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RESUMO 

 

Este trabalho trata dos desafios da compostagem coletiva e seus efeitos sobre as mudanças 

climáticas. A coleta de lixo é onerosa aos cofres públicos e realizar compostagem pode ser 

uma alternativa viável. Nesse sentido, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 

levantou a discussão, não somente sobre a necessidade de encaminhar para o aterro sanitário 

somente aquilo que não for possível aplicar nenhum tipo de tratamento, mas sobre as 

alternativas para destinação adequada dos Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO). Nessa 

perspectiva, a compostagem apresenta-se como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) como um meio alternativo para destinação adequada dos RSO. Portanto, 

torna-se relevante uma discussão para esclarecer quais os desafios da compostagem coletiva e 

seus efeitos sobre as mudanças climáticas? Quando realizada em bairros e por grandes 

geradores de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) (condomínios, supermercados, escolas), o 

processo de compostagem aumenta a participação popular e de estruturas institucionais no 

processo de gerenciamento. Além disso, a compostagem tem o potencial de criar empregos 

locais, se adequando a situações socioeconômicas específicas. Nos aterros sanitários, quando 

os materiais orgânicos são soterrados e compactados, entram em decomposição anaeróbica, 

formando vários gases, como o gás metano (CH4). Esses gases devem ser captados para serem 

tratados ou destinados ao aproveitamento energético, o que nem sempre está ao alcance dos 

governos, pois requer investimento em pesquisas, tecnologias e articulação política. Em 

contraponto, quando os RSO são tratados por meio da compostagem, ocorre a minimização da 

parcela a ser encaminhada ao aterro sanitário pela redução do volume, da quantidade de 

chorume, e, consequentemente, os riscos de contaminação dos recursos hídricos e a redução 

da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. É perceptível a necessidade da 

sociedade por espaço e soluções melhoradas na gestão de resíduos. Fica claro o ganho 

proporcionado com a compostagem. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo geral 

analisar como a compostagem coletiva pode ser uma solução para os Resíduos Sólidos 

Urbanos. E os seguintes objetivos específicos: destacar a relevância social da gestão de 

resíduos sólidos, propor a compostagem coletiva como solução para os RSU, destacar os 

efeitos da compostagem coletiva sobre as mudanças climáticas.  Sendo então a proposta 

metodológica deste trabalho classificada, quanto aos objetivos, como sendo exploratória e 

descritiva e, quanto aos procedimentos, como bibliográfica e documental.   

Palavras-chave: Compostagem Doméstica. Compostagem Coletiva. Mudanças Climáticas. 

Resíduos. 



 

ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis addresses the challenges of collective composting and its effects on 

climate change. Garbage collection is costly to public coffers, so composting is a viable 

alternative. In this sense, the National Solid Waste Policy raised the discussion, not only on 

the need to send to the landfill only what is not possible to apply any type of treatment, but 

which alternatives for proper disposal of Organic Solid Waste. From this perspective, 

composting presents itself as an instrument of the National Environmental Policy as an 

alternative for adequate destination of the organic solid waste. So, is a discussion relevant to 

clarify what the challenges of collective composting and their effects on climate change are? 

When performed in neighborhoods and large generators of urban solid waste (condominiums, 

supermarkets, schools), composting increases popular participation and institutional structures 

in the management process. In addition, composting has the potential to create local jobs, 

adapting to specific socioeconomic situations. In landfills, when organic materials are buried 

and compacted, they enter into an anaerobic decomposition, forming various gases, such as 

methane gas (CH4). These gases must be captured to be treated or destined for energy use, 

which is not always within reach of governments, since it requires investment in research, 

technology and political articulation. On the other hand, when the organic solid waste is 

treated using composting technique, it occurs the minimization of the parcel to be sent to the 

sanitary landfill by reducing the volume, the amount of leachate, and, consequently, the risks 

of contamination of the water resources and the emission reduction of greenhouse gases into 

the atmosphere. The society's need for space and improved solutions in waste management is 

noticeable. The gain provided by composting is clear. In this way, this research has as general 

objective to analyze how the collective composting can be a solution for Urban Solid Waste. 

In addition, it has following specific objectives: to highlight the social relevance of solid 

waste management, to propose collective composting as a solution for municipal solid waste, 

to highlight the effects of collective composting on climate change. Therefore, the 

methodological proposal of this work is classified, as regards the objectives, as exploratory 

and descriptive and, as far as the methodology, as bibliographical and documentary. 

Keywords: Domestic Composting. Collective Composting. Climate changes. Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade moderna capitalista tem sido impactante para o planeta com seu 

padrão de consumo acelerado e consequentemente geração de resíduos descontrolada. Nesse 

contexto os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) representam o maior desafio porque tudo que é 

gerado tem que ter algum destino e esse preferencialmente adequado.  

Como parte dos resíduos sólidos urbanos, os resíduos orgânicos quando são 

destinados aos aterros sanitários são soterrados e compactados, entram em decomposição 

isenta de oxigênio (anaeróbica) resultando em formação de gás metano (CH4) que é altamente 

nocivo ao ser humano e ao meio ambiente, 23 vezes mais agressivo que o gás carbônico em 

termos de aquecimento global (MONTEIRO, 2016).  

Com o processo de compostagem, os resíduos orgânicos são decompostos em 

adubo, ou composto orgânico, que pode ser aproveitado na agricultura em grande ou pequena 

escalas, e para recuperação de solos degradados. Respeitando-se determinados parâmetros, o 

composto de RSU pode ser registrado como fertilizante orgânico conforme estabelecido pela 

Instrução Normativa nº 25, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

2009) 

Outros pontos negativos que se destacam da destinação de todo esse resíduo ao 

aterro sanitário são: a grande demanda por espaço físico para disposição final, elevados custos 

de operação, os riscos potenciais de contaminação do solo e os lençóis subterrâneos, e, na 

decomposição anaeróbica gerando Gases do Efeito Estufa (GEE). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) levantou a discussão, não 

somente sobre a necessidade de encaminhar para o aterro sanitário aquilo que não for possível 

aplicar nenhum tipo de tratamento ou recuperação, mas quais as alternativas para destinação 

adequada dos Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO). Nessa perspectiva, a compostagem 

apresenta-se como instrumento da PNRS, como um meio alternativo para destinação 

adequada dos RSO. Portanto, torna-se relevante uma discussão para esclarecer quais os 

desafios da compostagem coletiva e seus efeitos sobre as mudanças climáticas?  

Para tentar refletir sobre essa questão, cabe elucidar, que a compostagem vem 

nesse contexto no intuito de proporcionar tratamento de resíduos sólidos orgânicos, gerar 

produto com valor agregado e baixo custo de operação do sistema, aumentar a vida útil de 

aterros, atingir áreas de baixa densidade populacional, reduzir vetores de doenças resultantes 
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da falta de saneamento, proporcionar melhorias na qualidade de alimentação, elevar a 

consciência ambiental, entre outros benefícios. 

Partindo do contexto delineado acima, esta pesquisa tem como objetivos geral 

analisar como a compostagem coletiva pode ser uma solução para os Resíduos Sólidos 

Urbanos. Para tal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Destacar a relevância social da gestão de resíduos sólidos. 

2. Propor a compostagem coletiva como solução para os Resíduos Sólidos Urbanos 

3. Destacar os efeitos da compostagem coletiva sobre as mudanças climáticas.  

A proposta metodológica deste trabalho pode ser classificada, quanto aos 

objetivos, como sendo exploratória e descritiva e, quanto aos procedimentos, como 

bibliográfica e documental.  Com relação aos procedimentos para a pesquisa bibliográfica foi 

realizada uma revisão da literatura on-line na base consulta ao google acadêmico, Scielo - 

Scientific Electronic Library Online. Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos 

artigos foram os descritores: Compostagem; coletiva; doméstica; mudanças climáticas; gases 

do efeito estufa; centralizada; descentralizada; desafios. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta introdução que 

apresentou o tema, a problematização, justificativa, objetivos e metodologia. No segundo 

capítulo, é abordado a revisão bibliográfica dos termos pertinentes à pesquisa com uma 

caracterização dos resíduos sólidos, introdução à compostagem, sua classificação, suas fases e 

os fatores que afetam seu desenvolvimento com os subitens: temperatura; potencial de 

hidrogênio; relação carbono/nitrogênio; umidade e aeração. O quarto capítulo apresenta 

resultados e discussões da pesquisa e o quinto capítulo com as considerações finais e por fim 

as referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Resíduos sólidos 

 

O Brasil é o quinto maior gerador de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do mundo. 

Anualmente são produzidas 63 milhões de toneladas. Cada brasileiro produz a média de 1,05 

kg de resíduo por dia, quantidade essa que cresceu 21% nos últimos dez anos, enquanto a 

população cresceu a uma taxa de 9,6% no mesmo período (MONTEIRO, 2016). 

