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Introdução

Os resíduos sólidos orgânicos constituem grande 
parte do total de resíduos destinados a aterros e lixões. 
São materiais biodegradáveis, com certo poder 
nutritivo, podendo, portanto, ser utilizados para 
diversos fins como alimentação animal e compostagem
[1]. A compostagem pode ser definida como um 
processo biológico e aeróbio de tratamento de resíduos 
orgânicos para produção de composto. Através do qual 
se elimina fatores adversos ao ambiente, causados pela 
degradação não controlada da biomassa, aumentando o 
valor nutricional do composto resultante em relação ao 
material de partida. [2].

A capacidade dos aterros sanitários em comportar a 
crescente demanda de lixo gerada pela sociedade de 
consumo tem se tornado cada vez mais limitada. Em 
breve, muitos estarão com sua capacidade esgotada 
devido à velocidade com que vêm sendo ocupados. 
Diante desse cenário, a compostagem mostra-se como 
alternativa mais barata e poupadora de espaço para a 
destinação final de resíduos orgânicos [3]. 

Até julho de 2009, o resíduo das podas de árvores 
das cidades de Recife e Moreno era reciclado e 
devolvido à natureza através da compostagem realizada 
no Aterro da Muribeca. Apesar de sua importância, este 
processo desenvolvido dentro do aterro não era 
controlado, desta forma, este trabalho teve por objetivo 
fazer um diagnóstico do processo da compostagem, 
desde o recolhimento do material até o uso que é dado 
ao composto, visando o repasse das informações para a 
administração do Aterro para adequações no próximo 
projeto de compostagem da prefeitura.

Material e métodos

A. Local de estudo

O trabalho foi realizado no Aterro de Resíduos 
Sólidos da Muribeca, localizado na Estrada da 
Integração Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, 
Pernambuco, de novembro de 2008 a julho de 2009.  O 
aterro compreende uma área média de 62 hectares, e 
recebia em média 3.000 T./dia de lixo oriundos dos
municípios de Recife e Moreno [4].  

O aterro é constituído de 9 células, porém, no período 
que foi realizado o estudo, apenas duas células estavam em 
operação. Sua estrutura conta com uma unidade de 
recepção, com três balanças rodoviárias com sistema de 
pesagem informatizado; prédio administrativo; unidade de 
contenção e tratamento do chorume; oficina de 
equipamentos operacionais; galpão da associação de 
recicladores da Muribeca; mirante e o núcleo de apoio a 
PMPE com auditórios e salas.

B. Metodologia 

Os dados sobre a compostagem realizada nas 
dependências do aterro foram obtidos através de entrevistas 
com a funcionária da prefeitura Socorro Silvério, 
responsável pelo setor, no prédio administrativo do aterro, 
associada a visitas ao pátio de compostagem para 
observação das atividades de rotina envolvidas no 
processo. 

Foram levantadas informações sobre a origem do 
material destinado a compostagem, o tipo de material 
utilizado, a finalidade dessa prática, o quantitativo de 
pessoas envolvidas no processo, o tempo médio para 
obtenção do produto final, a área destinada a compostagem 
e a quantidade de leiras, o modo como é processada cada 
etapa e a destinação final do composto produzido.

Após as entrevistas, foram realizadas visitas ao pátio de 
compostagem para reconhecimento do campo de trabalho e 
observação das atividades de compostagem. Dessa forma 
foi possível observar as atividades realizadas pelos 
funcionários, visualizar o quantitativo de leiras presentes, o 
modo como elas são trabalhadas e as dimensões médias 
apresentadas por elas.

Com base nas informações levantadas, foi realizada a 
análise do processo de compostagem. De acordo com os 
pontos falhos foram propostas soluções para melhoria dessa 
prática, indicando alternativas que possam ser adotadas 
pela direção da instituição, de forma a colaborar para o 
crescimento dessa iniciativa que beneficia o homem e seu 
meio ambiente.

Resultados e Discussão

A. Diagnóstico da compostagem

O projeto da compostagem é realizado desde 2006 e
utiliza apenas resíduo de podas vegetais oriundas dos 



municípios de Recife e Moreno. Esses resíduos são 
triturados para facilitar a decomposição e colocados no 
pátio de compostagem formando as leiras. Essas 
apresentam uma altura média de 80 cm, largura de 1,30 
cm e o comprimento varia de acordo com o espaço 
disponível na área, não sendo padronizado, achando-se 
leiras com 12, 25 e até 30m de extensão. 

O composto produzido é utilizado nas áreas de 
praças, logradouros públicos, sementeiras do Recife, 
além do seu uso no próprio aterro na área paisagística e 
sementeira. O uso interno do composto oferece 
vantagens como: o aumento da vida útil do aterro; 
ausência de lixiviado e de odor; custo baixo na 
implantação proporcionando economia para a Empresa 
de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB) com a 
redução da compra de adubo orgânico; e inclusão dos 
catadores no mercado formal de trabalho.

