem 

ser acompanhadas na Figura 5. 

 

2.3.2.3 Umidade 

A umidade é um parâmetro que varia suas condições ótimas dependendo do 

material de origem, da granulometria e do sistema utilizado, e interfere indiretamente 

na temperatura de todo o processo, que é uma consequência das atividades 

metabólicas dos micro-organismos. Apesar de possuir variação de acordo com a 

natureza do material, autores sugerem valores entre 40% e 60%, sendo teores 

abaixo desta faixa prejudiciais pois inibem a atividade microbiológica, retardando o 

processo. Valores acima ocasionam a ocupação pela água dos espaços vazios do 

meio, impedindo a difusão de oxigênio, permitindo o desenvolvimento de condições 

anaeróbicas, reduzindo a velocidade de degradação e a temperatura, produção de 

mau cheiro, lixiviação e atração de vetores (GRAY et al.,1973; LOPEZ-REAL, 1990; 

BIDONE e POVINELLI, 1999). 

Para o controle deste parâmetro no processo, é imprescindível que se realize 

revolvimentos periódicos para uma correta aeração, sendo possível também a 

formação de pilhas com tamanho adequado para evitar que as camadas inferiores 

sofram compactação de seus materiais. Em contraponto, para leiras que apresentam 

baixa umidade, é comum a irrigação no momento de revolvimento para uma 

distribuição homogênea (KIEHL, 1998; MASSUKADO, 2008). 

A faixa ideal deve se situar em torno de 55%, considerada como ótima, 

objetivando a maximização da velocidade de (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

 

2.3.2.4 pH 

Podem ser observadas grandes variações de pH entre diferentes sistemas e 

processos, podendo variar de 4,5 à 9,5 (PEREIRA NETO, 2007), estando entre 5,5 e 
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8,0 a faixa ótima dependendo da fase do processo (DIAZ e SAVAGE, 2007). O início 

do processo é marcado por uma redução do pH, devido à produção de ácidos 

minerais e orgânicos, porém, após estes reagirem com bases liberadas da matéria 

orgânica, principalmente devido à hidrólise de proteínas e liberação de amônia, 

tornando o meio levemente alcalino (7,0-8,5) (BIDONE e POVINELLI, 1999). 

Valores muito baixos ou muito altos podem comprometer o processo 

(FERNANDES e SILVA, 1999): níveis iniciais abaixo de 5,0 provocam uma 

diminuição considerável na atividade microbiana, impedindo a leira de atingir 

temperaturas termofílicas, e valores mais altos no decorrer do processo provocam 

deficiência de fósforo, de micronutrientes e de nitrogênio por volatilização de 

amônia, devido à transformação de NH4
+ em NH3 (REZENDE, 2005). Nos processos 

em que a relação C/N for satisfatória, o pH não é um fator crítico (BÜTTENBENDER, 

2004), já que durante o processo ocorrem diversas reações químicas do tipo ácido-

base e de óxido-redução, que são de extrema importância para a existência do 

fenômeno de autorregulação de pH, efetuado pelos micro-organismos no decorrer 

do processo, gerando um pH final na faixa de 7,0-8,5 (KIEHL, 1998; VALENTE et al., 

2009). 

 

2.3.2.5 Granulometria 

A importância da granulometria está relacionada com a superfície específica 

disponível para contato dos micro-organismos, sendo maior a área exposta à 

atividade microbiana e de contato com partículas de oxigênio quando o material 

possui características mais finas, promovendo aumento das reações bioquímicas 

(KIEHL, 1985; FERNANDES e SILVA 1999). 

Apesar disso, partículas muito finas podem ocasionar em compactação de 

todo material, diminuindo o volume de poros, consequentemente o fluxo de oxigênio 

e troca de gases torna-se pior (BIDONE e POVINELLI, 1999). De acordo com 

Pereira Neto (2007), é importante ter uma correta granulometria para a 

homogeneização da massa, melhoria quanto à porosidade, maior capacidade de 

aeração, evitando assim a compactação que possibilita o surgimento de condições 
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de anaerobiose em partes do sistema. Estes valores seriam entre 25 mm e 75 mm 

para Fernandes e Silva (1999) e entre 10 mm e 50 mm para Bidone e Povinelli 

(1999). 

