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RESUMO 

A urina humana e resíduos sólidos orgânicos possuem em sua constituição 
nutrientes que deveriam estar sendo re-incorporados no ciclo biogeoquímico. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do uso da urina humana sobre os fatores 
que influenciam o processo de compostagem de aparas de grama e serragem de 
madeira. O estudo foi realizado em duas fases: a Fase I, para testes preliminares, 
realizada em escala de bancada (24L) durante 90 dias; e a Fase II, realizada em 
leiras cônicas (0,2 m³) por 120 dias, com inoculação biológica utilizando esterco 
bovino. Na Fase I, os compostos não atingiram a temperatura termofílica e o teor de 
umidade ideal para realização do processo ficou dentro da faixa de 60 a 70%. Os 
tratamentos utilizados na Fase II foram: PSG0 (Pilha de serragem e grama sem 
urina), PSG1 (Pilha de serragem, grama e urina) e PS1 (Pilha de serragem e urina). A 
frequência de reviramento foi de três dias até o início da fase de maturação e depois 
semanalmente até o final do processo. O processo foi acompanhado pela variação 
de temperatura, umidade, pH, teor de matéria orgânica, massa seca, NTK e relação 
C/N. A temperatura máxima alcançada entre o terceiro e o quarto dia foi de 46,3ºC, 
49,3ºC e 51,3ºC para os tratamentos PS1, PSG0 e PSG1, respectivamente. A 
umidade foi mantida em 67% devido ao baixo teor de umidade dos resíduos. O valor 
do pH final ficou na faixa de 7,3 a 7,5. No final do processo, as maiores perdas de 
M.O. foram observadas no PSG1 (70,2%) que também indicou menor relação C/N 
(19:1) entre os tratamentos. Durante o processo de compostagem, houve 
incremento nos teores de nitrogênio em todos os tratamentos, alcançando valores 
entre 13 e 17g kg-1. Os resultados do PSG1 atenderam a todas as especificações 
técnicas da Instrução Normativa N° 25 de 23/07/2009 do MAPA, exceto para o teor 
de umidade, enquanto resultados dos outros tratamentos ultrapassaram os limites 
de umidade e relação C/N exigidos pela norma. Conclui-se que a urina humana não 
causou prejuízos ao processo, no entanto, não favoreceu a produção de composto 
com alto teor de nitrogênio. A inserção de resíduos sólidos verdes e da urina 
humana como insumos para a compostagem apresenta potencial para ser utilizada 
como alternativa ecossaneamento facilitando o aproveitamento da segregação de 
esgotos em edificações.  
 
 
 

Palavras-chave: compostagem, urina humana, reciclagem de nutrientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Human urine and solid organic waste in their constitution nutrients that should be re-
incorporated without biogeochemical cycle. The aim of this study was to evaluate the 
effects of the use of human urine on the factors that influence the process of 
composition of grass shavings and sawdust. The study was carried out in two 
phases: a Phase I, preliminary tests, performed on bench scale (24L) for 90 days; 
and Phase II that was performed in conical beds (0.2 m³) for 120 days, with biological 
inoculation using bovine manure. In Phase I, the compounds are not used for 
production and the optimum unit content for carrying out the process was within the 
range of 60 to 70%. The treatments used in Phase II were: PSG0 (compost pile of 
sawdust and grass without urine), PSG1 (compost pile of sawdust, grass and urine) 
and PS1 (compost pile of sawdust and urine). The frequency of plowing was three 
days until starting maturation phase. Then, plowing was weekly until the end of 
composting process. The process was accompanied by changes in temperature, 
humidity, pH, organic matter content, dry matter, NKT and C/N ratio. The maximum 
temperature reached between in third and fourth day was 46.3, 49.3 and 51.3ºC for 
the PS1, PSG0 and PSG1 treatments, respectively. Humidity was maintained at 67% 
due to the low water content within waste. Final pH value was between 7.3 to 7.5. At 
the end of the process, the largest O.M. losses were observed in PSG1 (70.2%) that 
also indicated lower C/N ratio (19:1) between treatments. Moreover, during the 
composting process, there was increase in the nitrogen content at all treatments, 
reaching values between 13 to 17g kg-1.Therefore, all the results of PSG1, except 
humidity, were according to technical specifications from Instruction Nº. 25 of 
23/07/2009 MAPA. Results of other treatments exceeded humidity limits and C/N 
ratio required by the standard. It was concluded that human urine neither did not 
cause harm to the process or nor favor increase on high nitrogen content from 
compost. The inclusion of green waste and human urine as a raw material in 
composting has potential to be used as an alternative to ecological sanitation since 
composting provides value to this waste. 
 
 
Keywords: composting, human urine, nutrient recycling.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a Antiguidade Clássica existem relatos dos usos da urina humana em 

diversos setores econômicos. Na área têxtil, por exemplo, a excreta humana serviu 

de agente fixador dos corantes naturais para tingimento de tecidos produzidos pelos 

gregos, romanos e, posteriormente, pelos povos astecas (ARAÚJO, 2005); nas 

lavanderias coletivas, como não existia sabão, o princípio alcalino da urina favorecia 

a limpeza das roupas (ROCHA et al., 2009); na Roma Antiga, foi criado o imposto 

sobre a urina tornando-a um bem valioso, pois as pessoas pagavam para utilizar as 

latrinas públicas e a urina recolhida era comercializada para ser utilizada nos 

curtumes, no amaciamento de lã e produção de amoníaco usado como higienizante 

em geral (ESREY et al., 2001; SALGADO; CATARINO, 2006). 

Dentre as diversas utilidades históricas da urina humana, o uso desta excreta 

líquida, associada ao efluente doméstico, em práticas agrícolas como fertilizante 

surgiu para tentar amenizar os problemas ambientais e de saúde pública 

relacionados ao acúmulo desses excrementos nas proximidades dos centros 

urbanos. No entanto, com o aprimoramento das técnicas de tratamento de efluentes, 

em função do surgimento do sistema de esgotamento sanitário no final do século 

XIX e do desenvolvimento dos fertilizantes nitrogenados sintéticos, em 1860, pelo 

processo Haber-Bosch que alavancou a produção de alimentos no início do século 

XX, o reaproveitamento de nutrientes das excretas humanas na produção agrícola 

ficou em desuso. 

Nesse contexto histórico, de o Saneamento Ecológico (ECOSAN) surgiu com a 

proposta de minimizar as perturbações antropogênicas no ciclo do nitrogênio e 

atenuar os impactos ambientais dos sistemas convencionais de esgotamento 

sanitário. O princípio básico do ECOSAN é o fechamento do ciclo entre saneamento 

e agricultura por meio do aproveitamento dos nutrientes presentes nas excretas 

humanas. A recuperação dos nutrientes da urina humana por meio da separação 

dessa fração do restante do efluente doméstico pode influenciar positivamente 

elevando o nível de eficiência dos sistemas convencionais de esgotamento sanitário 

que têm na remoção de nitrogênio uma suas maiores limitações em atender os 

padrões legais de lançamento de efluente tratado. 
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Na visão agronômica, a urina humana pode ser fonte de nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento das plantas como nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), além disso, 

contribui com uma pequena parcela de micronutrientes e possui baixa concentração 

de metais pesados. Mas o uso direto de urina humana como fertilizante não é 

aplicável de forma irrestrita, pois, em função da presença dos sais, existem 

limitações como taxa de evaporação, infiltração, altura do lençol freático que são 

específicos para cada tipo de situação.  

Logo, estudar outras formas de utilização da urina humana como fertilizante 

orgânico pode contribuir com informações relevantes sobre seu melhor 

aproveitamento. Dessa forma, existe a proposta de recuperar seus nutrientes no 

processo biológico de degradação da matéria orgânica pela técnica da 

compostagem. O incremento de nitrogênio nos sistemas de compostagem estimula 

a atividade microbiológica, favorecendo o aumento da temperatura da massa de 

compostagem devido à elevada geração de energia dentro dos sistemas (PINSEM; 

VINNERAS, 2003). Destaca-se ainda que a urina humana higienizada pelo método 

da estocagem favorece o aumento do conteúdo de micro-organismos, os 

actinomicetos, que são responsáveis pela degradação de resíduos com alto teor de 

celulose e lignina (ARROYO, 2003). 

