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Introdução
O desenvolvimento sócio-econômico e a evolução 

dos hábitos e modos de vida geram um consumo 
excessivo, que conduz à lapidação de recursos e à 
geração de grande quantidade de resíduos. Para 
solucionar a problemática que envolve os resíduos 
sólidos os municípios precisam adotar o gerenciamento 
integrado desses resíduos o qual compreende a redução 
da geração destes, a reutilização, a reciclagem de 
materiais que podem servir de matéria prima e a 
compostagem que trata o resíduo orgânico, dando a 
este uma nova utilidade [1]. A compostagem é definida 
por Kiehl [2] como um processo biológico onde ocorre 
a transformação de matéria orgânica em substâncias 
húmicas, estabilizadas, que apresentam características 
totalmente diferentes do material que lhe deu origem.

O resíduo sólido resultante da poda de árvores, 
principalmente nas cidades, tem gerado um grande 
volume de matéria vegetal, a qual pode ser aproveitada 
de diversas formas: lenha, carvão, móveis, brinquedos, 
entre outros. Além destes produtos, parte deste 
material, ou seja, os galhos mais finos inservíveis para 
lenha, carvão ou finalidade mais nobre, que 
corresponde a cerca de 60% do volume total, poderá 
ser compostado, e utilizado para os mais diversos fins 
[3]. 

Até julho de 2009, o aterro da Muribeca 
desenvolvia um trabalho de compostagem com resíduo 
das podas de árvores das cidades de Recife e Moreno, a 
fim de dar uma destinação adequada ao grande volume 
de poda que chegava todos os dias ao aterro. Até então, 
nenhuma análise quanto à qualidade química do 
composto produzido havia sido realizada, desta forma, 
este trabalho teve por objetivo analisar, quanto às 
características químicas, o adubo produzido através da 
compostagem, além de identificar possíveis falhas no 
processo e apresentar diretrizes para solucionar o 
problema, com a finalidade de promover a melhoria do 
produto final resultante da compostagem desenvolvida
pelo aterro. 

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].  

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
Para a coleta de amostras considerou-se dois tipos 

de material: antes e após a maturação. Foram utilizadas 
três leiras com material em fase de decomposição e três 
com o processo já finalizado. Em cada uma das leiras 
foram coletadas amostras de nove pontos distintos, três 
do lado esquerdo, três do lado direito e três na parte de 
cima, as quais foram homogeneizadas em uma única 
amostra, totalizando seis amostras, que foram 
acondicionadas em sacos plásticos devidamente 
etiquetados e levadas para análise química em 
laboratório.

As análises químicas compreenderam os testes de 
maturação e conteúdo de nutrientes. Para determinação 
da maturação foram considerados os seguintes 
parâmetros: pH, relação carbono/nitrogênio (C/N), 
umidade e matéria orgânica (MO). Os nutrientes 
analisados foram: carbono, nitrogênio, fósforo, 
potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, ferro e 
manganês. Para as determinações desses parâmetros 
foram utilizados os métodos descritos por Kiehl 
(1985), Pereira Neto (1996) e Legislação Brasileira
(Instrução Normativa n° 23).

Após a análise dos resultados foram apontadas 
sugestões de aprimoramento do produto final do 
composto produzido no aterro, com a finalidade de
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colaborar para o crescimento dessa iniciativa que 
beneficia o homem e o meio ambiente.

Resultados e Discussão

A. Maturação
A maturação do composto foi avaliada pelos 

parâmetros físico-químicos relação C/N, pH e
umidade; e também matéria orgânica. A média entre os 
valores de pH nas amostras maturadas foi de 8,2
(Tabela 1). Esse resultado está na faixa considerada 
ótima por Kiehl [2] para composto, segundo o qual 
valores abaixo de 6,0 são indesejáveis, entre 6,0 e 7,5 
bons e acima de 7,5 ótimos. 