 

2.3.2.6 Aeração 

Por ser um processo aeróbico, a aeração das leiras de compostagem é de 

vital importância para o processo, pois proporciona uma decomposição mais 

eficiente na comparação com sistemas que funcionam com a falta de oxigênio 

(LOPEZ-REAL, 1990). Existem diferentes métodos de aeração, que buscam dissipar 

o calor excessivo e permitir uma maior troca gasosa entre o meio e o tratamento, e 

para a escolha de algum deles deve-se levar em consideração o tamanho das leiras, 

o espaço do pátio de compostagem e os recursos financeiros e humanos 

disponíveis. 

Os revolvimentos manuais são indicados para leiras de menor porte; os 

mecânicos quando há recursos humanos qualificados para a utilização de 

equipamentos específicos; e a injeção de ar em leiras estáticas quando se possui 

maiores recursos financeiros e pouca disponibilidade de espaço para o pátio de 

compostagem, e quando os resíduos de origem são bem definidos. Os 

revolvimentos também são importantes para: aumentar a porosidade, devido à 

compactação sofrida pelo peso dos resíduos; homogeinizar a leira; expor as 

camadas externas às temperaturas superiores do interior; e controle da temperatura 

e umidade do processo (FERNANDES e SILVA, 1999). 

A quantidade necessária de oxigênio varia de acordo com cada processo, 

tendo o tipo de resíduo, sua granulometria e a umidade do substrato como 

parâmetros definidores. Devido à quantidade de degradações da matéria orgânica 

que ocorrem na primeira e segunda fase da compostagem, estes são os momentos 

em que há maior demanda por oxigênio, diminuindo a demanda por oxigenação na 

medida em que o tratamento se desenvolve, sendo o ideal que o composto final 

possua um baixo valor de Taxa de Respiração Dinâmica, quando exposto ao 
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respirador descrito em Ponsá et al. (2010), como prova da estabilização biológica 

(BARRENA et al., 2014). 

 

2.3.2.7 Dimensão das leiras 

Uma leira de compostagem deve ter um tamanho suficiente para impedir a 

rápida dissipação de calor e umidade e, ao mesmo tempo, permitir uma boa 

circulação de ar (RODRIGUES et al., 2006). Existem diferentes métodos e escalas 

para a implementação de um tratamento de resíduos deste tipo, e o tamanho da 

leira está diretamente ligado à quantidade de material disponível, ou seja, à escala 

com que a técnica será desenvolvida, sendo os métodos domiciliares e de escolas 

de pequena escala, e de média e grande escala sendo comumente implementadas 

em fazendas, municípios e empresas, à um nível industrial (MASSUKADO, 2008). 

Valente et al. (2009) afirmam que, independente da escala e do método 

adotado, uma altura mínima de 0,80 m deve ser respeitada, abaixo da qual não 

existem condições adequadas para a formação e manutenção da temperatura. 

Porém, de acordo com Kiehl (1998), a altura do material deve estar entre 1,5 m e 1,8 

m. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local e descrição do experimento 

O experimento foi desenvolvido em um complexo agroindustrial alimentício no 

qual se desenvolve uma bovinocultura leiteira, localizada no norte do estado do Rio 

Grande do Sul, no Município de Vacaria. 

Nesta atividade, o sistema de confinamento utiliza-se de cama bovina para o 

conforto e bem-estar dos animais, bem como incorporação de dejetos e redução nas 

oscilações de temperaturas. A cama de bovino utilizada foi uma mistura na 

proporção 1:1 (v:v) entre maravalha de Pinus elliottii e palha de trigo, e suas 

características físico-químicas, estão demonstradas na Tabela 1. 

Tabela 1: Características físico-químicas da cama bovina utilizada na compostagem. 