A compostagem é uma técnica de tratamento de resíduos orgânicos desenvolvida 

para evitar consequências adversas causadas pelos resíduos sólidos e garantir a 

saúde pública e equilíbrio do meio ambiente, já que os padrões de produção e 

consumo atuais, associado ao crescimento populacional, vêm proporcionando o 

aumento da geração de resíduos sólidos que, por sua vez, necessitam de 

destinação final adequada. Uma parcela significativa dos materiais que compõe a 

fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos são os resíduos orgânicos 

provenientes de podas e manutenção de jardins, denominados resíduos sólidos 

verdes (RSV). A conservação dos espaços verdes urbanos demanda, 

periodicamente, serviço de manutenção que consistem na poda das árvores e 

capina ou roçagem de gramados. Consequentemente, a quantidade de RSV gerada 

nesses locais é elevada que exige uma alternativa adequada para destinação final a 

fim de promover benefícios de ordem econômica, social e ambiental. 
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Nos sistemas naturais, a reciclagem de nutrientes, por meio da decomposição da 

matéria orgânica realizada por uma população mista de micro-organismos aeróbios, 

é um fenômeno que, embora seja lento, ocorre espontaneamente no solo e em 

ambientes aquáticos. Já a compostagem, sendo uma técnica que monitora e 

controla os fatores intervenientes, favorece a degradação dos resíduos sólidos 

orgânicos em condições favoráveis para obtenção mais rápida de um fertilizante 

orgânico. 

A compostagem proporciona a recuperação dos nutrientes minerais presentes nos 

resíduos por meio da decomposição biológica da matéria orgânica. Além disso, por 

ser considerado um método prático e de baixo custo (SCOTON et al., 2012), se 

comparada a alternativas como a incineração, o processo de compostagem 

proporciona condições favoráveis aos setores sociais e econômicos, uma vez que 

gera emprego e renda por meio da produção e comercialização do fertilizante 

orgânico produzido. 

A aplicação de fertilizante orgânico no solo aumenta sua capacidade produtiva 

devido ao elevado aporte de nutrientes, bem como promove melhorias nas 

propriedades físicas e biológicas do solo. Além disso, o emprego da adubação 

orgânica reduz custos de produção e, consequentemente, minimiza os impactos 

causados pelo uso intensivo dos fertilizantes químicos, em especial dos 

nitrogenados que, no decorrer dos tempos, vem poluindo os ecossistemas em 

função do acúmulo de nitrogênio reativo nesses ambientes. 

No Brasil, o uso da urina humana na agricultura ainda é pouco difundido e por isso 

não tem uma legislação especifica. Experimentos científicos têm sido desenvolvidos 

com o objetivo de aprimorar e promover tecnologias, contribuindo com soluções que 

visem à redução de impactos ambientais causados pelo uso excessivo dos 

fertilizantes químicos e pelos despejos de excretas humanas sem tratamento nos 

corpos hídricos.  

Portanto, utilizar a urina humana na produção do composto pode ser uma alternativa 

viável para agregar valor a esses dois produtos, tendo em vista que ampliam as 

possibilidades de aplicação, desconsiderando as interferências relacionadas ao uso 

seu isoladamente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos do uso da urina humana sobre os fatores que influenciam no 

processo de compostagem de RSV (aparas de grama) e do setor madeireiro 

(serragem de madeira). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Comparar sistemas de compostagem montados com e sem adição de urina 

humana em escala de bancada e em pilhas; 

 Verificar se a qualidade dos compostos produzidos com urina humana 

atendem quanto aos requisitos de qualidade da Instrução Normativa n° 25, de 23 de 

julho de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Compostagem 

A compostagem é uma técnica utilizada para produção de fertilizante ou adubo 

orgânico com o objetivo de acelerar o processo, por meio de melhores condições 

iniciais e operacionais, para obtenção de matéria orgânica estabilizada e curada em 

um menor espaço de tempo. No ambiente natural, não existe um prazo que 

determine o término da degradação biológica da matéria orgânica, pois, em função 

da diversidade de materiais disponíveis, é possível encontrá-los em vários estágios 

de decomposição (NUNES, 2009; OLIVEIRA, et al. 2005; PEREIRA NETO, 2007). 

Segundo Pereira Neto (2007), fazer o controle do processo de compostagem é 

indispensável, pois, a biodegradação da matéria orgânica, quando ocorre em 

condições anaeróbias, gera líquidos e gases poluentes, que podem causar sérios 

impactos ambientais, e atraem vetores de doenças que oferecem risco à saúde 

humana se ocorrer em condições inadequadas, a exemplo dos lixões. Portanto, a 

compostagem é um processo controlado de degradação microbiológica de resíduos 

orgânicos que, sob condições ideais de aeração, temperatura e umidade, promove a 

reciclagem dos nutrientes e contribui para o desenvolvimento sustentável (KIEHL, 

2012; INÁCIO; MILLER, 2009).  

Segundo Inácio; Miller (2009), a compostagem deve ser considerada como uma 

biotecnologia ambiental, pois se trata de um método essencial para integrar 

programas e planos de gerenciamento de resíduos no âmbito empresarial e 

governamental. Assim, passa a fazer parte das estratégias de gestão, seja na zona 

urbana ou rural, trazendo benefícios mútuos de ordem socioeconômica, visto que a 

compostagem representa uma atividade capaz de gerar emprego e renda. Pereira 

Neto (2007) complementa que a escolha do o destino correto do resíduo gerado nas 

diversas atividades humanas (residencial, comercial, industrial e agrícola) depende 

de um sistema descentralizado com estruturas apropriadas que possibilite a 

segregação e destino adequado dos variados tipos de resíduos. 

Segundo a Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, definem-se resíduos sólidos como, 
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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. (BRASIL, 2010, art. 3º, XVI).  

Para efeitos dessa Lei, os resíduos sólidos, classificados quanto à origem, podem 

ser denominados: resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, resíduos 

urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 

resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos 

de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, 

resíduos de serviços de transportes e resíduos de mineração.   

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são definidos como aqueles provenientes de 

atividades domésticas em residências urbanas e de serviços de limpeza urbana, 

como varrição, limpeza de logradouros e vias públicas (BRASIL, 2010). 

A produção diária de RSU no Brasil é de, aproximadamente, 210 mil toneladas, onde 

37,7% são depositados a céu aberto, em lixões e aterros controlados, 52,7% vão 

para os aterros sanitários e apenas 9,6% são destinados para reciclagem, 

compostagem, incineração e outros (ABRELPE, 2013). Do total do RSU, 51% são 

formados por resíduos orgânicos que podem se transformar em excelentes fontes de 

nutrientes para o cultivo de plantas, contribuindo para o aumento da vida útil de 

aterros sanitários e minimizando problemas de poluição e proliferação de vetores de 

doenças como mostra a Figura 1 (PEREIRA NETO, 2007; OLIVEIRA et al., 2005; 

BRASIL, 2012). 
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Figura 1 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil em 
2008 

 
Fonte: Autora (2016), adaptado de Brasil (2012). 

De acordo com Scoton et al., 2012, o processo de compostagem pode ser 

considerado uma das opções mais apropriadas e eficientes sob o ponto de vista 

ambiental e agronômico, para destino de RSU orgânicos, considerando que o 

composto formado é uma excelente fonte de macro e micronutrientes essenciais 

para o desenvolvimento das plantas, ou seja, um fertilizante orgânico que também é 

capaz melhorar as propriedades físicas e biológicas do solo.  

3.2 Processo de compostagem e os fatores intervenientes 

A compostagem é o processo de decomposição da matéria orgânica por meio da 

fermentação aeróbia e, se tratando de processo biológico, requer um balanceamento 

adequado da relação C/N, do controle da temperatura, umidade e aeração, dentre 

outros parâmetros em seus diversos estágios. Um balanceamento adequado de 

carbono e nitrogênio como fonte de energia e síntese proteica, respectivamente, é 

fundamental para os micro-organismos decompositores (DIAZ, et al., 2007; 

EPSTEIN, 1997; HAUG, 1993).  

O processo de compostagem natural em leiras é uma técnica simplificada de 

reciclagem de nutrientes e o custo envolvido na sua execução é relativamente baixo, 

necessitando apenas de um local amplo para disposição dos resíduos. Assim, os 

resíduos orgânicos que serão submetidos à compostagem são acomodados em 
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pilhas ou leiras cujas configurações geométricas dependerão da quantidade de 

material disponível (KIEHL, 2012; PEREIRA NETO, 2007).  

O pátio de compostagem deve ser impermeabilizado com concreto ou asfalto para 

evitar que parte do solo se misture com o material em compostagem no momento do 

revolvimento das leiras. Além disso, deve apresentar um declive de 2 a 3% para 

facilitar o escoamento da água de chuva e evitar a acumulação na base das leiras. 