Nesse contexto observou-se a necessidade de regulamentar a geração de resíduos 

sólidos no Brasil por meio da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), a qual se trata 
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da Lei Nº 12.305 de agosto de 2010 (Brasil, 2010), tendo como finalidade prevenir e evitar a 

geração de resíduos sólidos. De acordo com o Capítulo II, artigo três, item XVI da lei, os 

resíduos sólidos são definidos como: 

 
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. 

 
Cabe elencar que os resíduos sólidos apresentaram a necessidade de serem 

regulados por lei devido aos problemas de saúde e ambientais que vivemos desde início do 

século XIV. Onde o desenvolvimento está atrelado ao consumo exacerbado aliado a 

necessidade de produção acelerada para fins de desenvolvimento industrial. No Brasil essa 

regulação se mostra tardia devido sermos um país essencialmente agrícola.  

 
2.1.1 Características dos resíduos sólidos 

 
A composição dos resíduos sólidos relaciona-se aos hábitos e costumes das 

pessoas. Nos primórdios da civilização, percebe-se que os resíduos sólidos eram gerados em 

pequena quantidade e compostos de restos de alimentos. Com o advento da Revolução 

Industrial, a fabricação em larga escala configura-se mudanças de hábitos de consumo. Como 

consequência dessa mudança há um considerável aumento do volume e diversidade de 

resíduos gerados, especialmente nas cidades (WOJAHN, 2016). 

Recentemente, por meio de pesquisas sobre o objeto, confirma-se a tese de que 

tanto a geração, quanto a caracterização dos resíduos sólidos estão conexas com o 

desenvolvimento econômico de um pais. Em cenários de desenvolvimento e em cidades 

maiores é identificado uma superior taxa de consumo, portanto, uma maior geração, e o 

contrário também é verdadeiro, contextos subdesenvolvidos produzem menos resíduos assim 

como em situação emergente (WOJAHN, 2016). 

Paralelamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é apresentada 

para permitir o avanço necessário no Brasil no embate dos principais problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. A PNRS bate 

de frente com o conceito consumista global atual e ao mesmo tempo mostra a evolução dos 

padrões de consumo que vão se destacar nas próximas gerações. O planeta vem mostrando 

sinais de necessidade de mudança para nos adequarmos ao seu ciclo natural.  
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Diante disso a PNRS apresenta princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, 

metas e ações a serem aplicadas na gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos. Ela 

propõe uma ordem de prioridade a ser observada: não geração de resíduos, redução da 

utilização, reutilização, reciclagem, tratamento, finalizada com a disposição ambientalmente 

adequada. (BRASIL, 2010). 

A compreensão acerca da das características dos resíduos sólidos vão além dos 

padrões de consumo, se estende também as questões culturais e tradicionais. Questões de ética 

e principalmente de conscientização. A PNRS propõe a perspectiva do problema dos resíduos 

sólidos de um modo amplo. Contudo cabe aos estados e municípios se adequarem e se 

aprofundarem nessas questões de forma a não apenas remediar o manejo dos resíduos sólidos 

no Brasil como também diagnosticar e planejar soluções ambientalmente adequadas, como 

exemplo a compostagem. 

 

2.1.2 Diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos 

 

Os RSU ocupam atualmente o destaque dentro das principais questões sobre 

qualidade ambiental. O grande desafio gira em torno da demanda por espaço físico para sua 

disposição adequada.  

Sabe-se que os RSU não se dispersam da mesma forma que os líquidos e gasosos. 

Portanto, Wojahn (2016) explicita que, no contexto de uma residência, a quantidade de lixo 

produzida precisa de algum local para disposição final, senão, rapidamente, se desenvolve o 

problema do acumulo de lixo.  

A problemática leva a pensar a questão de onde destinar os RSU. Esse sério 

questionamento não afeta apenas o meio ambiente, mas a própria realidade da saúde pública. 

A má gestão levou a criar o problema dos lixões. Portanto, tornou-se necessário, a adoção de 

práticas que visem a solução ou mitigação desse problema.  

Os lixões não oferecem soluções ambientalmente adequadas, ao passo que os 

aterros sanitários de RSU, quando bem operados, se mostram mais efetivos. Embora exista as 

questões de riscos potenciais de contaminação de solos, águas subterrâneas e superficiais, 

através do percolado, e, na decomposição anaeróbica que ocorre nos aterros de RSU, onde 

existe a liberação de gases que contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, 

principalmente o metano (CH4), causador do efeito estufa (GABIATTI et al., 2017). 
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos levou a aplicação da extinção dos lixões 

e substituição por aterros sanitários visto como a medida de principal relevância para a 

questão socioambiental. Todavia, um dos maiores ganhos trazidos pela lei foi o 

estabelecimento de que somente deve ser encaminhado para os aterros sanitários o que não for 

possível de aplicar nenhum tipo de tratamento ou recuperação. Dessa forma, deve-se visar 

alternativas como a reciclagem, compostagem ou aproveitamento energético antes de dispor 

os resíduos nos aterros sanitários, uma vez que estes possuem vida útil limitada. 

(GUERMANDI; SERRA, 2017) 

Segundo o Chaves e Contrera (2017), em termos de compostagem, no ano 2000, 

4,5% da massa total de resíduos gerados no Brasil foi encaminhada para compostagem, 

enquanto que no ano de 2008 este número decaiu para 0,8%. Já em 2014 a fração de resíduos 

compostada foi ainda menor, sendo igual a 0,4% da massa total de resíduos. Mostrando a 

necessidade de forçar o reestabelecimento da compostagem como manejo dos resíduos sólidos 

no Brasil. 

Os dados acima mostram a alarmante realidade da compostagem no Brasil indo 

em desencontro as necessidades apresentadas pela PNRS, desde que a compostagem pode 

reduzir significativamente a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários. Por isso 

a lei veio com a abordagem de implementar os tratamentos alternativos dos resíduos gerados 

no país. Nesse trabalho será apresentado a causa desse decaimento da quantidade de resíduos 

compostados e também a possibilidade de realização da compostagem de forma 

descentralizada e suas vantagens.  

 

2.2 Compostagem 

 

A compostagem é definida como a ação de transformação dos resíduos orgânicos, 

através de processos físicos, químicos e biológicos, intuito de se promover a estabilização da 

matéria orgânica e torna-la resistente a ação de espécies consumidoras. A técnica de 

compostagem é totalmente sustentável, pois é possível reaproveitar todo o resíduo orgânico 

que seria destinado ao aterro sanitário, transformando-o em húmus rico em nutrientes, 

podendo ser utilizado na correção do solo e trazendo benefícios à agricultura (SPECHT; 

CANALLI; CALABRIA, 2017). 

Esse processo de estabilização da matéria orgânica, realizado por micro-

organismos aeróbios, ocorre naturalmente sem a interferência humana, entretanto pode-se 
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planejar, montar e gerenciar sistemas capazes de acelerar e torná-lo mais eficiente. Um 

processo de compostagem bem gerido pode destruir sementes de ervas daninhas e patógenos 

de plantas entre outras vantagens apresentadas a seguir (NRCS, 2010). 

As vantagens que se destacam por meio desta opção: 

 Contribui diretamente para o aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários; e 

por conseguinte favorece a redução dos índices de poluição por produção de lixiviado 

que contamina água, solo e geração de gases do efeito estufa (GEE); 

 Em termos de coletividade, a prática da compostagem colabora com o dever do 

cidadão em exercer plenamente sua responsabilidade social ao gerir corretamente os 

resíduos orgânicos, convergindo os esforços do coletivo para o cumprimento da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos; (MONTEIRO, 2016). 

 Transforma os resíduos em produtos úteis promovendo a reciclagem de nutrientes para 

o solo, permitindo o aumento da capacidade de troca catiônica, valorizando o 

aproveitamento da matéria orgânica com a redução da necessidade de fertilizantes 

químicos e água permitindo rendimentos agrícolas mais elevados. 

 Por esse conjunto de bônus, quando realizada dentro da técnica correta aplicada, a 

compostagem é considerada uma alternativa ambiental correta, segura e definitiva.  

É notório os ganhos proporcionados pela correta aplicação da compostagem. Por 

meio desta, pode-se, além de aumentar a vida útil dos aterros sanitários, projetos 

extremamente dispendiosos para os cofres públicos, mitigar os efeitos danosos ao meio 

ambiente quando os resíduos orgânicos são enviados para o aterro. Em outra vertente a 

compostagem quando realizada de forma descentralizada contribui com a conscientização da 

população envolvida na geração dos resíduos para o efetivo manejo proposto pela PNRS. 

Proporcionando também a impulsão do competitivo setor de produção de alimentos. Onde 

atualmente se destaca a produção de alimentos orgânicos, que podem utilizar da compostagem 

como ferramenta de impulso à sua produção. 