Parâmetros Resultados 

pH 7,24 

Umidade 75,54 % 

Matéria Seca 24,45 % 

Matéria Mineral 3,37 % 

Matéria Orgânica 96,62 % 

Carbono Orgânico 536,86 g.kg-1 

Nitrogênio Total 5,72 g.kg-1 

Relação C/N 93,86:1 
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O sistema de confinamento utilizado é descrito como free stall, e possui 

geração diária de cama de bovinos de 24 toneladas, divididas em quatro aplicações 

de cargas no pátio de compostagem, correspondidas ao volume da capacidade do 

transporte utilizado (12 m³ = 6000 kg), como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Carga do transporte da cama de free stall. 

Devido à pequena duração da cama no confinamento bovino, a quantidade de 

dejetos aplicados in loco pelos animais não é suficiente para determinar o equilíbrio 

ideal da relação C/N inicial da compostagem, sendo necessário assim, que se 

busque uma fonte exterior de nitrogênio para atingir os parâmetros iniciais.  

Para tal, foram utilizados dejetos bovinos líquidos provenientes da lavagem 

flush dos espaços de confinamento. Foi definido o tempo de seis dias para aplicação 

do efluente bovino de lavagem em cada leira de compostagem. 

As características físico-químicas dos dejetos bovinos líquidos estão descritas 

na Tabela 2. 
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Tabela 2: Características físico-químicas dos dejetos aplicados na compostagem 

como fonte de nitrogênio. 

Parâmetros Resultados 

DBO5 2990 mg.L O2
-1 

pH 7,24 

Nitrogênio Total 366,6 mg.L-1 

Sólidos Sedimentáveis 120 mL.L-1 

Sólidos Suspensos 790 mg.L-1 

Sólidos Totais 5359 mg.L-1 

Sólidos Fixos 1556 mg.L-1 

Sólidos Voláteis 3506 mg.L-1 

Fósforo Total >6 mg.L-1 

Assim, os primeiros seis dias de experimento corresponderam à disposição 

de resíduos e montagem de cada leira em um pátio de compostagem de área 

aproximada de 5000 m² (Figura 8). As leiras foram montadas na medida em que a 

atividade produtora demandava o tratamento e a destinação diária do resíduo. 

 

Figura 8: Área disponível do pátio de compostagem (Fonte: Visualizador INDE – 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais). 



35 

 

Doze leiras de, em média, 210 ton cada uma, foram dispostas no pátio de 

compostagem com dimensões de 3,5 m de base, 1,5 m de altura, e comprimento 

variado de acordo com a área disponível. 

Possuindo volumes variáveis entre 400 e 540 m³, devido à variabilidade no 

comprimento das leiras, as aplicações dos dejetos bovinos líquidos variaram entre 

40 e 55 m³, ocasionando, para cada leira, uma proporção volumétrica de 10:1 entre 

resíduos de cama e efluente bovino. As leiras passaram por revolvimento estrutural 

(Figura 9) com frequência de 3 dias, para aeração e controle de umidade do 

processo. 

 

Figura 9: Revolvimento de leira com equipamento especializado. 

 

3.2 Amostragens 

Para acompanhamento do processo, foram extraídas amostras dos dias: 0, 6, 

18, 30, 43, 51 e 60. Foram retiradas três amostras de cada leira, a profundidades 

variáveis, e realizada uma posterior homogeneização do material resultante. 
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3.3 Delineamento experimental 

O experimento seguiu delineamento inteiramente casualizado, com três 

repetições, em arranjo unifatorial, sendo o fator de tratamento “tempo de maturação” 

(0;6;18;30;43;51;60 dias). As variáveis respostas foram agrupadas em dois grupos: 

“físico-químicos” (temperatura; umidade; matéria mineral; carbono orgânico; 

nitrogênio total; relação C/N; pH) e “fitotoxicológicos” (índices de germinação em 

alface – Lactuca sativa L.; índices de germinação em pepino – Cucumis sativus). 

 

3.4 Parâmetros analisados 

 

3.4.1 Temperatura 

As temperaturas de cada leira foram medidas a partir de termômetro digital 

inserido à uma profundidade média de 20 cm, em sentido vetorial ao centro da leira, 

como observado na Figura 10. Foram realizadas três medições para cada leira, ao 

longo do comprimento das mesmas, sendo realizada uma média das três medições. 