Já a configuração das leiras dependerá do período de chuva e de seca, devendo ter 

formato triangular ou trapezoidal, respectivamente (KIEHL, 2012; NUNES, 2009). 

Pereira Neto (2007) sugere o uso de leiras trapezoidais quando há disponibilidade 

de área e produção de resíduos orgânicos maior que 3,5m³, caso contrário, o uso de 

leiras cônicas ou pilhas é mais recomendado. 

No desafio de realizar a compostagem em unidades compactas, principalmente em 

ambientes domiciliares, Ismael et al. (2013) compararam o processo em diferentes 

tipos de composteiras (20 a 31L) e uma pilha de compostagem de pequeno porte 

(310L). Os resíduos utilizados na pesquisa foram resíduos de alimentos compostos 

por casca de frutas e legumes, esterco bovino e RSV como folhas secas e restos de 

capina. Cada minicomposteira recebeu 12, 18 e 24kg de misturas de resíduos 

enquanto pilha foi formada com 128kg dessa mistura de resíduos frescos. 

Embora a pilha de compostagem com dimensões reduzidas tivesse sido mais 

eficiente que as minicomposteiras, a maturação do composto final, foi adequada em 

todas as escalas como mostraram a redução de massa seca, sólidos voláteis e a 

condutividade elétrica. Dentre as composteiras, a construída com caixote de plástico 

foi a que atingiu os melhores resultados. 

A fim de obter êxito na compostagem, é necessário conhecer e fornecer condições 

favoráveis para que o processo se desenvolva adequadamente, pois, quando não há 

o manejo correto de algum desses elementos, ocorre um desequilíbrio no sistema, 

tornando o processo ineficiente sob o ponto de vista operacional. Portanto, controlar 

todos os fatores que interferem no processo contribui para uma rápida 

decomposição da matéria orgânica e produção de composto final com qualidades 

nutricionais e sanitárias adequadas ao uso como fertilizante e condicionador do solo. 

Segundo Pereira Neto (2007), ciclos de revolvimentos mais longos podem não suprir 

à demanda mínima de oxigênio exigido pelos micro-organismos responsáveis pela 
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estabilização da matéria orgânica. Portanto, a massa de compostagem deve ser 

revolvida com uma frequência maior na fase de intensa atividade microbiológica 

comparada à fase de maturação. (PINSEM; VINNERAS, 2003). 

As substâncias orgânicas são formadas a partir das combinações entre o carbono 

tetravalente e os elementos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, dentre outros. 

O carbono é, por esse motivo, a base de todas as formas de vida existentes. Então 

toda matéria orgânica é sintetizada pelos organismos vegetais e animais (KIEHL, 

2010). Portanto, o carbono é fonte de energia para as atividades microbiológicas 

(PEREIRA NETO, 2007) tornando elemento indispensável no processo de 

compostagem. Já o nitrogênio é um elemento essencial a todo organismo vivo, 

compondo diversas moléculas como ácidos nucléicos, proteínas e polissacarídeos 

(MARIN et al., 1999). Por isso, assim como o carbono, o nitrogênio é elemento 

fundamental para as funções vitais dos micro-organismos decompositores, o que 

torna a concentração desses elementos fator determinante para eficiência do 

processo de compostagem. 

Dessa forma, a relação C/N inicial da massa de compostagem deve estar 

compreendida numa determinada faixa de valores que permite o pleno equilíbrio do 

processo. Diversos autores indicam um intervalo satisfatório que varia de 25:1 a 

40:1, no entanto todos afirmam que a relação C/N de 30:1 é ideal para a partida da 

degradação da matéria orgânica, pois desse total de carbono na matéria orgânica, 

10 partes são imobilizadas nas células dos micro-organismos e as 20 partes 

restantes são oxidadas pelo metabolismo, liberando o carbono na forma de CO2 e 

energia na forma de calor (COOPERBAND, 2000; COSTA et al., 2015; DIAZ et al., 

2007; INÁCIO; MILLER, 2009; KARAK et al., 2015; KIEHL, 2010; PINSEM; 

VINNERAS, 2003; PEREIRA NETO, 2007; SMITH et al., 2012).  

Materiais estruturantes com elevada relação C/N, acima de 60:1, como os resíduos 

de madeira, por exemplo, são resistentes ao ataque enzimático por possuírem em 

sua estrutura 18 a 30% de lignina, logo o processo de biodegradação torna-se lento 

mesmo mantendo outros fatores em condições necessárias à ação microbiológica, 

como umidade e aeração. Além disso, o déficit de nitrogênio na estrutura desses 

materiais restringe a atividade microbiológica que depende desse nutriente para 

síntese celular. Por isso, a utilização de resíduos sólidos orgânicos ricos em 
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nitrogênio, C/N de 16:1, é recomendável para corrigir a relação C/N, no início da 

compostagem, para a faixa ideal, em torno de 30:1.  

Em função da importância do nitrogênio no processo de compostagem e sabendo 

que suas maiores perdas estão nos processos de volatilização da amônia e de 

desnitrificação, não é recomendável o uso exclusivo de materiais com baixa relação 

C/N (BRITO et al., 2008; DIAZ et al., 2007; KIEHL, 2010). 

Segundo Kiehl (2010), existem materiais orgânicos que, em virtude da presença 

diversificada de comunidade microbiana, se decompõem espontaneamente quando 

são acumulados e submetidos à alta umidade. Logo, o uso desses meios de 

inoculação, a exemplo do esterco animal, no início da compostagem favorece a 

aceleração do processo uma vez que são responsáveis pela multiplicação e 

disseminação de micro-organismos eficazes na decomposição da matéria orgânica. 

Pesquisando a compostagem de resíduos agroindustriais (resíduos de origem 

animal), Fiori et al. (2008) utilizaram resíduos com baixa relação C/N e verificaram 

que houve estabilização da matéria orgânica e composto final apresentou uma alta 

quantidade de nitrogênio. Quando isso acontece, o nitrogênio é volatilizado na forma 

de amônia (NH3) e a planta não utiliza todo o nitrogênio presente no composto. 

Segundo Bueno et al. (2007), a emissão de NH3, no processo de compostagem de 

resíduos de origem animal, provavelmente ocorre em altas concentrações e grandes 

quantidades de nitrogênio são perdidas, principalmente, no início do tratamento. 

Com isso, o composto será caracterizado como fertilizante orgânico de baixa 

qualidade e terá sérios problemas relacionados ao odor. 

Comportamento semelhante foi observado por Leal et al. (2013) que caracterizaram 

o processo de compostagem da mistura de capim-elefante com torta de mamona 

com diferentes valores iniciais de relação C/N (20, 30 e 40). O tratamento com 

menor relação C/N inicial apresentou valor de nitrogênio significativamente superior 

aos demais tratamentos, mas a perda de N em relação ao conteúdo inicial foi de 

50%, enquanto que o tratamento com C/N igual a 40 teve perda de 23% de N. 

Entretanto, os autores concluíram que os baixos teores de nitrogênio total obtidos no 

início do processo decorreram da perda por volatilização durante a secagem das 

amostras em estufa de circulação forçada.  
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Ainda analisando a perda de nitrogênio por volatilização da amônia, Cordeiro (2010) 

avaliou a evolução da compostagem em grande escala de resíduos de podas de 

jardins e de espaços verdes utilizando pilhas a céu aberto e verificou que a relação 

C/N no composto final diminuiu 20% ao final de 65 dias. Já o nitrogênio total, não 

variou em relação à concentração inicial, permanecendo a mesma no final (1,25%). 

Observou-se que a concentração de nitrogênio amoniacal em certas amostragens 

apresentou queda brusca devido à elevada temperatura do ambiente externo, 

favorecendo a volatilização da amônia. O estudo ainda verificou que o nitrogênio 

amoniacal realmente foi volatilizado, já que não houve acúmulo de nitrito no 

processo de compostagem. 

Segundo Valente et al. (2009), o tamanho da partícula é um fator que influencia o 

processo de compostagem, pois quanto menor a dimensão da partícula, maior a 

superfície de contato a ser degradada pelas enzimas microbiológicas, resultando 

num rápido processo de decomposição do resíduo orgânico pelos micro-organismos. 

Entretanto, partículas muito pequenas tendem a preencher os espaços vazios da 

massa de compostagem, comprometendo a oxigenação e, consequentemente, a 

atividade aeróbia dos micro-organismos decompositores (FIALHO et al., 2005).  