A relação C/N média nas amostras de composto 
foi 12,5/1 (Tabela 1), a qual está um pouco acima da 
faixa ideal, que é de 8/1 a 12/1, proposta por Kiehl [2]. 
É importante ressaltar que no material em início de 
decomposição a relação C/N média apresentada, 
10,3/1, estava bem abaixo do recomendado por Kiehl 
[5] e Pereira Neto [6], os quais descrevem que a 
relação C/N inicial mais favorável fica em torno de 
30/1. Esta baixa relação C/N no início do processo 
causa perdas de nitrogênio no produto final [2].

A umidade média encontrada após a maturação ficou 
em 71% (Tabela 1), a qual está fora da faixa ideal 
recomendada por Kiehl [2] que se situa entre 40 e 60%. 
Em relação à matéria orgânica, o percentual médio 
após a maturação foi 14,9% (Tabela 1). Esse valor está 
bem abaixo do indicado pela IN N°23/2005 [7]
(mínimo 40% de matéria orgânica com tolerância de 
4% a menos).

B. Nutrientes
Os valores para o carbono encontrados após a 

maturação apresentaram uma média de 8,61% e para o 
nitrogênio essa média foi igual a 0,71% (Tabela 2). O 
composto maturado apresentou valores de nitrogênio 
abaixo dos parâmetros exigidos pela IN N°23 [7]
(mínimo de 1,0% com tolerância de 0,9%).

Para o fósforo, no composto, a média dos valores foi
0, 092% (Tabela 2). Esse valor está muito abaixo dos 
0,5% recomendados por Kiehl [2]. O potássio 
apresentou uma média no produto final igual a 0,5%
(Tabela 2). O teor de potássio nessas amostras está de 
acordo com o valor mínimo indicado por Kiehl [2] de 
0,5%.

O cálcio no material maturado apresentou uma 
média de 1,36% (Tabela 2). Este teor está de acordo 
com o valor mínimo exigido pela IN N°23 [7] que é de 
1%. Já para Kiehl [2] o cálcio não atingiu o valor 
mínimo de 1,5% exigido para esse elemento no 
composto. Para o magnésio o percentual médio 
encontrado após a maturação foi de 0,20% (Tabela 2), 
que está abaixo do mínimo indicado por Kiehl [2] e 
pela IN N°23 [7] (respectivamente 0,6% e 1%).

O composto continha um valor médio de zinco de 
17,33 mg/Kg (Tabela2). Esse está bem abaixo do limite 
mínimo estabelecido pela IN N°23 [7] de 1000 mg/Kg. 
Para o cobre, o produto final estava com uma  média de 
33,33 mg/Kg (Tabela 2).  Ainda de acordo com a IN 

[7], este valor está abaixo do valor mínimo de 500 
mg/Kg.

A média para o ferro no composto foi 200 mg/Kg 
(Tabela 2). Mais uma vez as amostras de composto 
apresentaram valores bem abaixo do indicado pela IN 
N°23 [7], que estabelece o mínimo de 2000 mg/kg.
Considerando-se a média dos índices para o manganês, 
o material maturado apresentou uma média de 50 
mg/Kg (Tabela 2). Novamente considerando o 
recomendado pela IN [7], que estabelece um mínimo 
de 500 mg/Kg, o composto apresentou um teor de 
manganês bem abaixo do permitido.

C. Sugestões de melhoria
Os testes de maturação revelaram que a relação C/N 

no material em início de decomposição estava baixa. 
Isto pode ser solucionado através da adição de 
materiais ricos em carbono nas leiras, logo no início do 
processo, para elevar o teor desse nutriente. São fontes 
de carbono materiais secos e fibrosos de plantas, como 
folhas, palhas, serragens e rolão de milho [8].
Verificou-se também uma umidade excessiva no 
composto. A alta umidade pode ser solucionada através 
de revolvimento nas leiras conforme sugerido por 
Kiehl [2] à medida que se percebe que o material está 
com excesso de umidade.