 

Figura 10: Medição de temperatura em leira com termômetro digital. 
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3.4.2 Umidade 

Foi determinada primeiramente concentração de matéria seca, a partir da 

secagem das amostras em estufa a uma temperatura de 105 ºC, seguindo 

metodologia descrita pela AOAC – Association Of Analytical Communities (1998). 

A umidade foi determinada aplicando-se U = 100 – % de matéria seca. 

 

3.4.3 Matéria Mineral  

O teor de matéria mineral foi obtido através da incineração total da matéria 

seca em forno mufla a 600 ºC durante um período de 5h, conforme metodologia 

descrita por Silva e Queiroz (2004). 

 

3.4.4 Carbono Orgânico  

O teor de carbono orgânico total foi obtido através da aplicação do fator de 

Bemmelen (KIEHL, 1985), onde divide-se a concentração da matéria orgânica total 

por 1,8. 

 

3.4.5 Nitrogênio total  

O nitrogênio total foi determinado através da digestão da amostra com ácido 

sulfúrico, destilação e titulação, conforme metodologia aplicada por Marques et al. 

(2013). 

 

3.4.6 Relação C/N 

A relação C/N foi obtida através da divisão da percentagem de carbono 

orgânico total da amostra pela percentagem do nitrogênio total da amostra, 

conforme descrito por Tedesco et al. (1995). 
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3.4.7 Índices de germinação 

Os índices de germinação foram obtidos através de metodologia de Tiquia e 

Tam (1998), onde comparou-se o crescimento de sementes de alface e pepino em 

amostras diluídas do composto e amostras sem composto (branco) em placas de 

petri. Aplicou-se: IG (%) = [(N2xC2)/(N1xC1)]x100; onde: N1 é o número de 

sementes germinadas no branco, C1 a soma do comprimento das raízes no branco, 

N2 o número de sementes germinadas em placa com amostra e C2 a soma do 

comprimento das raízes em placa com amostra. 

 

3.4.8 pH 

O potencial hidrogeniônico foi determinado através de medição em pHmetro 

das amostras dos resíduos em solução aquosa, conforme metodologia proposta por 

Tedesco et al. (1995). 

 

3.5 Análise estatística 

Os valores atípicos (outliers) foram identificados com a plotagem dos resíduos 

estudentizados deletados externamente (RStudent) versus valores preditos (variável 

“y”) e também, pelo gráfico da distância de Cook. A partir do RStudent valores que 

se encontravam fora do intervalo [-2;2] foram considerados outliers e suas 

observações correspondentes foram removidas do banco de dados (BARNETT e 

LEWIS, 1994). 

Os dados tabulados tiveram sua normalidade avaliada pelo teste de Shapiro-

Wilk, sua homocedasticidade pelo teste de Hartley e a independência dos resíduos 

por análise gráfica. Tendo atendido aos pressupostos de normalidade procedeu-se à 

análise de variância (p<0,05). 

Foi gerada uma matriz de correlação, sendo a partir dela calculados os 

coeficientes de correlação de Pearson. Os efeitos entre as variáveis respostas foram 

avaliados entre si pelo teste de correlação de Pearson. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise das temperaturas 

A presença de calor no decorrer da compostagem está diretamente ligada ao 

adequado funcionamento do processo, em decorrência das reações exotérmicas dos 

micro-organismos decompositores, e também com a dinâmica da população 

microbiana (LIANG et al., 2003). 

Apesar de haver relação entre o tempo que a fase termofílica expõe os micro-

organismos patogênicos e a sanitização do composto final, temperaturas acima de 

70 ºC são inadequadas, pois restringem o número de micro-organismos existentes 

no processo, além de ocasionar perda de nitrogênio por volatilização de amônia. 

Fialho (2007) relaciona a alta relação C/N inicial com a falta de temperaturas 

termofílicas, argumentando que as atividades microbianas se tornam dificultosas em 

situações semelhantes. Na Figura 17, observa-se a alta relação C/N inicial do 

experimento. Apesar disto, na Figura 11 observa-se que o sistema de compostagem 

implementado atingiu um longo período de fase termofílica, imediatamente após o 

início do processo. 