De acordo com Fialho et al. (2005), a granulometria das partículas deve estar na 

faixa de 20 a 70mm, enquanto Pereira Neto (2007) informa que a faixa ótima está 

em torno de 10 a 50mm. 

O teor de água na massa de compostagem vai interferir na taxa de degradação da 

matéria orgânica, já que a água é indispensável para as atividades microbiológicas 

(KIEHL, 2012). A umidade em excesso, ou seja, acima de 60%, além de prejudicar a 

aeração, promovendo a anaerobiose do sistema, gera maus odores e produção de 

lixiviado. Como medida de controle, o ideal é adicionar material orgânico seco 

(palha, folhas, capins e gramas secos) para melhorar a estrutura do composto e 

devolver a porosidade ao sistema (PEREIRA NETO, 2007). 

Por outro lado, baixos teores de umidade, inferiores a 40%, limitam a atividade 

microbiológica de decomposição da matéria orgânica. Nesse caso, é necessário 

adicionar água ou então outro resíduo orgânico com alto teor de umidade em 

quantidade e proporção adequadas para alcançar a umidade ideal de 55% 

(PEREIRA NETO, 2007). 
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À medida que o resíduo orgânico vai sendo degradado pelos micro-organismos, a 

temperatura do sistema aumenta, uma vez que as reações metabólicas dos 

decompositores são exotérmicas. Existem zonas de temperaturas classificadas 

como ótimas, em torno de 55ºC, as quais tornam o processo mais eficiente. A 

manutenção da temperatura termofílica (45 a 65ºC) permite que o sistema funcione 

plenamente e garanta a eliminação dos micro-organismos patogênicos e inativação 

de sementes (PEREIRA NETO, 2007).  

Entretanto, temperaturas acima de 70ºC devem ser evitadas porque limitam a ação 

microbiológica, desnaturam proteínas hidrossolúveis, além de ocasionar perdas de 

nitrogênio, por volatilização da amônia, principalmente, em casos quando o matérial 

compostado tem alto teor de nitrogênio, ou seja, baixa relação C/N, além de 

ocasionar a desnaturação das proteínas (KIEHL, 2012; COTTA et al., 2015). 

Aumentar a periodicidade do revolvimento do material, como também fazer uma 

irrigação da massa de compostagem favorece a redução da temperatura 

favorecendo o reestabelecimento do equilíbrio do sistema. 

Já temperaturas muito baixas, inferiores a 40ºC, indicam início da fase mesófila 

caracterizada pelas reações de nitrificação que consiste na mineralização dos 

nutrientes, caracterizando, portanto, a maturação do composto. 

De acordo Diaz et al. (2007), a determinação da maturidade do composto não deve 

ser feita com base em apenas um parâmetro, uma vez que todos os fatores que 

interfere no processo estão inter-relacionados. Em função disso, o autor cita alguns 

indicadores que devem ser alisados em conjunto, como redução da temperatura, 

alterações das características físicas e do odor, redução do teor de matéria orgânica 

(M.O.), relação entre carbono e nitrogênio e mudanças na textura do material em 

compostagem.  

O composto orgânico caracteriza-se como material altamente estabilizado resultante 

do processo de compostagem cujas condições do processo foram controladas, ou 

seja, toda matéria orgânica compostável foi degradada. Segundo Kiehl (2012), os 

termos maturidade e qualidade são distintos. O primeiro refere-se ao produto da 

degradação biológica bem sucedida do resíduo orgânico, resultando em nutriente e 

húmus. Já o composto quando apresenta boa qualidade, significa que, além de 

maturado ou compostado, está adequado ao uso agrícola.  
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De acordo com Oliveira et al. (2005), a produção do composto leva de 9 a 16 

semanas, dependendo do tipo de material utilizado, do controle do processo e das 

condições ambientais e Inácio; Miller (2009) complementam que o produto final da 

decomposição microbiológica deve apresentar uma relação de C/N igual a 18:1. 

Caso contrário, relações acima desse valor indicam que o composto ainda não está 

estabilizado e, se aplicado ao uso agrícola, o carbono será consumido pela 

microbiota do solo como fonte de energia. A desvantagem disso, é que, uma vez o 

carbono disponibilizado, esses micro-organismos do solo irão imobilizar em suas 

células o nitrogênio e o fósforo, disputando a absorção desses nutrientes com as 

raízes das plantas. Portanto, utilizar composto imaturo no solo não traz nenhum 

benefício à produção agrícola. 

De acordo com a Instrução Normativa Nº 25, de 23 de Julho de 2009, o fertilizante 

orgânico denominado composto é definido como: 

produto obtido por processo físico, químico, físico-químico ou 
bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias-primas de 
origem industrial, urbana ou rural, animal ou vegetal, isoladas ou 
misturadas, podendo ser enriquecido de nutrientes minerais, princípio 
ativo ou agente capaz de melhorar suas características físicas, 
químicas ou biológicas. (BRASIL, 2009a, art. 1º, I). 

Ainda com base nessa Instrução Normativa, os fertilizantes compostos são 

classificados de acordo com as matérias-primas utilizadas na sua produção em: 

I - Classe “A”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza 
matéria-prima de origem vegetal, animal ou de processamentos da 
agroindústria, onde não sejam utilizados, no processo, metais 
pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos sintéticos 
potencialmente tóxicos, resultando em produto de utilização segura 
na agricultura; 
II - Classe “B”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza 
matéria-prima oriunda de processamento da atividade industrial ou 
da agroindústria, onde metais pesados tóxicos, elementos ou 
compostos orgânicos sintéticos potencialmente tóxicos são utilizados 
no processo, resultando em produto de utilização segura na 
agricultura;  
III - Classe “C”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza 
qualquer quantidade de matéria-prima oriunda de lixo domiciliar, 
resultando em produto de utilização segura na agricultura; e  
IV - Classe “D”: fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza 
qualquer quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento de 
despejos sanitários, resultando em produto de utilização segura na 
agricultura. (BRASIL, 2009b, art. 2º, I, II, III e IV). 
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A Tabela 1 apresenta as características físico-químicas dos fertilizantes orgânicos 

comercializáveis de acordo com as exigências da legislação vigente que se restringe 

apenas à fiscalização dos mesmos.  

Tabela 1 - Padrões físico-químicos de fertilizantes orgânicos compostos estabelecidos pela 
legislação brasileira específica vigente 

Parâmetro 
Fertilizantes orgânicos - Compostos 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

pH (mín.) 6,0 6,0 6,5 6,0 

Umidade1 (máx.) 50,0 50,0 50,0 70,0 

Carbono Orgânico1 (mín.) 15,0 15,0 15,0 15,0 

Nitrogênio Total1 (mín.) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Relação C/N (máx.) 20:1 20:1 20:1 20:1 

1Dados em % 
Fonte: Brasil (2009). 

Conforme exposto, o uso de fertilizantes químicos em cultivos agrícolas promove 

benefícios diretos à produção já que é responsável, especificamente, pela nutrição e 

desenvolvimento das plantas. Entretanto, em excesso, pode gerar efeitos negativos 

aos ecossistemas naturais. Já a aplicação de matéria orgânica na forma de 

composto, além de fornecer nutriente, promove melhorias físicas, químicas e 

biológicas no solo. Portanto, utilizar composto em cultivos agrícolas é, 

ambientalmente, possível, pois, minimiza os impactos causados pelo descarte 

inadequado dos resíduos orgânicos. 

O uso de matéria orgânica como adubo é uma prática milenar e, por meio da 

observação e experiência dos povos antigos, técnicas foram desenvolvidas e 

aprimoradas para melhorar a eficiência de absorção dos nutrientes pelas plantas 

(KIEHL, 2010). 

Já o composto, quando aplicado no solo, causa efeitos diretos, promovendo 

melhorias nas características químicas, físicas e biológicas do solo e indiretos, 

quando há benefícios socioambientais. 
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A matéria orgânica humificada aprimora a capacidade produtiva do solo, uma vez 

que age como condicionante das partículas do solo que se unem formando 

agregados. Esses, por sua vez, quando formados vão interferir na estrutura do solo 

originando macro e micro poros ideais para o desenvolvimento das raízes e retenção 

de água pelas partículas, respectivamente. Portanto, reflete-se numa boa aeração e 

taxa de infiltração. Primavesi (2006) ressalta que a questão nutricional do composto 

é uma consequência adquirida após o seu uso, pois sua função principal é 

exatamente fornecer vida ao solo, pois, assim como a matéria orgânica, é fonte de 

alimento para a microfauna do solo que é responsável pela formação de agregados.  