Mesmo com todos esses benefícios ainda há pouca propagação da compostagem 

de resíduos orgânicos oriundos de rejeitos urbanos e industriais como modo de tratamento 

ambiental. Quando é praticada, a compostagem vem sendo tratada quase que exclusivamente 

sob a perspectiva de eliminar o resíduo, e não como uma oportunidade de geração de um 

produto de valor comercial e que necessita de controle ambiental e de qualidade. (PEREIRA, 

2017).  
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Para os países em desenvolvimento, o baixo custo e a simplicidade da 

compostagem e o alto conteúdo orgânico do fluxo de resíduos tornam a compostagem em 

pequena escala uma solução promissora. O aumento da compostagem de resíduos urbanos 

pode reduzir os custos de gerenciamento de resíduos e as emissões, ao mesmo tempo em que 

cria empregos e outros benefícios de saúde pública. (METZ, 2007) 

Tecnicamente, para a administração pública municipal, a dificuldade em desviar 

os orgânicos da disposição final decorre da dificuldade em separá-los dos resíduos recicláveis 

e rejeitos. A qualidade do composto final está diretamente relacionada com a qualidade da 

matéria-prima, que se separada corretamente deve ser livre de impurezas. (SIQUEIRA; 

ABREU, 2017). 

Dada a relevância da temática, é preciso também investir em programas de 

educação ambiental na coleta seletiva de forma a melhorar a eficiência da coleta de RSU. A 

parcela orgânica deve ser tratada de modo especial uma vez que representa aproximadamente 

50% da geração de resíduos no Brasil, sendo essa parcela significativa para a melhora do 

manejo dos resíduos sólidos no Brasil. 

 

2.3 Classificação do processo de compostagem 

 
2.3.1 Classificação da Compostagem 

 

A classificação do processo de compostagem, estão representadas nas Tabelas 

seguintes desenvolvidas segundo os autores Specht, Canalli e Calabria (2017). 

 

Tabela 1 - Classificação em função da presença de oxigênio 

 Definição 

Aeróbio A decomposição é realizada por microrganismos que vivem na presença de 

oxigénio. A temperatura pode chegar até 70°C. Neste processo existe o 

desprendimento de CO2 e vapor de água.  

Anaeróbio A decomposição é realizada por microrganismos que podem viver em 

ambientes sem a presença de oxigênio; ocorre em baixas temperaturas, com 

exalação de fortes odores devido o desprendimento de CH4, H2S entre 

outros, e leva mais tempo até que a matéria orgânica se estabilize.  

Misto Processo onde a matéria passa pela decomposição aeróbia e depois existe 

uma redução de oxigênio desenvolvendo-se assim o processo anaeróbio 

Fonte: Specht, Canalli e Calabria (2017). 
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Tabela 2 - Classificação quanto a Temperatura 

 Definição 

Criofílico 
 

Processo onde a temperatura atinge uma média inferior, próxima à do 

ambiente. 

Mesofílico 
 

Processo que ocorre entre 35 e 45˚C. A temperatura nesses processos são 

diretamente proporcionais a quantidade de microrganismos. 

Termofílico 
 

Processo que ocorre em temperaturas superiores a 55˚C, podendo alcançar 

até 70˚C. É a fase mais indicada, pois, as altas temperaturas diminuem a 

sobrevivência de microrganismos patogênicos. 

Fonte: Specht, Canalli e Calabria (2017). 
 
Tabela 3 - Classificação quanto ao sistema 

 Definição 

Aberto Processo onde a compostagem ocorre em ambiente aberto 

Fechado Processo onde a compostagem ocorre em digestores, bioestabilizadores ou 

células de fermentação. 

Fonte: Specht, Canalli e Calabria (2017). 
 
Tabela 4 - Classificação quanto ao processo 

 Definição 

Estático 
 

Processo onde o revolvimento da massa em decomposição é feita com 

periodicamente. 

Dinâmico Processo onde a massa em digestão é revolvida continuamente. 

Fonte: Specht, Canalli e Calabria (2017). 
 
Tabela 5 - Classificação quanto a velocidade 

 Definição 

Lento 
 

Ocorre de forma passiva onde o período de obtenção do composto supera os 

100 dias. 

Rápido Consiste no processo acelerado de compostagem no qual são oferecidas 

condições especiais como a adição de enzimas e aeração forçada. 

Fonte: Costa et al. (2016). 
 

As tabelas 1 a 5 apresentam de forma representativa algumas classificações 

encontradas na literatura para o processo de compostagem. Tendo em vista as variações que 

podem ocorrer durante o processo. As diferentes variações permitem a dinâmica dos 

resultados obtidos, destacando a necessidade de testes variados para a obtenção dos melhores 

resultados que se pretende atingir.  
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2.4 Fatores que influenciam a compostagem 

 
2.4.1 Temperatura 

 
A falta de competência técnica para o manejo correto das composteiras leva ao 

insucesso do processo de compostagem. Diante da inobservância da temperatura, visto como 

o principal fator para a geração de um bom composto ao final da compostagem. Segundo 

Gabiatti et al. (2017), na etapa termofílica a temperatura deve atingir cerca de 60°C. Esses 

cuidados normalmente não são observados, inclusive nos empreendimentos considerados de 

operação razoável. Para monitoramento correto da composteira pode-se levar em conta o 

perfil da figura 1, como base para bons resultados. 

Figura 1 - Temperatura v.s. Tempo 

 
Fonte: Wojahn (2016) 

 
Inicialmente observa-se uma fase termófila, onde os microrganismos são 

degradados pelo calor excessivo com a queda de temperatura a partir do trigésimo dia ocorre a 

transição para início da fase mesófila. 

 
2.4.2 Potencial de Hidrogênio 

 
O pH do composto em processo de compostagem, inicialmente, se eleva à medida 

que o processo se desenvolve, passando pelo pH 7 (neutro) e alcançando pH superior a 8 

(básico), enquanto contiver nitrogênio amoniacal. É consolidado o conhecimento quanto as 
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condições extremas do potencial hidrogeniônico (pH) prejudicam a grande maioria dos seres 

vivos. No caso de microrganismos presentes em processos de compostagem ocorre o mesmo. 

Pesquisas indicam que na fase inicial da compostagem há a produção de ácidos orgânicos, 

caso o pH inicial do substrato esteja muito próximo da neutralidade, a presença desses ácidos 

pode baixar o pH a níveis de forma que o processo não evolua para a fase termófila. Na 

passagem para a fase termófila é natural uma elevação do pH pela hidrólise das proteínas e 

liberação da amônia, de forma que processos de compostagem geralmente operam em pH, 

entre 7,5 e 9,0. O pH é um aspecto que exige monitoramento, principalmente no caso de 

algum resíduo especifico que possa alterar essa condição e promover um desequilíbrio que 

afete a atividade microbiana (WOJAHN, 2016).  

 
2.4.3 Relação carbono/nitrogênio 

 
As células microbianas dependem fundamentalmente de carbono e nitrogênio para 

seu funcionamento correto do metabolismo. O carbono então representa cerca de 50% da 

composição dessas células e o nitrogênio cerca de 2 a 8%. Portanto, uma das vantagens do 

uso de materiais ricos em carbono é de se aumentar a relação C/N ao iniciar o processo de 

compostagem, diminuindo - se as emissões de amônia (CORDEIRO, 2010). 

Vale ressaltar que a liberação de amônia pode ocorrer não somente pela baixa 

relação C/N. Exemplos de outros fatores que podem ser citados é a biodegradabilidade do 

carbono presente nos materiais adicionados ao processo e a adaptação da flora a esses 

substratos.  Uma relação C/N alta pode aumentar o tempo de compostagem, tendo em vista 

que faltará nitrogênio para o metabolismo microbiano (LIMA, 2015). 

Existe um intervalo de compatibilidade (susceptível de ser utilizado) entre 20:1 e 

40:1. Valente et al. No final do processo, a relação C/N dos húmus estabilizados, pronto para 

ser utilizado nas culturas, deve estar entre 15 e 20. O produto final com valores de C/N 

superiores a 20 pode causar impactos negativos para as plantas (SILVA et al., 2013). 

 
2.4.4 Umidade 

 
A umidade também é condição importantes para uma compostagem eficiente, pois 

a água é fator fundamental para a vida microbiana. Pesquisadores afirmam que a faixa de 

umidade ideal para um processo de compostagem deve estar entre 50% e 60%. Excesso de 

umidade no composto interfere nas trocas gasosas, pois atrapalha na difusão do oxigênio para 

os microrganismos. Teores de umidade muito elevados podem ainda afetar as propriedades 
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químicas do composto. Consequentemente, se prejudica da relação C/N que é essencial para 

processo de compostagem. O teor de umidade excessiva de resíduos sólidos urbanos resulta 

na formação significativa de lixiviados durante a compostagem e o colapso da matriz levando 

à redução da porosidade e disponibilidade de oxigênio. Se a distribuição de oxigênio não é 

homogênea, provoca - se acúmulo de CO2, favorecendo a anaerobiose. (WOJAHN, 2016). 