 

Figura 11: Valores de temperatura no decorrer do processo. 
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Isto deve-se à intensa atividade microbiológica inicial, ocorrida devido às 

constantes aplicações de efluente bovino fresco nos primeiros seis dias de 

compostagem. 

Assim, a faixa ideal de fase termofílica (50-65 ºC) baseada na máxima 

decomposição de resíduos foi atingida durante período de tempo satisfatório, 

possibilitando a sanitização dos compostos finais, importante para a segura 

utilização dos mesmos como fertilizantes orgânicos (AN et al., 2012; BERNAL et al., 

2009; HACHICHA et al., 2009). 

Após a fase termofílica desenvolveram-se temperaturas mesofílicas, período 

no qual a compostagem chega ao final de seu processo. 

 

4.2 Análises físico-químicas 

Este tópico tem por finalidade avaliar a qualidade dos compostos produzidos 

e seus valores como fertilizantes, interpretando seus parâmetros dentro dos limites 

da Legislação Brasileira. Os resultados analíticos podem garantir a qualidade do 

produto, aumentando seu poder de substituição do uso de fertilizantes sintéticos 

pelo empreendimento. 

De acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 25 (Anexo I) do MAPA – 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), o composto 

resultante do processo de compostagem em questão é definido como um fertilizante 

orgânico misto, pois é constituído de mais de um material em sua origem, Classe A, 

pois utiliza matéria-prima de origem vegetal e animal, não sendo utilizados em seu 

processo metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos sintéticos 

potencialmente tóxicos. 

Ainda segundo a IN nº 25, para um fertilizante orgânico misto ou composto de 

Classe A, o pH deve ter o valor mínimo de 6,0. Na Figura 12 observa-se que os 

valores do presente estudo apresentaram comportamento constante sem nenhuma 

diferença significativa através de todo o tempo de tratamento, satisfazendo tanto a 
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IN nº 25, quanto os valores determinados como ideais na compostagem entre 7-8,5 

por Kiehl (1998). 

 

Figura 12: Valores de pH no decorrer do processo. 

Na Figura 13, observa-se que não houve diferença significativa no decorrer do 

tempo para os valores de umidade. Estes se mantiveram constantemente elevados 

durante todo o processo, ultrapassando o limite estabelecido pela IN nº 25, que 

define umidade máxima de 50%. 

A elevada umidade dos materiais de origem dos compostos auxiliou a 

manutenção da saturação das leiras. Quanto à operacionalidade do sistema, apesar 

do revolvimento com frequência de 3 dias, as leiras estiveram dispostas no pátio de 

compostagem sem cobertura, sujeitas a intempéries. 

Desta forma, é possível que tenha ocorrido a lixiviação do excesso de água 

das leiras, carreando nutrientes e diminuindo a eficiência do processo e o valor 

agronômico dos compostos finais. 

Sugere-se, para esta situação, a possibilidade de um pós-tratamento do 

composto final, como por exemplo, a utilização de um método de secagem (XAVIER 

et al., 2015). 
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Figura 13: Valores de umidade no decorrer do processo. 

Com o excesso de umidade a entrada de oxigênio fica limitada, pois a matéria 

orgânica decomposta é hidrófila e as moléculas de água se aderem fortemente à 

superfície das partículas, saturando seus macro e microporos, afetando suas 

propriedades físicas e químicas (ECOCHEM, 2011). 

É possível inferir que o material estruturante utilizado demonstrou 

características higroscópicas adequadas, absorvendo a umidade elevada existente 

nos resíduos, impedindo que partículas de água ocupassem espaços livres, 

permitindo que estes fossem ocupados por oxigênio. 

Com isto, a presença de micro-organismos aeróbicos acarretou na elevação 

das temperaturas e na mineralização dos nutrientes. Na medida em que ocorre a 

mineralização dos resíduos orgânicos no decorrer do tempo, ocorre uma redução do 

teor de matéria orgânica, como consequência de sua estabilização (CARVALHO et 

al., 2009). 

Assim, na Figura 14, observa-se um aumento constante na matéria mineral no 

decorrer de todo o processo de compostagem, evidenciando o desempenho do 

processo quanto à mineralização e consequente estabilização da matéria orgânica. 
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Figura 14: Valores de matéria mineral no decorrer do processo. 