Prova disso, é o estudo de Shrestha et al. (2013) que compararam efeito de 

diferentes tipos de fertilizantes, utilizados de forma combinadas e isoladas, no cultivo 

do pimentão (Capsicum annuum L.). Esses autores verificaram que o tratamento que 

utilizou apenas o composto orgânico, promoveu maior produção de massa úmida de 

raiz (MFR) e propagação de raiz (PR) de 40,7g planta-¹ e 28,8cm, respectivamente, 

em relação aos demais tratamentos cujas características avaliadas variaram entre 

27,4 e 33,6g planta-¹ e 17,5 e 24,6cm, nessa ordem. 

Além disso, substâncias húmicas, em geral, apresentam elevado teor de cátions 

adsorvidos à sua superfície eletronegativa, representando a capacidade de troca 

catiônica (CTC), ou seja, tem a capacidade de liberar vários nutrientes às plantas, 

favorecendo a manutenção da fertilidade por um prolongado período e reduzindo ou 

evitando a ocorrência de efeitos tóxicos da aplicação de fertilizantes. Em relação aos 

benefícios biológicos, o emprego de composto orgânico intensifica a atividade 

microbiológica que continua o processo de reciclagem dos nutrientes, colaborando 

para manutenção da fertilidade do solo. 

Quanto aos efeitos indiretos, a compostagem de resíduos orgânicos, para produção 

de fertilizante orgânico, minimiza os diversos problemas de natureza sanitária, 

ecológica, econômica e social. Dessa forma, colabora para a redução do descarte 

inapropriado dos resíduos, e consequentemente, melhora as condições sanitárias do 

ambiente uma vez que aumenta a durabilidade dos aterros sanitários e evita a 

atração de insetos patogênicos e a geração de gases e líquidos com odores 

desagradáveis.  
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3.3 Uso da urina humana na visão do Saneamento Ecológico 

A urina é formada a partir de resíduos produzidos pelas reações químicas realizadas 

dentro das células humanas e por substâncias que estão em altas concentrações na 

corrente sanguínea que precisam ser excretados pelo aparelho urinário por meio da 

filtração do sangue. Logo, a urina é uma excreta líquida produzida nos rins 

composta, principalmente, de água (95,0%) e de substâncias orgânicas e 

inorgânicas (5,0%), como ureia, sais minerais, hormônios e enzimas. A constituição 

da urina é diferenciada entre os indivíduos uma vez que sua composição varia 

conforme a dieta alimentar, idade, gênero e metabolismos diurnos e noturnos 

(AKPAN-IDIOK et al., 2012; CHRISTY, 1994; KARAK; BHATTACHARYYA, 2011). 

O aproveitamento de excreta humana era muito comum nos países orientais do 

século XVIII, especialmente a China, tornando-se uma atividade rentável para os 

agricultores da época. Posteriormente, essas práticas expandiram-se- para os 

países europeus e ocidentais, como EUA e México (ROCHA et al., 2009; 

RODRIGUES; AQUINO, 2005). 

No entanto, com o aprimoramento das técnicas de tratamento de efluentes, em 

função do surgimento do sistema de esgotamento sanitário no final do século XIX, o 

reaproveitamento de nutrientes das excretas humanas na produção agrícola caiu em 

desuso (COHIM et al., 2008), restringindo-se a alguns países orientais, sobretudo a 

China, que mantiveram a prática da adubação orgânica até os tempos atuais 

(RODRIGUES; AQUINO, 2005). Segundo Haq; Cambridge (2012), a implementação 

dos sistemas convencionais de tratamento de efluentes domésticos acaba 

impedindo que o cultivo agrícola usufrua das vantagens que o uso das excretas 

humanas proporciona, principalmente, a urina humana que se trata de um fertilizante 

orgânico que pode ser prontamente aplicável ao solo, uma vez que contém 

nutrientes nas formas químicas assimiláveis pelas plantas.  

Além disso, o desenvolvimento dos fertilizantes nitrogenados sintéticos, no ano de 

1860, pelo processo Haber-Bosch alavancou a produção de alimentos no início do 

século XX (MARTINELLI, 2007; SMIL, 1997), tornando a agricultura cada vez mais 

dependente de insumos sintéticos e tecnologias de larga escala. 
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Portanto, o saneamento ecológico (ecossaneamento) ressurgiu como uma prática 

alternativa de superação de limitações intrínsecas dos sistemas convencionais de 

esgotamento sanitário, posto que o Ecosan tenha como princípio fundamental a 

condução do fluxo natural da inter-relação entre os seres vivos e o ambiente por 

meio do fechamento do ciclo da matéria e energia. Assim, os excrementos humanos 

presentes nos efluentes domésticos são classificados como produtos apropriados ao 

reuso agrícola (LANGERGRABER; MUELLEGGER, 2005).  

Segundo Esrey et al. (1998) e Esrey et al. (2001), há três princípios básicos 

importantes no ecossaneamneto: prevenir a poluição dos recursos naturais e 

doenças causadas por patógenos presentes, principalmente, nas fezes; abordar os 

excrementos humanos como sendo um recurso e não como materiais inservíveis; 

recuperar os efluentes e reciclar os nutrientes no cultivo agrícola. A ideia central que 

abrange o ecossaneamento é a segregação das águas residuárias (urina, fezes e 

água cinza) geradas nas edificações de acordo com suas características, com o 

objetivo de eliminar e reutilizar os efluentes do esgoto doméstico, proporcionando a 

recuperação completa de todos os nutrientes presentes nas excretas humanas 

(Figura 2). 

Figura 2 - O reciclo dos nutrientes de acordo com o ecossaneamento 

 
Fonte: Esrey et al. (2001). 

Como forma de preservação dos recursos hídricos em função da escassez da água, 

trabalhos recentes indicam o uso de efluentes domésticos, sem tratamento, parcial 
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ou completamente tratados, na fertirrigação em regiões semiáridas de diversos 

países. Como exemplo, citam-se os estudos que avaliaram diferentes concentrações 

de esgoto doméstico tratados na produção de diversos cultivos agrícolas destinados 

à produção de alimentos, biocombustíveis, madeira, plantas ornamentais, etc. 

(ADROVER et al., 2013; ALI et al., 2013; BAME et al., 2014; BEDBABIS et al., 2015; 

BRITO et al., 2014; CIRELLI et al., 2012; SILVA et al., 2014; SOUZA NETO et al., 

2012; TSOUTSOS et al., 2013). Esses trabalhos comprovam que o reuso de águas 

servidas pode ser uma alternativa extremamente viável, sob a perspectiva 

econômica e ambiental, para atender às necessidades agrícolas. Os efeitos serão 

satisfatórios desde que sejam levadas em consideração as questões sanitárias, 

especialmente no cultivo de alimentos, os limites de concentração que exige cada 

cultura e o tipo de tecnologia empregada afim de não afetar significativamente a 

produtividade e qualidade dos produtos gerados.  

Em contrapartida, embora os benefícios sejam evidentes e que já existam 

agricultores que já tenham aderido à técnica, as questões sanitárias ainda tornam a 

prática do reaproveitamento de efluente doméstico pouco utilizado, uma vez que 

existe grande receio quando se trata de manipulação das fezes.  

Segundo Esrey et al. (1998), Johansson et al. (2001), Larsen et al. (2001) e Richert 

et al. (2010), a urina fornece ao esgoto entre 70 a 80% de nitrogênio, 50 a 55% de 

fósforo, 55 a 90% de potássio e uma pequena fração de micronutrientes, todos nas 

formas prontamente absorvíveis pelas raízes dos vegetais, apresentando muitas 

vezes sua composição química superior à dos fertilizantes comerciais. A 

concentração de nutrientes na urina, evidentemente, dependerá dos hábitos 

alimentares, da fisiologia metabólica de cada indivíduo e dos fatores ambientais. 

Usualmente, uma pessoa produz, em média, 550L ano-¹ de urina (VINNERÅS, 2002) 

que corresponde aos valores médios de 5,7kg de N, 0,6 kg de P e 1,2kg de K 

(ESREY et al., 2001; HAQ; CAMBRIDGE, 2012; KARAK; BHATTACHARYYA, 2011). 

De acordo com Richert et al. (2010) e Haq; Cambridge (2012), essa quantidade de 

urina produzida por um indivíduo anualmente garante uma produção de 250kg ano-¹ 

de grãos que equivale à fertilização de uma área de 300 a 400m².  

Logo, a urina humana apresenta grande capacidade de fertilizar os solos além de 

proporcionar economia considerável de água, pois não é mais necessário o 
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transporte hídrico, que ocorre em bacias sanitárias convencionais (HAQ; 

CAMBRIDGE, 2012). 