 

2.4.5 Aeração 

 
A compostagem quando é anaeróbia, o tempo de degradação é maior do que na 

composteira bem aerada com presença de oxigênio, além disso, produz-se chorume e odor. Por 

isso, a composteira deve ter oxigênio suficiente para que o processo ocorra de forma aeróbia. Por 

definição a compostagem trata da oxidação da matéria orgânica, o que exige a presença de 

oxigênio. Os microrganismos que decompõem a matéria orgânica utilizam o O2 em seu processo 

metabólico, liberando energia, CO2 e água. A circulação de ar na massa do composto é de 

importância primordial para uma compostagem rápida e eficiente. No caso de não haver oxigênio 

suficiente, desencadeia-se o processo de decomposição anaeróbio. Visto que nessa condição o 

produto final é metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), bem como alguns ácidos orgânicos.  

O processo de aeração pode-se dar pelo revolvimento da composteira ou por aeração 

mecanizada. Uma composteira bem estruturada, com camadas de resíduos orgânicos intercaladas 

com resíduos de poda ou outro material estruturante pode ter uma aeração natural que ajuda no 

processo de compostagem. (WOJAHN, 2016) 

 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia para desenvolvimento deste trabalho consiste em uma revisão da 

literatura e pesquisa exploratória, que proporcionou realizar um levantamento de informações 

e dados por meio de uma ampla pesquisa e revisões de livros, artigos técnicos e científicos. 

Esse método, permitiu uma familiarização com o problema de má disposição de resíduos 

urbanos orgânicos e, a partir disto, conhecer, compreender e analisar os conhecimentos já 

existentes sobre esta classe de resíduos, reconhecendo as formas de destinação e reutilização, 

tendo como principal base sua utilização para o processo de compostagem.  

A primeira etapa para realização desse trabalho foi a seleção de 30 artigos de 

maior interesse relacionados ao tema. Em seguida, foi lido os resumos dos 30 artigos e 

selecionados os 20 de maior relevância para construção desse trabalho. Após a seleção dos 20, 

foi lido de forma detalhada os 20 artigos de maior relevância e ao mesmo tempo marcando as 
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partes de maior interesse para a pesquisa. Utilizou-se essas partes de maior interesse para dar 

base a construção deste trabalho de conclusão de curso. 

Primeiramente, apresentam-se compostagem doméstica, seus usos e vantagens. 

Para então relatar as experiências com Unidades de Triagem e Compostagem e, 

posteriormente, compostagem descentralizada. Não se trata de uma revisão meramente 

enunciativa. Deseja-se, a partir da análise crítica, identificar fatores que contribuíram tanto 

para o fracasso das UTCs, quanto para o sucesso de compostagem coletiva descentralizada. A 

partir disso, almeja-se analisar como a compostagem coletiva pode ser uma solução para os 

Resíduos Sólidos Urbanos, destacando a relevância social da gestão de resíduos sólidos de 

forma a propor a compostagem coletiva como solução para os Resíduos Sólidos Urbanos e 

não esquecendo de destacar os efeitos da compostagem coletiva sobre as mudanças 

climáticas. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 COMPOSTEIRA DOMÉSTICA 

 
Mesmo sendo um método antigo, o processo de compostagem realizado em casa 

não é adotado no cotidiano atual. Apesar de a compostagem doméstica ser uma das formas 

mais práticas e sustentáveis de destinar os resíduos produzidos por residências, como também 

escolas, cantinas, faculdades, restaurante, dentre outros empreendimentos que geram resíduos 

domésticos. Dessa forma, pode-se evitar que os resíduos gerados na fonte sejam levados para 

aterros ou lixões.  

A compostagem doméstica pode então ser vista como uma alternativa 

complementar aos aterros, na qual contribui com a redução do envio destes resíduos que 

podem ser reciclados para os aterros sanitários. A capacidade que pode ser alcançada pelo 

desenvolvimento da compostagem doméstica é de ser uma abordagem flexível e de baixo 

custo de implantação ao manejo de resíduos sólidos atual. A compostagem doméstica torna-se 

uma alternativa interessante, e chama atenção que em áreas com população de baixa 

densidade, a coleta de lixo é onerosa aos cofres públicos, então a compostagem doméstica 

apresenta o potencial de redução dos gastos com coleta devido a redução do volume de 

resíduos a serem coletados.  

Freitas (2016) realizou um estudo com método de simples operação, recipientes e 

materiais estruturantes adequados para tratar resíduos orgânicos domésticos de forma prática, 
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de baixo custo e com produto final de qualidade. Escolheu-se testar 3 tipos de recipientes R1 

(70L), R2 (45L) e R3 (135L), 3 diferentes materiais estruturantes (ME): grama (G), poda de 

árvore (P) e serragem (S). Foram montadas 36 composteiras, sendo realizadas combinações 

entre ME e recipientes em triplicata, além de incluir testes-controle (C) onde não foram 

utilizados ME. A adição de resíduos orgânicos oriundos de restaurante ocorreu diariamente 

em camadas, à medida que eram gerados. Foram executadas análises de amostras coletadas na 

região inferior dos recipientes e, após o encerramento do período da adição de resíduos, na 

região superior. Essa diferença de amostragem se deu por não ser realizada a mistura do 

material. Os parâmetros monitorados foram temperatura, umidade, pH (potencial 

hidrogeniônico), relação carbono/nitrogênio, condutividade elétrica (CE), índice de 

germinação (IG) e grau de polimerização (GP).  A respeito da redução final dessa massa de 

resíduos, Freitas (2016) atingiu valores de 83 a 98%, demonstrando a potencialidade do 

processo no que se refere ao tratamento de resíduos orgânicos. 

Outro aspecto abordado seria a capacidade de se aproveitar o adubo produzido nas 

composteiras para implantação de hortas nos locais onde os resíduos são gerados. Segundo 

Freitas (2016), o cultivo de hortaliças em quintais complementa e auxilia na dieta das 

famílias, de tal modo que gera produtos orgânicos, que são alimentos seguros e de fácil acesso 

tanto em quantidade como em qualidade. Os alimentos cultivados nas residências são vistos 

como um auxílio alimentar de forma que reduzindo os gastos com alimentação. De forma que 

algumas famílias de baixa renda podem gastar de 60 a 80% da renda familiar com comida. 

Fica constatado a real oportunidade de economia com alimentos e oportunidade de direcionar 

a renda familiar para outras despesas fundamentais.  

O sistema de compostagem pode ser desenvolvido em quintais em pilhas ou leiras 

abertas, em recipientes adaptados ou feitos em casa. Sugere-se, costumeiramente, que seja 

acumulado maiores quantidades de resíduos orgânicos para a composteira ser alimentada em 

porções maiores. Por outro lado, o acumulo dessas porções maiores em ambientes de clima 

tropical mais quente e úmido, pode atrair vetores, gerando chorume e odores. Percebe-se a 

falta de informações completas sobre o desempenho da compostagem no caso de alimentação 

diária de resíduos.  

Em Freitas (2016), demostrou-se a compostagem doméstica com cestos de 

plástico perfurado e uma bag de polipropileno. Foram escolhidos dois formatos de cestos, um 

redondo com 70L e outro quadrangular com 45L os quais foram recobertos com tela de 1 cm 
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de diâmetro para evitar a entrada de ratos. Posteriormente, os cestos receberam o revestimento 

com uma tela mosquiteiro extrafina, fio 0,25 mm e malha 6x6. 

Esses recipientes foram escolhidos por serem de baixo custo e de fácil acesso à 

população com possibilidade de reutilização. Os revestimentos com tela e malha demostraram 

que foram suficientes para o impedimento à entrada de roedores e ratos na unidade de 

processamento. De tal modo que não houve indícios de proliferação de moscas, ratos e outros 

tipos de roedores nem se observaram a presença de fezes dos mesmos. Resultado de uma 

simulação compostagem doméstica bem realizada, demostrando a possibilidade de evitar a 

geração de mal odores, em forma de gases do efeito estufa, e proliferação de pragas urbanas. 

A compostagem pode ser sustentável a um custo razoável nos países em 

desenvolvimento; no entanto, a escolha de processos mais intensivos em mão-de-obra sobre 

os de tecnologia altamente mecanizada em larga escala é tipicamente mais apropriada e 

sustentável. Dependendo da qualidade do composto, existem muitas aplicações potenciais 

para compostagem na agricultura, horticultura, estabilização do solo e melhoria do solo 

(aumento da matéria orgânica, maior capacidade de retenção de água). (METZ, 2007) 

Resultados mostrados do Composta São Paulo, indicam que o incentivo à 

compostagem é um método que reduz a quantidade de resíduos enviados aos aterros e ao 

mesmo tempo favorece a conscientização da população sobre a compostagem e a geração de 

resíduos orgânicos. O volume de resíduos acumulado durante o tempo de compostagem ajuda 

a problematizar os desafios de destinar esses resíduos dentro das casas das pessoas e ao 

mesmo tempo a compostagem mostra a solução e os efeitos do seu uso às pessoas. (CHAVES; 

CONTRERA, 2017). 