Jahnke (2012) observou concentração de 3,64±1,13% de matéria mineral 

para compostagem de dejetos bovinos com maravalha como material estruturante 

em 90 dias de processo, demonstrando semelhança com o presente resultado aos 

60 dias de processo. 

Para a plena decomposição dos resíduos constituintes dos materiais da 

compostagem, e sua consequente mineralização e biodisponibilidade para plantas e 

solo, são necessários que os macro e micronutrientes estejam presentes em 

quantidades significativas, para que os micro-organismos exerçam suas atividades 

metabólicas. 

Dentre os mais importantes nutrientes, destacam-se o carbono e o nitrogênio 

como elementos limitantes de todo o processo, sendo o carbono disponível pelos 

carboidratos já no início do processo e sendo importante como fonte energética para 

bactérias e fungos, e o nitrogênio essencial para síntese proteica (FOURTI, 2013). 

Na Figura 15, observa-se que ocorreu variação significativa entre o período 

de 51 dias e os períodos de 0, 6, 18 e 43, para concentração de carbono orgânico, 

representando a variabilidade da atividade respiratória dos micro-organismos 
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durante o processo e a degradação da matéria orgânica. Os valores finais 

estabeleceram-se em 53,94±0,45% em 60 dias de compostagem.  

 

Figura 15: Valores de carbono orgânico total no decorrer do processo. 

Da mesma forma, Jahnke (2012) encontrou valores de 54,23±0,48% de 

carbono orgânico em 60 dias de compostagem de dejetos bovinos com serragem e 

maravalha (1:1) como material estruturante, e valores de 54,14±0,48% com somente 

maravalha como material estruturante. 

De acordo com a IN nº 25, todo fertilizante orgânico composto de Classe A 

deve possuir no mínimo 15% de carbono orgânico total, sendo satisfatória a 

concentração observada no presente estudo. 

Os valores de nitrogênio encontrados no estudo concordam com Kiehl (1998), 

quanto à concentração de nitrogênio total final ser maior que a concentração inicial 

na compostagem. 

Na Figura 16 observa-se diferença significativa ao longo do tempo para o 

período inicial e períodos próximos a 50 dias de compostagem, e um constante 

aumento numérico na concentração de nitrogênio total, tendo o período final uma 

concentração que satisfaz o exigido pela IN nº 25, que define concentração mínima 
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de nitrogênio total de 0,5% para fertilizantes orgânicos mistos ou compostos de 

Classe A. 

 

Figura 16: Valores de nitrogênio total no decorrer do processo. 

Apesar dos resíduos constituintes serem de origens diferentes, Hachicha et 

al. (2009) encontraram valores semelhantes (1,19±0,11) em 210 dias de 

compostagem de esterco de aves com lodo industrial de fábrica de azeite. 

Para a relação C/N, observa-se, na Figura 17, que existe diferença 

significativa entre o valor inicial e o de 30 dias de compostagem, e entre o de 18 dias 

e o de 51, que numericamente foi o período de menor relação C/N encontrado no 

processo.  
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Figura 17: Valores de relação C/N no decorrer do processo. 

Além destas duas diferenças, existiram apenas diferenças numéricas entre as 

medições através do tempo de tratamento, sendo observada uma diminuição 

constante nestes valores. 

A IN nº 25 exige relação C/N máxima de 20:1 para fertilizantes orgânicos 

mistos ou compostos de Classe A, evidenciando um valor extremamente alto para o 

presente estudo, que deve-se à alta relação C/N inicial do processo e à possível 

lixiviação de nitrogênio, consequência da alta umidade presente no decorrer de todo 

o tempo, observável pela elevação numérica entre o período de 51 dias e de 60 

dias. 

Outros trabalhos apresentaram relação C/N final inferior, devido 

principalmente à uma relação C/N inicial também inferior (FOURTI, 2013; 

HACHICHA et al., 2009; JAHNKE, 2012; JURADO et al., 2014; SUNDBERG et al., 

2013). Apesar da importância de ter, ao final do processo, uma relação C/N que 

satisfaça a literatura e diferentes legislações, a compostagem difere de alguns 

tratamentos devido à possibilidade da fase termofílica eliminar micro-organismos 

patogênicos pelo calor gerado internamente pelo processo. 