O fator que irá determinar a aceitação ou rejeição pública quanto ao reuso das 

excretas humanas como fertilizante orgânico é o risco de contaminação por micro-

organismos patogênicos (vírus, bactérias, protozoários e helmintos). Esrey et al. 

(2001) e Höglund (2001) afirmam que a maior probabilidade desse contágio existir é 

quando há a presença das fezes, já que se trata do componente das águas 

residuárias que possui elevada carga de agentes contaminantes. Mas, segundo 

Bazzarella et al., 2005 e Bos et al. (2010), o risco iminente de transmissão de 

doenças está associado a diversos aspectos, dentre eles, a nocividade dos 

patógenos, a vulnerabilidade e o nível de imunidade do hospedeiro, bem como o 

nível de contato do indivíduo com as excretas através da boca ou pele. 

Ao passo que a urina dentro de humanos saudáveis, segundo Gonçalves et al. 

(2006) e Botto (2013), é praticamente livre de patógenos. No entanto, a manipulação 

da urina humana pode facilitar a contaminação cruzada que consiste na 

transferência de micro-organismos patogênicos de locais infectados para locais 

isentos desses agentes contaminantes. 

Pelo exposto, a viabilidade do uso da urina humana como fertilizante orgânico deve 

atender às questões de saúde pública, tanto para quem está no processo de 

produção bem como o consumidor final, assegurando, dessa forma, a isenção de 

risco de contaminação. Portanto, especialistas indicam alguns métodos de 

tratamento prévio da urina humana para uso agrícola, porém a técnica de 

estocagem em recipiente fechado é a usualmente mais realizada e recomendada, 

considerando, sobretudo, o baixo custo de operação e praticidade.  

Botto (2013) realizou um diagnóstico quanto à aceitação das práticas do 

ecossaneamento em uma comunidade de baixa renda localizada no estado do 

Ceará, Brasil. Um dos objetivos do estudo foi quantificar a presença de agentes 

patogênicos na urina de homens, mulheres crianças e idosos. Nas diferentes 

amostras de urina recém-coletada, a quantidade média de coliformes 

termotolerantes foi muito acima do esperado (>108 NMP 100mL-¹). O autor explica 

que a elevada carga de coliformes foi provocada por contaminação cruzada que está 

associada às condições de insalubridade das residências dos voluntários. Logo, 
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para realizar o tratamento da urina humana coletada, foi adotado o método de 

estocagem em vasilhames fechados, com capacidade de 20L, constituídos de 

material plástico escuro e fosco para evitar que a incidência de luz provocasse 

reações imprevistas.  

Schönning; Stenström (2004) propõem um tempo mínimo de seis meses de 

estocagem sob temperatura de 20 °C para favorecer a higienização absoluta da 

urina, destacando-se que após um mês de armazenamento, sob as mesmas 

condições, ainda é possível detectar presença de vírus. Para esses casos, eles 

recomendam a aplicação em todos os cultivos agrícolas e restringem o uso apenas 

para culturas alimentícias que passam por processamento, respectivamente. 

Na pesquisa desenvolvida por Botto (2013), o período de 36 dias de estocagem, sob 

condições de clima tropical, foi suficiente para promover a inativação completa de 

coliformes termotolerantes cuja quantidade atingiu níveis insignificantes, com valor 

médio em torno de 0,8004 NMP 100mL-¹.  

A elevada incidência de patógenos em amostras de urina humana frescas (homens 

e mulheres) também foi observada por Zancheta (2007), que estava em torno de 

1,0E+11 NMP 100mL-¹ de coliformes termotolerantes. A inativação completa desses 

micro-organismos foi verificada em apenas duas semanas de higienização, 

apresentado valores abaixo de 1,0E+00 NMP 100mL-¹.  

Por outro lado, detectou-se nas amostras de urina, masculinas e femininas, recém 

coletadas para a pesquisa de Magri (2013), uma baixa contaminação por Coliformes 

totais, Escherichia coli e Enterococcus faecalis, com valor médio de 3,25E+03 NMP 

100mL-¹, sem detecção para os dois últimos, respectivamente. De qualquer modo, 

independente do baixo nível de contaminação, a urina humana coletada foi estocada 

para garantir segurança à saúde dos envolvidos na pesquisa. 

Na Tabela 2 estão compilados dados primários de trabalhos publicados nos últimos 

dez anos que caracterizaram a urina humana, após o processo de estocagem, por 

meios de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, com a finalidade de 

aproveitamento dos seus nutrientes em cultivos agrícolas. Os autores Bocoum 

(2005), Heinonen-Tanski et al. (2007), Pradhan et al. (2007), Zancheta (2007), Rios 

(2008), Pradhan et al. (2009), Costanzi et a. (2010), Kutu et al. (2010), Germer et al. 

(2011), Akpan-Idiok et al. (2012), Kocaturk; Baykal (2012), Magri (2013), Botto 
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(2013), Shrestha et al. (2013), Araújo (2014), Mota et al. (2015), Sangare et al. 

(2015), Santos et al. (2015), Santos Júnior et al. (2015), Yang et al. (2015) 

armazenaram a urina, com isolamento da atmosfera, por um período mínimo de 

quatro dias e máximo de 24 meses.  



 

 

4
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Tabela 2 - Resumo das características físicas, químicas e microbiológicas da urina humana estocada para fins agrícolas 
Autores/ Tempo 

de 
armazenamento 

pH 
CE CE1 

(mS cm-1) 
NT1  

(% p/v) 
N-NH3

 1 

(% p/v) 
PT1 

(% p/v) 
P-PO4

3- 1 

(% p/v) 
K+  

(% p/v) 
Cl-  

(% p/v) 
Na+ 

(% p/v) 
Patógenos 

Bocoum (2005)/ - - - 0,80 - - 0,07 0,39 - - 

Baixos níveis de 
Enterococcus 

Faecalis e Proteus 
mirabilis 

Heinonen-Tanski 
et al. (2007)/ ≥ 6 
mesesb 

- - 0,24 0,23 0,015 - 0,059 - - < 1,00 UFC mL-¹ (CF)2 

Pradhan et al. 
(2007)/  

8,6 - 0,09 0,09 0,0063 - 0,036 0,044 - 
< 1,00  UFC mL-¹ (CF) 

3,00 UFC mL-¹ (E. coli) 
Zancheta (2007)/ 
1 mês 

8,5 50,00 0,51 0,50 - 0,021 - - - < 1,00 NMP mL-¹ (CF) 

Rios (2008)/ 6 
meses  

8,7 44,44 0,53 0,35 0,030 - - 0,930 0,218 
Ausente (Fungos, CT2, 

CTer2 e E. coli) 
Pradhan et al. 
(2009)/ 6 meses 

9,2 - 0,84 0,86 0,070 0, 20 0,200 0,303 - - 

Costanzi et al. 
(2010)/ 1 mês 

9,2 4,32 0,33 0,14 - - 0,030 - - - 

Kutu et al. (2010) 
/ 5 meses 

9,0 0,09 0,74 - 0,029 - 1,62 - 0,900 - 

Germer et al. 
(2011) 

- - 
0,44 - 
0,48 

- 0,010 - 
1,2x 10-4 - 
1,4x 10-4 

- - - 

Akpan-Idiok et al. 
(2012)/ 2 meses 

9,0 - 0,46 - 0,026 - 0,087 - 0,088 - 

Kocaturk; Baykal 
(2012)/ 6 meses 

9,4 33,80 0,57 0,57 0,030 0,027 0,1 20 - 0,220 - 

(continua) 
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Tabela 2 - Resumo das características físicas, químicas e microbiológicas da urina humana estocada para fins agrícolas 
Autores / Tempo 

de 
armazenamento 

pH 
CE CE1 

(mS cm-1) 
NT1  

(% p/v) 
N-NH3

 1  

(% p/v) 
PT1 

(% p/v) 
P-PO4

3- 1 

(% p/v) 
K+  

(% p/v) 
Cl-  

(% p/v) 
Na+ 

(% p/v) 
Patógenos 

Magri (2013)/ 24 
meses 

9,2 44,60 0,68 - - 0,053 0,182 - - - 

Shrestha et al. 
(2013)/ 1 mês 

- - 0,73 - 
0,42 x 
10-7 

- 2,00 - - - 

Botto (2013)/ 36 
dias 

9,7 42,50 - 0,55 0,027 - - - - 
0,8004 

NMP 100mL-1 (CTer) 