No intuito de ilustrar casos bem-sucedidos no uso da compostagem na gestão dos 

RSO casos de compostagem doméstica podem ser destacados apontando os fatores de sucesso 

de cada cidade ou região servindo, assim, de exemplo para aqueles que desejam implementar ou 

aperfeiçoar seus sistemas de compostagem.   

No sudeste da Inglaterra, mais especificamente no distrito de Arun, é realizado um 

sistema de compostagem doméstica numa área onde vivem 140 mil habitantes, todos esses 

locados em 62 mil residências. Moradores dessa região adquirem composteiras domésticas de 

baixo custo por intermédio de órgãos públicos de forma a contribuir para o cumprimento das 

metas governamentais para reciclagem e compostagem encorajando o tratamento dos resíduos 

de um modo sustentável, com custos controlados e evitando o envio dos resíduos aos aterros. 

Cada habitante participante compra uma composteira de 300 litros, que foi selecionada como 

o ideal para o contexto. Os órgãos intermediam reuniões entre representantes públicos e 
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fabricantes para aconselhar a população a colocar os resíduos de jardim e de cozinha, 

incluindo carne e peixes nas composteiras. Num primeiro momento foram vendidos 3600 

composteiras, sendo que, uma pesquisa subsequente, revelou que 96,5% ainda utilizavam 

sistema e o composto, e que 73% dos usuários estavam satisfeitos com a compra. Percebeu-se 

que o sistema tem sensibilizado os habitantes da área e tem trazido benefícios ambientais e 

financeiros para a comunidade. (WOJAHN, 2016). 

Lima Junior et al. (2017) avaliou novos sistemas de compostagem de mínimo 

impacto ambiental para o tratamento in loco de resíduos orgânicos. Dois tipos de 

composteiras e quatro formas de manejo foram testados. Focaram-se ainda duas composições 

de resíduos sólidos orgânicos com relação ao aproveitamento energético por aquecimento de 

água. Como aspectos de maior influência, podem ser considerados: a suspensão das 

composteiras sobre pallets, a composição dos resíduos, as condições de contorno das 

composteiras e o manejo adotado. No teste de recuperação energética, temperaturas de até 

51ºC foram alcançadas após 24 horas de circulação de água no sistema, sugerindo que o 

processo pode ser uma fonte potencial de economia de energia. 

Contudo, questões de escala são relevantes, mediante a análise do ciclo de vida, 

que evidencia as vantagens ambientais da compostagem em pequena escala em comparação à 

de escala industrial, pois, mesmo predominantemente aeróbica, a compostagem pode ser fonte 

de CH4, NH3, NO3, SO2 e N2O. De forma a minimizar as emissões indesejáveis Lima Junior 

et al. (2017) demonstrou que as maiores emissões de GEE são em composteiras caseiras 

revolvidas com maiores frequências das comparadas às de menor frequência. Relevando-se 

uma surpresa, da forma que se acreditava em maior revolvimento maior a condição aeróbica e 

menor a formação de CH4.  

Por outro lado, minimizando-se a frequência de revolvimento ou operando-se em 

condição estática controlada, microrganismos metanotróficos oxidam até 98% do CH4 

produzido na compostagem, como observado por Lima Junior et al. (2017), o que é 

econômica e tecnicamente mais viável em operações em pequena escala.  

Estudos apresentados por Lima Junior et al. (2017) indicam que não há geração de 

chorume nas composteiras domésticas avaliadas. Observou-se apenas uma pequena 

quantidade de lixiviado decorrente da água adicionada para umectação das composteiras. 

Atribui-se essa característica aos mesmos aspectos relacionados com a manutenção da 

aerobiose já discutidos, uma vez que a geração de chorume e CH4 está diretamente associada 

com o estabelecimento de condições anaeróbias. 
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Outros estudos destacam que todos os tratamentos foram eficientes em impedir a 

proliferação de moscas e ratos, fato relacionado à manutenção de temperaturas termofílicas 

nas composteiras, estratégia de manejo onde foi atribuída uma cobertura final diária com 

material seco. O estudo feito por Lima Junior et al. (2017) demostrou que a composteira 2 foi 

mais eficiente do que a 1 no combate às moscas, provavelmente por conta das maiores 

temperaturas. Destaca-se ainda o compartimento 2A, que se manteve totalmente imune a 

moscas, fato que pode estar associado ao uso de composto a cada aporte, sugerindo sua 

eficiência também para a minimização de odores atrativos de vetores. 

O Projeto GIRO (Gestão Integrada de Resíduos Orgânicos) desenvolvido pela 

Associação Veracidade tem como proposta a realização da compostagem descentralizada no 

município de São Carlos. Uma de suas atuações foi a compostagem comunitária no bairro 

Cidade Jardim (São Carlos-SP). O Objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção ambiental 

dos moradores do bairro em relação aos resíduos domiciliares através de um questionário 

(GUERMANDI; SERRA, 2017). 

O principal modelo escolhido pelos entrevistados foi o pátio de compostagem, 

sendo alegado neste caso a preferência por apenas encaminhar seus resíduos até o local e não 

ter a obrigação de realizar a manutenção. Esse fato evidencia a importância de locais comuns 

que possam servir como destino para os resíduos orgânicos da população do bairro. 

Entretanto, a compostagem domiciliar, apontada como escolha por 21 dos entrevistados, 

possibilita uma maior sensibilização dos moradores em relação às questões ambientais, fato 

este comprovado por projetos como o Composta São Paulo. Quanto as demais respostas, 7 

entrevistados alegaram não se interessar por nenhum modelo e 1 escolheu ambos (pátio de 

compostagem e domiciliar) e 11 não responderam. Para o caso da ausência de resposta, 

podem ter ocorrido falhas de anotações dos entrevistadores (GUERMANDI; SERRA, 2017). 

Figura 2 - Modelos de compostagem preferido pelos entrevistados em número absoluto. 

 
Fonte: Guermandi e Serra (2017) 
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Supracitado, percebe-se a vontade aliada a necessidade de modelos de 

compostagem aplicados na fonte. Pelo questionário, ficou evidente que pode se contar com a 

contribuição de uma parcela significativa da amostra para implantação da compostagem. 

Modelos como esse podem ser testados em diversas realidades para compreender de forma 

mais ampla a aceitação do processo de compostagem como alternativa a destinação dos RSU 

para aterros. 

 

 4.2 COMPOSTAGEM COLETIVA 

 
Compostagem coletiva baseia-se na prática da segregação dos resíduos na origem. 

Por isso identifica-se a necessidade de um bom entendimento e adesão das pessoas quando 

produzem os resíduos que vão para a compostagem. Ao propor a compostagem coletiva 

pretende-se trazer o tratamento dos resíduos orgânicos de forma eficiente mais próximo 

possível da fonte geradora (WOJAHN, 2016). 

Assim, um estudo de Wojahn (2016) propôs e testou um modelo de compostagem 

coletiva em um edifício, com a finalidade de identificar e avaliar uma possível solução para a 

temática dos resíduos sólidos domésticos. Também, avaliou a participação dos moradores 

diante do apelo de segregação e de compostagem na origem do resíduo por meio da realização 

ou não da segregação dos resíduos. Por esse parâmetro constatou-se uma grande adesão, 

representada pela segregação de 65% do resíduo gerado pelo condomínio durante o período 

do estudo. Os moradores foram instruídos a fazer a separação dos resíduos nas suas próprias 

residências, para só então dispor os resíduos separadamente no coletor do edifício, divididos 

em três classes: orgânicos, recicláveis e rejeitos (WOJAHN, 2016). 

Os resíduos foram quantificados diariamente, sendo a fração orgânica disposta em 

reatores de compostagem aeróbios na garagem do próprio edifício, enquanto os restantes dos 

resíduos foram dispostos no coletor público. Constatou-se que 55,5% do resíduo era composto 

por matéria orgânica, 26,11% por resíduos recicláveis e 18,3% composto por rejeitos. No 

decorrer de 3 meses, cada morador do condomínio gerou 0,520 Kg de resíduo por dia. A 

avaliação do modelo de compostagem coletiva se mostrou positiva. O resíduo orgânico 

compostado nos três reatores seguiu o processo de degradação de forma adequada, sendo 

avaliado através da temperatura, do pH, do balanço de massa e pelas características gerais do 

composto final (WOJAHN, 2016). 
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Com isso, foi possível avaliar a viabilidade e possibilidade de replicar o modelo a 

outros condomínios. Ainda foi possível através do estudo levantar dados sobre a geração dos 

resíduos, o que é muito útil para a compreensão de hábitos e comportamentos da população de 

determinado contexto. Wojahn (2016) por fim, concluiu que com melhorias no equipamento e 

a ampliação na aceitação entre os moradores, o modelo de compostagem coletiva pode ser 

considerado como uma solução viável para a temática dos resíduos sólidos domésticos.  