Assim, apesar do período de 51 dias apresentar relação C/N de 36,62±6,79, 

os micro-organismos patogênicos estiveram expostos a quantidade de calor superior 
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aos de Jahnke (2012), por exemplo, que obteve valores de 22,61±1,69 para 

tratamento com serragem e maravalha (1:1) como material estruturante, e 

20,72±1,69 para tratamento com somente maravalha como material estruturante. 

Isto deve-se à relação C/N inicial no presente estudo (81,48±4,14) ser superior  às 

de Jahnke (2012) (16,33±2,54 e 14,94±2,54). 

Erickson et al. (2009) concluíram que relações C/N iniciais mais altas, além de 

possibilitarem uma maior estabilização da matéria orgânica, expõe os micro-

organismos patogênicos a maior temperatura: uma relação C/N inicial de 40:1 para 

compostagem de dejetos bovinos, expõe os micro-organismos patogênicos a uma 

quantidade de calor duas vezes maior do que uma relação C/N inicial de 20:1. 

Devido a alguns processos possuírem baixa relação C/N inicial, podendo 

acarretar em um valor final que satisfaça parâmetros legais, porém sem garantir a 

sanitização do composto e a estabilização da matéria orgânica, faz-se necessária a 

utilização de outro parâmetro para a avaliação da qualidade do sistema 

implementado, bem como da maturação do composto produzido. 

 

4.3 Análises fitotoxicológicas 

Para um composto ser utilizado de forma segura no solo, é necessário que 

este possua alto teor de matéria orgânica estabilizada e ausência de substâncias 

fitotóxicas e micro-organismos patogênicos. Para isso, utiliza-se os conceitos de 

maturação associados aos efeitos potenciais no crescimento de plantas e à 

fitotoxicidade do composto, enquanto que a estabilização é frequentemente 

relacionada à atividade microbiológica (IANNOTTI et al., 1993). 

Apesar de serem comumente utilizadas com o mesmo sentido, estabilização 

se refere ao estágio de decomposição ou ao estado da matéria orgânica durante a 

compostagem, que se relaciona com o tipo de compostos orgânicos remanescentes 

no processo e a atividade microbiológica presente no material (CCQC - California 

Compost Quality Council, 2001). A maturação de um composto é definido pelo 

CCQC (2001) como as qualidades presentes em um composto totalmente curado, 

no qual a compostagem desenvolveu-se de forma integral, e a UK Composting 
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Association (2001) a definiu como a capacidade de determinado composto não 

possuir efeitos negativos na germinação de sementes e no crescimento de plantas. 

Apesar de possuírem significados diferentes, ambas estão interligadas, pois 

compostos fitotóxicos são normalmente produzidos por micro-organismos quando a 

matéria orgânica ainda está em processo de decomposição (ZUCCONI et al., 1985). 

Métodos biológicos utilizados para estimar-se o grau de maturidade são 

baseados em testes fitotoxicológicos. Alguns compostos não maturados podem 

conter determinados tipos de ácidos orgânicos ou outras substâncias solúveis que 

afetam a germinação de sementes e o desenvolvimento de raízes nas plantas, 

sendo extremamente necessário que os compostos utilizados estejam maturados ou 

livres de substâncias potencialmente fitotóxicas (BERNAL et al., 2009). 

Assim como Mathur et al. (1990) e Guerra-Rodríguez et al. (2003) avaliaram 

testes de germinação como um indicador de maturidade de compostos oriundos de 

de compostagem de dejetos animais, aplicou-se o mesmo no presente estudo, 

comparando-se os resultados com o proposto pelo CCQC (2001), no qual define os 

valores menores que 80% como não maturados, os que se situam entre 80 e 90% 

como maturados, e os valores maiores que 90% como  muito maturados. A adoção 

do CCQC (2001) para a comparação dos presentes dados deve-se pela IN nº 25 não 

mencionar índices de germinação entre seus parâmetros legais de avaliação de 

qualidade do composto. 