Araújo (2014)/ 1 
mês 

9,0 -
9,2 

42,60 -
49,40 

0,66 - 0,69 0,58 -0,65 
0,040 -
0,045 

0,036 -
0,039 

0,020 -
0,024 

0,610 – 
0,677 

0,054 -
0,067 

Ausente 
UFC 100mL-1 (CT) 

Mota et al. (2015)/ 
6 meses 

9,0 42,63 0,69 0,58 0,040 0,039 0,020 0,610 0,067 - 

Sangare et al. 
(2015)/ 3 meses 

8,1 21,00 0,29 - 0,004 - 0,320 0,260 0,520 
5,12 

log10 UFC 100mL-1 (CT) 
Santos et al. 
(2015)/ 4 dias 

8,7 24,35 0,69 - 0,092 - 0,148 0,409 0,294 - 

Santos Júnior et 
al. (2015)/1 mês 

8,9 
62,34 x 

10-5 
- 0,86 0,087 - 0,043 0,390 1,117 

2,02.10³ 
NMP 100mL-1 (CT) 

2,02.10³ 
NMP 100mL-1 (E. coli) 

Yang et al. 
(2015)/ - 

8,4 31,35 0,12 0,09 - 0,002 0,167 0,795 0,421 - 

1CE: Condutividade elétrica; NTK: Nitrogênio Total Kjeldahl; N-NH3: Nitrogênio Amoniacal; PT: Fósforo Total; P-PO4
-3: Fosfato 

2CF: Coliformes fecais; CTer: Coliformes Termotolerantes; CT: Coliformes Totais  
Fonte: Autora (2016). 
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Constata-se, a partir dos dados da Tabela 2, que as características microbiológicas 

da urina humana após o processo de higienização, o nível de contaminação dos 

mais variados tipos de agentes infectantes é praticamente nulo ou desprezível. 

Dessa forma, eles corroboram a assertiva que o armazenamento é extremamente 

fundamental, pois, permite a bioestabilização completa da urina, viabilizando seu 

uso como fertilizante orgânico de forma segura sem causar risco à saúde humana. 

Durante o processo de estocagem, determinadas bactérias estão prontamente aptas 

a processar a enzima ureia amidohidrolase, também conhecida como urease. Esta 

enzima é responsável pelo processo de hidrólise da ureia (reação 1) que, ao final da 

reação, gera grandes quantidades de íons amônio e bicarbonato (amonificação). 

Consequentemente, o excesso de amônia tornará o meio alcalino, tornando-se 

tóxico para os micro-organismos favorecendo a inativação dos mesmos (MAGRI, 

2013; UDERT et al., 2003). Já Esrey et al. (1998) enfatizam que a urina humana 

deve ser armazenada sem diluição, pois, nessas condições, fornece um ambiente 

mais inóspito para micro-organismos, elevando a taxa de mortalidade dos 

patógenos. 

 
 

(1) 

Em relação ao aumento do pH após o processo de degradação da amônia é 

possível comprovar, por meio dos valores desse parâmetro apresentados na Tabela 

2, que estavam relativamente acima da neutralidade. No geral, a média dos valores 

de pH encontrado nas pesquisas foi igual a 8,9. 

A bioestabilização da urina humana pelo método de armazenamento em 

reservatórios fechados, além de ser eficiente em relação à inativação de micro-

organismos patogênicos, minimiza as perdas de nitrogênio para a atmosfera por 

meio da volatilização da amônia. Por outro lado, a alcalinização do meio favorece a 

precipitação de cristais de estruvita (fosfato de amônio e magnésio hexahidratado), 

contribuindo para a redução do teor desse nutriente no líquido fertilizante 

(ZANCHETA, 2007). 

Já a condutividade elétrica variou de 62,34 x 10-5 a 50mS cm-1 (Tabela 2). Esse 

parâmetro possibilita avaliar a resistência que a água apresenta à passagem da 

corrente elétrica, sendo influenciado pela quantidade de sais ou íons presentes na 



49 

 

solução, com predominância dos íons Na+ e Cl- (ALMEIDA, 2010; ARAÚJO, 2014; 

ROCHA, 2008). A urina humana concentrada apresenta elevadas concentrações de 

sais conforme observa-se nos dados da Tabela 2, com a média dos valores de Na+ e 

Cl- iguais a 0,4 e 0,5%, respectivamente. 

Um fator relevante observados nesses estudos é o comportamento do solo após o 

aporte hídrico com efluente doméstico por meio da fertirrigação com urina humana. 

Dentre os principais problemas, destaca-se o aumento da salinidade do solo que 

está associado ao manejo inadequado da irrigação que, no decorrer do tempo, pode 

tornar o solo improdutivo, uma vez que o excesso de sais inibe o crescimento das 

plantas (GOYAL, 2015). 

Portanto, assim como a aplicação das águas residuárias na fertirrigação, existem 

também restrições quanto ao uso da urina humana como fertilizante orgânico, pois, 

de acordo com Agência Ambiental Norte-Americana, USEPA (2012), os íons Na+ e 

Cl-, além do Boro, são tóxicos e o excesso de salinidade torna o solo improdutivo, 

inviabilizando a produção agrícola. Admitindo-se que cada cultura possui uma 

tolerância específica quanto à salinidade, Ayers; Westcot (1985), Almeida (2010); 

USEPA (2012) informam limites de condutividade elétrica para o uso das águas de 

irrigação de acordo com os níveis de tolerância, a saber: abaixo de 0,7mS cm-1 não 

há restrições, entre 0,7 e 3,0mS cm-1 ligeiro a moderado e acima de 3,0mS cm-1 

severo.  

Apenas para efeitos de comparação, Mendes; Oliveira (2004) (apud ROCHA, 2008), 

classificam a água para o consumo humano como boa quando a condutividade 

elétrica estiver na faixa de 400 a 600µS cm-1. Logo, como medida preventiva, 

Jönsson et al. (2004) e Richert et al. (2010) sugerem diluir a urina humana em 

proporções que diminuam consideravelmente os teores de sódio na solução ou 

irrigar após a aplicação da urina bruta, especialmente em regiões áridas, para 

minimizar os possíveis ricos de toxicidade. 

Ainda na Tabela 2, constata-se que os teores de nitrogênio total (NT), fósforo total 

(PT) e potássio variaram de 0,09 a 0,84%, 0,42 x 10-7 a 0,092% e 1,2x 10-4 a 1,67%, 

respectivamente. A higienização da urina em sistemas fechados minimizam as 

perdas de nitrogênio por volatilização, contribuindo para que todo nitrogênio total 
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seja convertido em amoniacal. É possível constatar esse fenômeno comparando os 

valores de nitrogênio total e amoniacal obtidos nas respectivas pesquisas.  

Dentre os sistemas de estocagem citados, o que apresentou maior eficiência foi o 

realizado por Kocaturk et al. (2012) no qual 99% de todo nitrogênio estava disponível 

na forma de amônia, seguido de Zancheta (2007) (98%) e Heinonen-Tanski et al. 

(2007) (96%). Perdas de nitrogênio foram verificadas apenas nos estudos 

desenvolvidos por Pradhan et al. (2007) e Pradhan et al. (2009) que apontaram 

como provável causa da redução do nitrogênio o método de análise que consististe 

na digestão da amostra sob altas temperaturas, descartando, portanto, a hipótese de 

perdas pela técnica de armazenamento. 

3.4 Uso da urina humana na agricultura 

O Quadro 1 mostra estudos experimentais que avaliaram os efeitos da aplicação da 

urina humana como fertilizante orgânico em várias culturas, analisando, 

principalmente, as características agronômicas, bem como, os teores de nutrientes 

nas plantas e no solo. Além disso, alguns autores verificaram a influência do teor 

salino da urina humana na produtividade de alimentos e o acúmulo de nutrientes 

tóxicos no solo. 

Alguns experimentos citados no Quadro 1 permitiram a determinação da melhor 

dosagem de urina humana diluída na água de irrigação de acordo com os 

tratamentos que apontaram maiores incrementos nas variáveis analisadas. Contudo, 

Santos Júnior et al. (2015), diante das questões relativas à escassez de água nas 

regiões semiáridas, realizaram um experimento substituindo a água de 

abastecimento pelo efluente doméstico tratado para diluir a urina humana. Os 

autores aplicaram diferentes diluições de urina humana em efluente doméstico (0%, 

1,5%, 3,0% e 4,5%) no cultivo do milheto (Pennisetum glaucum L.), admitindo-se 

como tratamento controle, o que recebeu a adubação química (NPK) e testemunha 

que não foi fertilizado. Como principal resultado, foi apontado que a diluição 4,5% 

promoveu efeitos significativos semelhantes ao tratamento controle para a maioria 

das características avaliadas na produção de milheto. 
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Outros pesquisadores compararam os efeitos da urina humana com outros tipos de 

fertilizantes aplicados isoladamente ou combinados entre si, respeitando, contudo, a 

demanda específica nutricional exigida por cada cultura. Como exemplo, citam-se os 

trabalhos de Akpan-Idiok et al. (2012), Botto (2013), Shrestha et al. (2013), Gort et 

al. (2015), Sangare et al. (2015).  