Diante do exposto, com o crescimento da adesão por condomínios, esse 

experimento expõe a viabilidade de implementação de modelos semelhantes em condomínios. 

O composto produzido pode ser usado para cultivo de hortas ou mesmo comercializado. 

Entende-se a necessidade atual dos municípios cobrarem pelos resíduos gerados que são 

coletados frequentemente nas casas e condomínios. Atrelado ao modelo pode se então 

implementar da cobrança pelo lixo, porém, quando realizada a compostagem coletiva no 

próprio condomínio esse poderá receber incentivos.  

 

4.2.1 Compostagem centralizada 

 

Entre as décadas de 80 até o final dos anos 90, ocorreu a construção de usinas de 

triagem e compostagem (UTC)  para compostar a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos 

dispondo-os em leiras com centenas de metros cúbicos. Porém, este sistema mantinha a 

necessidade de transporte de 52% dos RSU até a usina, o que demandava recursos por 

necessitar de máquinas e equipamentos, além de envolver uma frota de caminhões que 

contribuíam com a emissão de gases de efeito estufa. (CHAVES; CONTRERA, 2017).  

Essas unidades recebiam os resíduos sem qualquer tipo de segregação prévia na 

fonte. Desse modo, a centralização implica no transporte a longas distâncias e na 

concentração, em um só local, dos problemas decorrentes de uma separação na fonte 

ineficiente, principalmente quando a população não está habituada a descartar resíduos 

orgânicos separados. (SIQUEIRA; ABREU, 2017). 

O resultado da operação dessas unidades centralizadas foi a obtenção de um 

composto final de baixíssima qualidade, carregado de impurezas inertes (como plásticos, 

cacos de vidro e até resíduos de serviço de saúde) e metais pesados (como cádmio, chumbo, 

cromo), comprometendo seu uso na agricultura em muitos casos se parecendo mais com um 

resíduo que com um produto, dessa forma, tendo que ser disposto em aterros, devido ao seu 

potencial contaminante. (SIQUEIRA; ABREU, 2017). 
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 Além disso, muitas dessas usinas exalavam um odor insuportável devido à 

realização incorreta do processo de compostagem no pátio, com a falta de revolvimentos 

constantes e a estabilização incompleta da matéria orgânica. Já chegando perto do final da 

década de 90, essas instalações foram gradativamente sendo desativadas pelos órgãos 

ambientais de fiscalização, deixando às administrações municipais um enorme prejuízo 

financeiro porque foram feitos sem os devidos estudos prévios, sem investimentos em coleta 

seletiva e sem ações de educação ambiental. 

Segundo Wojahn (2016) um dos grandes entraves para a implantação de UTC’s é 

que por ser um empreendimento industrial, esperava-se um elevado nível de lucratividade, 

porém é uma atividade que não traz retorno financeiro imediato. Analisando-se, porém, os 

benefícios proporcionados pela técnica, que vão desde a redução do volume de rejeitos e da 

geração de percolado até a considerável contribuição em relação a emissão de gases do efeito 

estufa, fica evidente a importância da compostagem enquanto ferramenta de controle da 

poluição. Geralmente se comtempla os resultados com a comercialização do composto, e não 

as vantagens ambientais e sociais, e o ganho indireto através da economia gerada pela 

recuperação e utilização dos resíduos orgânicos.  

A compostagem de resíduos de quintal tornou-se difundida em muitos países 

desenvolvidos, e algumas comunidades compõem o desperdício de alimentos também. 

Instalações pequenas e de baixa tecnologia que lidam apenas com resíduos de quintal são 

baratas e geralmente livres de problemas. Algumas cidades da Europa e da América do Norte 

encontraram dificuldades para implantar sistemas de coleta e compostagem de resíduos 

domésticos, comerciais e industriais em grande escala. Os problemas vão desde queixas de 

odor à contaminação por metais pesados do resíduo decomposto. Além disso, a compostagem 

em larga escala requer aeração mecânica que pode ser intensiva em energia (40-70 kW / t de 

resíduos). No entanto, instalações que combinam digestão anaeróbica e aeróbica são capazes 

de fornecer essa energia a partir do metano auto abastecido. Se 25% ou mais dos resíduos 

forem digeridos anaerobicamente, o sistema pode ser autossuficiente. (METZ, 2007) 

Os motivos para a compostagem ainda ser pouco utilizada em programas 

municipais de gerenciamento são, “a dificuldade de se obter os materiais compostáveis 

separados já na fonte; a insuficiência de manutenção do processo; o preconceito com o 

produto e o pouco investimento e tecnologia adequada para a coleta do material”. (COSTA et 

al., 2016). 
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Wojahn (2016), investigando a contexto de uma usina de triagem e compostagem 

de RSU, destacam a importância da segregação na origem para que o percentual de material 

não orgânico seja menor, possibilitando uma maior qualidade para o composto, consequente 

aumento de valor. Ainda sobre a importância a segregação na origem, Wojahn (2016) diz que 

quando o resíduo orgânico não é coletado separadamente será encaminhado para a disposição 

em aterros, o que gera despesas aos municípios que poderiam ser evitadas. Wojahn (2016) 

acrescenta que a compostagem depende integralmente da coleta seletiva. Se a matéria 

orgânica não for livre de determinadas impurezas e metais pesados o composto resultante será 

de pequena qualidade, podendo até ser impossibilitado de utilização na agricultura. 

Compostagem centralizada, realizada fora do ambiente urbano, dificulta a 

familiarização da população com a prática, transfere a responsabilidade do tratamento sempre 

para terceiros e distancia a comunidade do acompanhamento e da cobrança de resultados. 

Siqueira e Abreu (2017) descreve as dificuldades em relação ao tema da coleta de resíduos, 

mais especificamente sobre a seletiva, não residem apenas no campo da quantificação. A 

qualificação também se mostra problemática e ocorre muito mais porque a população não é 

orientada do modo adequado, do que por sua incapacidade de participar de programas de 

coleta seletiva. E, quanto a isso, é necessário considerar: a coleta seletiva é um fator 

estratégico para a consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todas as suas 

áreas de implantação. Pela lei, a separação deve ser feita na origem e, no mínimo, entre 

resíduos secos e úmidos. 

 
4.2.2 Compostagem descentralizada 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos cita estratégias descentralizadas e locais, 

como a compostagem domiciliar e suas modalidades (minhocários e composteiras) e incentiva 

os grandes geradores de resíduos orgânicos a destinarem áreas específicas para compostagem 

em seus estabelecimentos. Quando realizada em bairros e grandes geradores de resíduos 

sólidos orgânicos (condomínios, restaurantes, supermercados, quitandas, universidades, 

escolas, empresas, entre outros), a compostagem descentralizada aumenta a participação 

popular e de estruturas institucionais no processo de gerenciamento funcionando como 

unidades para aplicação de modelos funcionais que podem ser extrapolados para outras 

unidades do mesmo universo. Essas ações desviam consideráveis volumes de resíduos de um 

modo efetivo, reduzem custos com transporte e disposição final, criam empregos locais, se 

adequam a situações socioeconômicas específicas e são mais operacionais e gerencialmente 
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flexíveis, pois se adaptam às mudanças das necessidades da comunidade atendida. 

(SIQUEIRA; ABREU, 2017). 

A compostagem descentralizada pode ser vista como a solução aos problemas 

enfrentados na experiência da compostagem centralizada que ocorreu na década de 80. Os 

geradores ficam responsáveis pelo seu próprio resíduos para realização da compostagem, 

desviando considerável volume à destinação para aterros. 

De acordo com pesquisa realizada por Siqueira, Ribeiro e Assad (2015), que tinha 

como objetivo levantar informações sobre a prática de compostagem em geral, foram 

identificadas 115 experiências de compostagem, sendo que 66 foram descentralizadas e 49 

centralizadas. Por centralizadas, descreve-se empreendimentos licenciados. Já 

descentralizadas, são as experiências dentro de um contexto domiciliar, comunitária, 

institucional ou mesmo em pátios de compostagem urbana.  Destaca que 82% dos 

empreendimentos centralizados encontram-se desativados. Em contrapartida, 73% das 

experiências descentralizadas estão operando. Entre as diversas constatações do estudo, fica 

evidente a problemática que unidades de compostagem centralizadas enfrentam quando 

recebem RSU provenientes de coleta convencional. A porção reciclável é desvalorizada pelos 

resíduos orgânicos que permanecem mesmo após triagem, e o composto orgânico gerado após 

o processo de biodegradação não tinha aprovação para fins agrícolas devido a problemas de 

contaminação, implicando na interrupção do processo de valorização do resíduo e voltado a 

destinação para aterros. (WOJAHN, 2016). 