Na Figura 18 observa-se os resultados atingidos para o índice de germinação 

em sementes de alface, demonstrando não ter havido diferença significativa entre as 

diferentes amostragens no decorrer do processo, e que todos os índices estiveram 

acima do proposto pelo CCQC (2001) como composto muito maturado. 
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Figura 18: Valores de índices de germinação de sementes de alface no decorrer do 

processo. 

Ko et al. (2008) propuseram o índice de germinação de 110% para compostos 

maturados oriundos de compostagem de dejetos animais com serragem como 

material estruturante. 

Observa-se que tanto os índices observados na Figura 18, para índices de 

germinação utilizando sementes de alface, como os observados na Figura 19, 

utilizando sementes de pepino, satisfizeram os exigidos pelo CCQC (2001), como 

composto muito maturado, bem como a proposta de Ko et al. (2008) para compostos 

maturados. 
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Figura 19: Valores de índices de germinação de sementes de pepino no decorrer do 

processo. 

Observa-se um grande aumento no valor agronômico alcançado pelo 

processo de compostagem para testes de germinação em sementes de pepino, 

existindo diferença significativa entre os tempos 0 e 30, entre os tempos 18 e 51, e 

entre os tempos 43 e 60. A partir destas observações, pode-se inferir que o 

composto não possui efeitos danosos ao solo a às plantas. Além disso, também 

possui um alto valor agronômico, evidenciado principalmente pela Figura 19. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Tendo o complexo agroindustrial, foco do presente estudo, uma geração 

muito alta de resíduos na bovinocultura leiteira, com necessidade de serem 

dispostos e tratados diariamente, o sistema aplicado alcançou satisfatoriamente 

níveis de maturação propostos pelo CCQC, tratando e transformando grande 

quantidade de passivos ambientais em fertilizantes orgânicos. Desta forma a 

atividade produtiva terá, continuamente, seu potencial poluidor reduzido. 

Foi desenvolvido um sistema de compostagem adequado à realidade do 

empreendimento, ao seu espaço físico disponível e à sua demanda diária por 

tratamento de resíduos sólidos, sendo este implementado ao processo produtivo de 

forma contínua. 

Apesar de não ter garantido a plena estabilização da matéria orgânica com a 

satisfação da relação C/N pela IN nº 25, provou-se que foi garantida a eliminação de 

organismos patogênicos com a fase termofílica e com os índices de germinação, 

resultando em um crescente aumento no valor agronômico do composto durante o 

processo, que acarretará apenas em efeitos positivos ao solo e às plantas. 

Com relação ao processo da compostagem, a relação C/N inicial, por si só, 

não impede a ocorrência de temperaturas termofílicas, diferentemente do que outros 

autores sugerem. São necessários maiores estudos para cada sistema específico 

para que se definam quais condições não permitiram a temperatura de atingir fase 

termofílica. 

Devido às concentrações de nitrogênio total atingidas ao final do processo, 

conclui-se que os compostos gerados tem potencial em substituir, em parte, a 

importação de fertilizantes sintéticos, fomentando a sustentabilidade na 

agroindústria, e diminuindo o impacto negativo que os mesmo causam no solo. 
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Anexo I – Parâmetros exigidos para comercialização dos fertilizantes orgânicos 

mistos e compostos (BRASIL, 2009). 

Garantia 

Misto/composto 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Umidade (máx.) 50 50 50 70 

N total (mín.) 0,5 0,5 0,5 0,5 

C org. (mín.) 15 15 15 15 

CTC Conforme declarado 

pH (mín.) 6 6 6,5 6 

Relação C/N (máx.) 20 20 20 20 

Relação CTC/C Conforme declarado 

Outros nutrientes Conforme declarado 

 

  

Anexo II – Índices de maturação para qualidade do composto (CCQC, 2001). 

Método Unidade 
Muito 

maturado 
Maturado 

Não 

maturado 

Relação NH4:NO3 - < 0,5 0,5-3 > 3 

NH3-N total 
Ppm, base 

seca 
< 100 100-500 >500 

Ácidos orgânicos 

voláteis 

Ppm, base 

seca 
< 200 200-1000 > 1000 

Índice de germinação % > 90 80-90 < 80 

 