A matéria orgânica estava também abaixo do 
indicado. Para elevar a quantidade de matéria orgânica 
no produto final podem ser adicionados às pilhas de 
compostagem adubos orgânicos, tais como o esterco de 
ovinos, caprinos, bovinos ou guano de aves, que 
durante o processo de decomposição se transformarão 
em húmus, elemento que compõe de 50 a 80% de toda 
matéria orgânica segundo Kiehl [2].

Para solucionar o baixo índice de nitrogênio no 
composto recomenda-se elevar o valor da relação C/N 
no material a ser compostado para 30/1 indicado por 
Pereira Neto [6]. Segundo Kiehl [2] a matéria orgânica 
juntada ao solo contribui para o fornecimento de ferro. 
Segundo o mesmo autor, a deficiência de fósforo, 
magnésio e cobre, pode ser corrigida pela adição de 
matéria orgânica às leiras em início de decomposição. 

Quanto ao manganês e ao zinco a correção do pH 
alcalino no início do processo através de adubações 
orgânicas, se mostra como uma solução [2]. O controle 
da umidade também contribui para correção de 
deficiência no caso do manganês, uma vez que esse 
elemento pode ser lixiviado [2].

A análise química do composto revelou que ele
apresenta deficiência de macronutrientes importantes 
para as plantas como o nitrogênio, o fósforo e o 
magnésio, além da deficiência de micronutrientes como 
o zinco, o cobre, o ferro e o manganês, que apesar de 
exigidos em pequenas quantidades são igualmente 
importantes para os vegetais. Isso pode prejudicar o 
desenvolvimento das plantas que recebem o composto. 

Porém, salienta-se que, mesmo o processo 
apresentando alguns problemas, a compostagem dos 
resíduos de poda traz um benefício extremamente 
vantajoso para o meio ambiente ao retirar estes 
materiais da rota tradicional de descarte, ou seja,



aterros sanitários ou lixões. Desta forma, espera-se que 
esse trabalho possa contribuir para melhoria do 
processo de compostagem, atingindo um resultado 
satisfatório com produção de um composto de alta 
qualidade, contribuindo para melhoria do tratamento 
dos resíduos e beneficiando o meio ambiente.
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Tabela 1. Valores de fatores que influenciam a decomposição de resíduos orgânicos em amostras coletadas em maio de 2009 antes e 
após maturação no Aterro da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, PE.  

pH - Potencial  hidrogeniônico; C/N –Carbono/nitrogênio; U – Umidade; MO – Matéria orgânica.

Tabela 2. Valor de nutrientes nas amostras coletadas em maio de 2009 antes e após a maturação, no Aterro da Muribeca, Jaboatão 
dos Guararapes, PE

Dias de compostagem pH C/N U% MO%
7 8,4 13,9/1 70,05 12,78

40 8,0 7,8/1 18,75 10,64
Amostras antes da 

maturação
47 8,5 9,22/1 66,65 11,66

240 8,3 11,5/1 71,45 15,90
243 8,1 16,2/1 70,55 14,95

Amostras após a 
maturação

258 8,2 10/1 71,25 13,82

Dias de compostagem C% N% P% K%
Ca% Mg% Zn 

ppm
Cu 

ppm
Fe  

ppm
Mn         
ppm

7 7,41 0, 533 0, 048 0,60 0,68 0,10 24 24 180 40
40 6,17 0, 800 0, 060 0,35 0,66 0,10 28 32 240 50

Amostras antes da 
maturação

47 6,76 0, 733 0, 086 0,70 0,60 0,16 24 32 160 40

240 9,22 0, 800 0, 074 0,50 1,88 0,24 20 36 220 50
243 8,61 0, 533 0, 104 0,50 1,00 0,18 16 32 200 60

Amostras após a 
maturação

258 8,01 0, 800 0, 100 0,50 1,20 0,20 16 32 180 40