Esse estudo comprova que para o funcionamento correto do processo de manejo 

dos resíduos sólidos com inclusão da compostagem, deve se ter uma separação adequada dos 

resíduos na fonte geradora. Com a inclusão da compostagem descentralizada na realidade da 

população urbana, a população perceberá a real necessidade da separação apropriada dos 

resíduos.  

As experiências de compostagem descentralizadas podem ser eficientes para 

desviar resíduos da disposição final em aterros. Outro destaque, está na segregação dos 

modelos descentralizados. Como há uma imensa diversidade de arranjos organizacionais, a 

participação da população é mais ativa, implicando em uma melhor segregação. Por 

conseguinte, a separação dos resíduos orgânicos na fonte é bem-feita e reduz o trabalho de 

separação pós-coleta, colaborando para a produção de composto de alta qualidade. 

(SIQUEIRA; ABREU, 2017). 
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Voltando a proposta de implantação da compostagem coletiva dada por Wojahn 

(2016), indica que o processo de compostagem coletiva é uma opção para a realidade de 

prédios de apartamento. Com raras exceções é possível manter algum tipo de reator destinado 

na compostagem no espaço do apartamento, desde quando começaram as disputas por espaço 

no contexto urbano, levando a diminuição do espaço dos apartamentos na realidade atual. A 

proposta de compostagem coletiva pretende lidar com esta problemática, possibilitando que 

os moradores de edifícios tenham um meio de tratar a fração orgânica dos resíduos sólidos 

doméstico. 

A prática da compostagem geralmente está associada a necessidade de espaços 

amplos e relacionada residência que possuam algum tipo de pátio ou jardim. Com o 

desenvolvimento vertical dos centros urbanos, baseado em edifícios para aproveitamento de 

espaço, a compostagem distanciou-se da lista de soluções para o tratamento dos resíduos. 

Com este estudo e a aplicação de um modelo coletivo foi lançado uma luz sobre a temática e 

levanta-se assim mais uma possibilidade que possa somar na melhoria da realidade em termos 

ambientais e, de forma muito clara, em termos administrativos e econômicos para as 

municipalidades. (WOJAHN, 2016). Contudo, para torna se efetiva e atraente precisa de mais 

incentivos. A iniciativa pode ser incentiva por órgãos públicos ligados ao meio ambiente e 

agricultura.  

Barrena et al. (2016) realizaram estudo no contexto espanhol de tratamento de 

resíduos orgânicos através de compostagem. Ao analisarem compostos obtidos através de 

sistemas industriais e sistemas caseiros/coletivos, concluíram que os parâmetros encontrados 

em ambos são muito semelhantes. Há diferenças significativas quanto a presença de alguns 

metais, especialmente para cobre, zinco e níquel, que apresentaram níveis mais elevados nos 

compostos obtidos pelos sistemas industriais. Quanto a estabilidade do composto gerado, 

destaca-se a grande capacidade dos sistemas utilizados em residências e escolas em obter um 

composto muito melhor ao gerado pela compostagem centralizada. 

Quando os resíduos são misturados e levados para as UTC’s, durante o processo 

de transporte já ocorria a transferência de componentes dos resíduos. Por exemplo, os metais 

pesados se misturavam aos resíduos orgânicos em uma escala que mesmo com alta tecnologia 

agregada na UTC’s se tornavam difícil a separação completa. Gerando um composto de 

menor qualidade. 

Uma iniciativa catarinense destaca a importância da separação na fonte. Os 

resíduos são compostados em uma área de 3 mil metros quadrados que recebe 35 toneladas 
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semanais de resíduos orgânicos – frutas, legumes e verduras (FLV) – oriundos de 26 feiras de 

rua que ocorrem na Lapa. Os princípios de segregação na fonte e a técnica de compostagem 

em leiras estáticas de aeração passiva são cruciais para a obtenção do composto classe A no 

pátio. (CHAVES; CONTRERA, 2017). 

Sendo assim, experiências com muito ou pouco volume tornam se efetivas com a 

boa separação na fonte. Observando a real necessidade de separar devidamente, a população 

mostrou uma melhor separação. Quando tinham se a tecnologia avançada para separação em 

UTC’s não era realizada uma separação adequada dos resíduos. 

Analisando-se as experiências retratadas na literatura, a segregação na fonte 

mostrou-se como um elemento crucial para a obtenção de composto orgânico de qualidade. 

As UTC’s que recebiam resíduos oriundos da coleta indiferenciada, apesar de possuírem 

infraestruturas de última geração tecnológica de sua época, eram incapazes de fornecer um 

produto final apropriado para uso agrícola. Já os pátios descentralizados que recebem os 

resíduos orgânicos devidamente segregados, são capazes de fornecer composto classe A, ideal 

para o cultivo orgânico de alimentos. (CHAVES; CONTRERA, 2017). 

 
4.3 EFEITOS SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 
4.3.1 Gases do efeito estufa 

 

O aquecimento global é um dos mais sérios desafios para a sociedade de hoje e 

uma intervenção drástica é necessária para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, de 

forma que se torna necessário pesquisar novas tecnologias e propor soluções práticas para a 

sua prevenção. A crescente sensibilização para o ambiente tem contribuído para preocupações 

sobre estilos de vida atuais e a eliminação indiscriminada de resíduos (SNYMAN; 

VORSTER, 2011) 

Nos aterros sanitários, quando os materiais orgânicos são soterrados e 

compactados, entram em decomposição isenta de oxigênio (anaeróbica) resultando em 

formação de gás metano (CH4) e outros gases, que devem ser captados para serem tratados ou 

serem destinados ao aproveitamento energético e isso nem sempre está ao alcance dos 

governos, pois requer investimento em pesquisas, tecnologias e articulação política. Em 

contraponto, quando os resíduos orgânicos são tratados por meio da compostagem, o processo 

de decomposição ocorre na presença de oxigênio (aeróbica) reduzindo ou eliminando a 
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exalação de gás metano, além de reduzir a quantidade de chorume, e consequentemente os 

riscos de contaminação dos recursos hídricos. (MONTEIRO, 2016). 

No aterro de Caucaia (ASMOC), iniciou-se o aproveitamento energético dos gases 

gerados pelo aterro. Contudo, não foi proposta uma solução para todo o chorume gerado, 

sendo esse atualmente recirculado. Convém ressaltar o potencial de contaminação do solo 

naquela região. Aterros sanitários são bastante prejudiciais ao meio ambiente. Por isso, deve-

se evitar a construção de novos aterros.   

A incorporação de matéria orgânica (MO) a solos agricultáveis, proveniente de 

resíduos gerados pela compostagem, diminui o lançamento de CO2 na atmosfera, além de 

auxiliar na retenção de umidade, melhorar a textura dos solos, dificultando assim o processo 

de erosão e fornecendo macro e micronutrientes às plantas. (DORES-SILVA, 2013). O 

composto proveniente da compostagem (húmus) é essencial para o retorno dos nutrientes ao 

solo fechando o ciclo dos nutrientes.  

Callegaro, Bastiane e Aita (2013), realizaram um experimento em uma casa de 

vegetação do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS, 

Brasil, por um período de 157 dias. Para a execução do trabalho foi desenvolvido um 

protótipo de uma plataforma de compostagem, contendo duas leiras para avaliação simultânea 

de dois tratamentos. Para o revolvimento do composto, foi construída uma máquina com dois 

helicóides, que eram acionados por um motor elétrico. As leiras possuíam 4,0 m de 

comprimento, 1,0 m de largura e 1,0 m de altura. O material usado como substrato foi uma 

mistura de serragem (233 kg) e maravalha (233 kg) . Foram avaliados dois tratamentos, sendo 

um apenas com dejetos líquidos de suínos (DLS) e outro com DLS + H3PO4, este último na 

quantidade de 3,5 mL L-1 de dejeto. Os dejetos utilizados na compostagem tiveram como 

origem animais em fase de terminação criados no sistema de confinamento total.  

A aplicação dos dejetos às leiras foi realizada uma vez por semana, onde a dose 

total foi adicionada em dois momentos: no primeiro, aplicava-se a metade do DLS e , a 

máquina de revolvimento percorria toda a leira. Em seguida, era adicionado o restante dos 

DLS e a máquina voltava revolvendo a leira em sentido contrário. Na leira com DLS + 

H3PO4, o procedimento foi o mesmo, porém o ácido era adicionado ao DLS logo antes da 

aplicação. O volume total de DLS adicionado às leiras durante os primeiros 106 dias de 

compostagem foi de 3.936 L. No período entre 106 e 157 dias cessou a adição de dejetos e as 

leiras foram apenas revolvidas semanalmente. Dois dias após a aplicação do DLS realizava-se 
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o revolvimento da massa de compostagem, para a oxigenação e a redução de umidade do 

material (CALLEGARO, 2013). 