Para o uso em praças da cidade do Recife 
beneficiadas com o composto orgânico produzido no 
aterro da Muribeca é necessária a solicitação da 
Gerência de Praças e Áreas Verdes e de acordo com a 
quantidade de composto disponível. Em 2008 os 
valores variaram entre 71 e 143 toneladas. 

Atualmente apenas três funcionários da empresa 
contratada trabalham na compostagem, o que pode ser 
considerado pouco para a quantidade de leiras a serem 
trabalhadas, mais de cem. São ex-catadores que 
participaram de um projeto de inclusão social e foram 
contratados pela empresa. 

São atividades de rotina: trituração da poda que 
entra no aterro; montagem das leiras com poda 
triturada; aeração das leiras, revirando-as manualmente 
(fig. 1) ou de forma mecânica com a retro-escavadeira; 
irrigação das pilhas com carro pipa quando é 
necessário; limpeza nos espaços entre as leiras e 
peneiramento do composto pronto na peneira rotativa 
(fig. 2).  

Vale salientar, ainda, que as leiras demoram em 
torno de 90 a 120 dias para sua maturação se estiverem 
de acordo com os fatores que implicam no prazo 
determinado. Os fatores a serem observados são: 
irrigação diária, tamanho das partículas (bem 
trituradas), controle do pH , aeração das leiras e 
temperatura. Neste trabalho, foi possível verificar que: 
A irrigação das leiras é feita de acordo com as 
necessidades, apesar de algumas apresentarem umidade 
excessiva visível, contudo, as partículas são bem 
trituradas de acordo com os padrões; O controle do pH 
não é realizado constantemente e a temperatura não 
está sendo medida por falta do termômetro adequado 
para fazer essa medição; Além disso, como o 
quantitativo de funcionários é pequeno para o elevado 
número de leiras, muitas vezes o trabalho de 
revolvimento não é realizado adequadamente. 

B. Sugestões de melhoria
Analisando o diagnóstico realizado do processo de 

compostagem realizado no Aterro da Muribeca foi 
possível perceber algumas inconsistências, como, por 
exemplo, a utilização apenas de poda de árvores para 
produção do composto. Seria interessante utilizar 

também o lixo orgânico de cozinha proveniente das 
residências conforme sugere Campbell [3]. A grande 
dificuldade em utilizar esse tipo de resíduo é que o lixo de 
cozinha vem misturado a outras classes de resíduos. O 
primeiro passo para utilização desse tipo de material é a 
implantação de um programa eficiente de coleta seletiva 
nos bairros. Vaz et al. [5] apud Engenheer (1999) defende 
que um dos passos para ampliação e consolidação da coleta 
seletiva no país é a implantação de políticas públicas que 
possibilitem, dentre outros materiais, o incentivo da coleta 
seletiva de material orgânico para a compostagem 
estabelecendo-se padrões de qualidade para o composto. 

Observou-se também que o quadro de funcionários é 
muito reduzido. É necessário aumentar o número de 
trabalhadores que trabalham na compostagem para que eles 
possam dar uma melhor assistência ao quantitativo de leiras 
existentes. São muitas as atividades de rotinas 
desenvolvidas na compostagem e o número de funcionários 
é insuficiente, então, muitas vezes acontece de uma leira 
não ser revirada no tempo certo, por exemplo, por falta de 
mão-de-obra. 

Outro ponto inconsistente é o não acompanhamento da 
temperatura das leiras e o controle do pH. De maneira 
geral, certos grupos de organismos têm uma faixa de 
temperatura ótima de desenvolvimento; é tão importante a 
manutenção da temperatura ótima para os microrganismos, 
que uma variação para mais ou para menos, provoca uma 
redução da população e da atividade metabólica conforme 
citado por Kiehl [6]. O ideal é ter o termômetro para fazer 
esse acompanhamento da temperatura das leiras. Mas, na 
falta desse instrumento, pode ser utilizado uma barra de 
metal para verificar a temperatura no interior da leira. Basta 
colocá-la no interior da pilha e deixá-la aí por alguns 
minutos. Ao retirá-la verifica-se se a barra está quente ou 
não, como é sugerido por Campbell [3]. O controle do pH 
pode ser realizado através de testes com o medidor de pH, 
o qual tem custo acessível.

Espera-se que o trabalho possa contribuir para melhoria 
do processo de compostagem, beneficiando o meio 
ambiente e também o homem, de forma a representar uma 
ferramenta a mais na busca de investimentos no setor ao
apresentar as vantagens, tanto econômicas quanto 
ambientais, dessa prática.
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Figura 1. Revolvimento manual de uma leira no pátio de
compostagem, Aterro da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, 
PE, realizada por funcionário da Engemaia.

Figura 2. Peneira rotativa usada para peneiramento do 
composto em galpão localizado no pátio de compostagem.