As emissões de CO2 e CH4 foram avaliadas através de câmaras estáticas com 

0,245 m de diâmetro e 0,21 m de altura. As coletas eram realizadas imediatamente antes e 

após cada adição de DLS e do revolvimento das leiras, em três repetições por leira. A coleta 

de GEE no interior das câmaras foi feita com seringas de polipropileno em quatro tempos (0, 

3, 6 e 9 minutos) após a colocação das câmaras sobre a leira. A determinação das 

concentrações de CO2 e CH4 foi realizada em um cromatógrafo específico à análise de GEE 

(CALLEGARO, 2013). 

Nesse sentido, a compostagem é uma alternativa para o tratamento dos RSU e, 

consequentemente, ocorre a minimização da parcela a ser encaminhada ao aterro sanitário, o 

que também colabora para a redução da concentração da carga orgânica no lixiviado gerado e 

a redução da emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. A crescente preocupação 

com os impactos ambientais, inclusive os potencialmente gerados por aterros sanitários, tem 

motivado a aplicação de instrumentos e métodos que auxiliem na compreensão e, logo, no 

controle e na redução desses impactos (CALLEGARO, 2013). 

Gabiatti et al. (2017) afirma que, quando a compostagem antecede o aterramento 

de resíduos, a demanda química oxigênio (DQO) e os compostos nitrogenados do percolado 

do aterro podem ser reduzidos em, respectivamente, 77% e 89%. E em 20 anos a formação de 

gás pode ser reduzida em mais que 35%, e o aquecimento global potencial abatido em mais 

que 63%. O impacto será ainda menor se, ao invés ser aterrado, o composto for aplicado no 

solo. 

Como visto o produto da compostagem pode ser usado como um condicionador 

de solo decorrendo numa menor necessidade de fertilizantes sintéticos, que está associada a 

grandes emissões de CO2 durante a sua fabricação e transporte, e liberação de N2O durante 

seu uso. Como mostra em Metz (2007), o uso desse composto pode reduzir em 20% a 

necessidade de fertilizantes, reduzindo significativamente as emissões líquidas de GEE. 

 Todavia, a emissão de gases do efeito estufa pelo processo de compostagem, 

fator ainda pouco estudado quando comparado aos demais fatores de influência do processo, 

aparentemente, pode sofrer diferentes influências da aplicação de inoculantes. Fatores como a 

composição dos inoculantes, composição da matriz da pilha de compostagem, manejos 

durante a condução do processo, dentre outros, podem influenciar nas taxas de emissão de 

gases. Nesse contexto, são necessários mais estudos para se compreender melhor a dinâmica 
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dos gases durante o processo e a influência que quaisquer eventuais manejos, inclusive o uso 

de inoculantes, possam ter sobre a emissão de gases do efeito estufa pela compostagem. 

(PEREIRA, 2017). 

Em estudo apresentado por Callegaro, Bastiani e Aita (2013), após 

aproximadamente 70 dias de compostagem com inoculantes, os fluxos de CH4 aumentaram e 

foram mais intensos no tratamento em que não houve adição de H3PO4.  As menores emissões 

de CH4 no tratamento com acidificação podem ser atribuídas à redução na atividade das 

bactérias metanogênicas causada pela redução do pH. A adição de ácido fosfórico (H3PO4) 

durante a compostagem automatizada de dejetos líquidos de suínos mostrou-se eficiente na 

redução das emissões de CH4 durante o processo, tendo pouco efeito na emissão de CO2. 

Xara, Silva e Almeida (2001) apresentou um trabalho onde é usado um modelo 

desenvolvido com base na metodologia de análise do ciclo de vida para comparar cenários de 

gestão de RSU produzidos numa região de 300 000 habitantes, na qual a deposição de todos 

os resíduos é feita em aterro, nos cenários ocorre a realização de compostagem com e sem 

hipótese de comercialização do composto e incineração de todos os resíduos. Esta 

comparação tem a finalidade por base o consumo de energia e o potencial de aquecimento 

global das emissões associadas a cada um dos diferentes cenários. 

As opções de tratamento incluem a deposição em aterro (cenário 1), compostagem 

com e sem mercado para o composto (cenários 2 e 3, respectivamente) e incineração de todos 

os RSU (cenário 4). Nos cenários 2, 3 e 4 há a deposição em aterro dos resíduos 

respectivamente resultantes da compostagem e da incineração. A composição dos resíduos e 

os cenários estudados sintetizam-se na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Tabela de Cenários 

 
Fonte: Xara, Silva e Almeida (2001) 

 

Sobre o potencial de aquecimento global o mais favorável e o cenário 2 - 

compostagem com possibilidade de comercialização do composto. Nesta categoria de 

impacto, o mais desfavorável do cenário 1 - deposição dos RSU em aterro. Este fato deve-se 

essencialmente a emissão de CH4 associada a degradação anaeróbia dos resíduos depositados 
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em aterro. A emissão de CO2 mais elevada verifica-se no cenário 4 — incineração de todos os 

RSU - mas o efeito no potencial de aquecimento global (PAG) é diminuído pelo valor 

negativo da emissão de N2O neste cenário resultante da emissão evitada na produção de 

energia elétrica por meios convencionais geradores de N2O, como é o caso das centrais 

termoelétricas. (XARA; SILVA; ALMEIDA, 2001). 

Outro estudo de Lima Junior et al. (2017) destacou a importância da 

compostagem descentralizada para gestão de resíduos urbanos, levando-se em conta a 

emissão de 600 kg de CO2 equivalente (eq.)/t de RSO aterrado, as 4t de RSO compostadas 

neste experimento evitaram a emissão de 2,4 t de CO2 eq., bem como a ausência de transporte 

das toneladas de RSO compostadas evitou a emissão de 87 kg de CO2 eq., tendo em vista a 

emissão de 2,9 kg de CO2.L-1 de óleo diesel e o consumo de 7,5 L de óleo diesel por  tonelada 

de resíduo transportado. Descontando-se as emissões que poderiam ser teoricamente evitadas 

em aterros sanitários com captura, queima e/ou aproveitamento energético do CH4, 

admitindo-se a eficiência máxima entre 40 e 30% de emissões evitadas, as emissões evitadas 

pela compostagem in loco dos RSO gerados em condomínios, cozinhas industriais, 

supermercados, escolas e outros diminuiriam 34%. 

As investigações apresentadas foram inúmeras e pode se perceber a influência 

significativa do processo de compostagem na geração ou não dos GEE dependendo da forma 

como os resíduos são tratados. Além de ser uma solução prática, o processo de compostagem 

é bastante viável até porque é uma técnica que já era realizada por civilizações antigas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Em linhas gerais, a compostagem é recomendada e necessária, pois os benefícios 

econômicos, ambientais e sociais do processo contribuem com a conquista do 

desenvolvimento sustentável, premissa básica das políticas públicas atuais, que tem a função 

de oferecer bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos, os quais também são responsáveis 

para um eficiente sistema de gerenciamento dos resíduos. 

Com o propósito de remediar o acúmulo e a disposição inadequada de resíduos 

orgânicos, o processo da compostagem se apresenta como uma alternativa eficaz na mitigação 

desse problema, por meio de uma logística reversa na cadeia industrial, transformando o 

rejeito em insumo com valor de mercado. Portanto, é imprescindível o aprimoramento 

continuado desse processo, de modo a se atingir patamares de eficiência que supram a 

necessidade da população. 

Conclui-se que a compostagem descentralizada, com segregação na fonte, é uma 

tecnologia apropriadas para a implementação efetiva da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A coleta seletiva adequada da fração orgânica e as ações de educação ambiental com 

o intuito de conscientizar e instruir a população são identificados como fatores cruciais para 

seu sucesso.  

Em uma escala ainda menor, pode-se concluir que a compostagem doméstica é 

uma realidade a ser implementada no contexto das áreas comuns em condomínios. Tem ainda 

potencial efetivo de ser realizada com sucesso, com pouca geração de lixiviado, e geração de 

gases, além de produzir um composto de excelente qualidade que pode ser usado ou 

comercializado. 

O enfoque para a relevância social que a compostagem tem e quando realizada 

próxima a fonte gera uma economia local e proporciona a integração de ações voltadas para a 

solução da destinação dos RSU 

Seus efeitos são ainda mais destacados quanto ao potencial de redução do 

significativo aumento do aquecimento global que o planeta vem enfrentando. É perceptível a 

necessidade da sociedade por espaço e soluções melhoradas na gestão de resíduos, fica claro o 

ganho proporcionado com a compostagem na qual proporciona a geração diminuída dos 

Gases do efeito estufa, bem como a redução do volume dos resíduos a serem dispostos, 

proporcionando também a economia com transporte e leva a problemática ambiental da 

geração dos RSU desenfreada a conscientizar a sociedade. 
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