Destaca-se a pesquisa desenvolvida por Shrestha et al. (2013), cujo objetivo foi 

avaliar os efeitos das diferentes interações entre os fertilizantes urina humana, 

composto orgânico e ureia aplicados na cultura do pimentão (Capsicum annuum L.). 

Os maiores incrementos foram obtidos nas plantas fertilizadas a partir da associação 

entre urina humana e composto orgânico, apresentando, principalmente, plantas 

mais altas que aquelas que receberam apenas ureia e composto. Já em relação à 

produção de frutos de pimentão, essa combinação de fertilizantes orgânicos 

proporcionou maior número de frutos por planta, gerando 33,82, 44,44 e 56,90% de 

frutos a mais que os tratamentos que aplicaram ureia, urina humana e composto 

orgânico isoladamente. 
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Quadro 1 - Resumo de estudos experimentais, desenvolvidos em diferentes países, que utilizaram urina humana como fertilizante orgânico. 
Referência - 

Local 
Cultura Tratamentos Parâmetros avaliados Principais resultados obtidos 

Shrestha et 
al. (2013) - 
Nepal 

Pimentão 
(Capsicum 
annuum L.) 

- T1 = ureia (U); 
- T2 = urina humana (UH); 
- T3 = composto orgânico (CO); 
- T4 = urina + 50kg de PK ha-¹; 
- T5 = urina + composto; 
- T6 = urina + ureia; 
- T7 = composto + ureia; 
- T8 = urina + composto + ureia 
 
Obs: foi fixado 100kg N ha-¹ em 
todos os tratamentos numa 
área total de 162m² por parcela 
experimental 

- Altura de planta (AP); 
- Nº de folhas (NFL); 
- Área foliar total (AFT); 
- Massa úmida da parte aérea 
(MFPA); 
- Massa úmida das raízes (MFR); 
- Propagação de raiz (PR); 
- Comprimento do fruto (CF); 
- Diâmetro do fruto (DF); 
- Peso do fruto (PF); 
- Nº frutos planta-¹ (NFR); 
- Produção de frutos em g planta-¹ 
(P). 

- AP: T5 (54,7cm), T6 (50,3cm), T8 (50,0cm), 
T7 (49,7cm), T4 (49,5cm), T1 (47,2cm), T2 
(46,3cm) e T3 (43, cm); 
- NFL: T6 (170,8) e T5 (166,9) foram os 
maiores valores, não diferindo 
estatisticamente entre si. Já os menores 
valores foram do T2 (146,6) e T3 (146,7); 
- AFT: maiores valores foram T7 (2 959cm²) e 
T5 (2 900cm²); 
- MFPA: T5 (268,3g) = T7 (265,5g) = T8 
(255,3g) = T6 (243,7g) com DS5%¹ em relação 
aos tratamentos T2 (231,4g) = T1 (236,5g); 
- MFR e PR máximos: T3 (40,7g planta-¹ e 
28,8cm) e nos demais tratamentos variaram 
entre 27,4 (T8) a 33,6g planta-¹ (T7) e 17,5 
(T4) e 24,6cm (T6), respectivamente; 
- NFR: sem DS5%¹ entre T5 (9,1) e T7 (8,4), 
os demais tratamentos oscilaram entre 5,5 
(T4) e 8,4 (T7); 
- PF máximo: T5 (553,9g planta-¹). 

Araújo et al. 
(2014) - 
Brasil 

Milho (Zea 
mays L.) 

Experimento 1 (urina diluída em 
AB²): 
- T1 = SN³; 
- T2 = 3% de urina; 
- T3 = 6% de urina; 
- T4 = 9% de urina; 
- T5 = 12% de urina. 

- Altura de planta (AP); 
- Massa úmida da parte aérea 
(MFPA); 
- Massa úmida de substrato com raiz 
(MFSR); 
- Massa seca da parte aérea (MSPA); 
- Massa seca de substrato com raiz 
(MSSR); 
- Teores de N, P, K, Ca, Na 
(elemento fito tóxico) na PA e no SR. 

Experimento 1: 
- AP: T1 (25,87cm), T2 (26,0cm), T3 
(23,75cm), T4 (21,87cm) e T5 (19,37cm); 
- MFPA: T1 (3,75kg m-²), T2 (3,89kg m-²), T3 
(3,56kg m-²), T4 (3,06kg m-²) e T5 (2,87kg m-²); 
- MSPA: T1 (0,502 kg m-²), T2 (0,455kg m-²), 
T3 (0,430kg m-²), T4 (0,420kg m-²) e T5 
(0,408kg m-²); 
- MFSR: T1 (8,12kg m-²), T2 (12,59kg m-²), T3 
(13,87kg m-²), T4 (15,13kg m-²) e T5 (17,07kg  

(continua) 
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Quadro 1 - Resumo de estudos experimentais, desenvolvidos em diferentes países, que utilizaram urina humana como fertilizante orgânico 

Referência - 
Local 

Cultura Tratamentos Parâmetros avaliados Principais resultados obtidos 

    

m-²); 
- MSSR: T1 (2,23kg m-²), T2 (2,07kg m-²), T3  
(1,98kg m-²), T4 (1,87kg m-²) e T5 (1,86kg m-

²); 
- Maiores teores na PA: N (T5 - 68,36g kg-¹), 
P 
(T5 - 11,93g kg-¹), Ca (T5 - 300,0mg kg-¹), S 
(T5 –  
52,85mg kg-¹) e Na (T5 - 924,02mg kg-¹); 
- Maiores teores no SR: N (T5 - 25,19g kg-¹), 
P (T5 - 5,37g kg-¹), Ca (T5 - 262,5mg kg-¹), S 
(T5 - 64,06mg kg-¹) e Na (T5 - 913,39mg kg-¹); 

Gort et al. 
(2015) - 
Moçambique 

Milho (Zea 
mays L.) 

- T0 = sem fertilização; 
- T1 = 125mL de urina planta-1 
semana-1; 
- T2 = NPK (plantio) + Ureia 
(cobertura) 

- Altura de planta (AP); 
- Diâmetro da espiga de milho (DE); 
- Comprimento da espiga (CE); 
- Peso da espiga de milho (PE); 
- Rendimento de espiga de milho em t 
ha-¹ (RE). 

- AP: T0 (1,51cm), T1 (2,0 cm) e T2 (1,76cm); 
- DE: T0 (4,64cm), T1 (5,33cm) e T2 

(5,17cm); 
- CE: T0 (12,39cm), T1 (19,50cm) e T2 

(18,29cm); 
- PE: T0 (102,78g), T1 (258,33g) e T2 

(244,44g); 
- RE: T0 (1,03t ha-¹), T1 (4,8t ha-¹) e T2 (3,68t 
ha-¹). 

Mota et al. 
(2015) - 
Brasil 

Feijão Caupi 
(Vigna 
unguiculata L.) 

- T1 = 0,0mL de urina (0,0kg N 
ha-1); 
- T2 = 8,0mL de urina (50,0kg 
N ha-1); 
- T3 = 12,0mL de urina (80,0kg 
N ha-1); 
- T4 = 16,6mL de urina 
(110,0kg N ha-1); 

- Altura de planta (AP); 
- Diâmetro do caule (DC); 
- Área foliar (AF); 
- Massa seca total (MST); 
- Massa seca da parte aérea (MSPA); 
- Nº de nódulos nas raízes (ND). 

- Para todas as vaiáveis houve efeitos 
significativos (p < 0,05), exceto para DC e 
NF; 
- AP máximo: T4 (14,37cm); 
- AF máximo: T3 (4 182,54cm²); 
-MST e MSPA: maiores incrementos no T4 

(3,5 e 4,5g) 

(continua) 
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Quadro 1 - Resumo de estudos experimentais, desenvolvidos em diferentes países, que utilizaram urina humana como fertilizante orgânico 

Referência - 
Local 

Cultura Tratamentos Parâmetros avaliados Principais resultados obtidos 

  

- T5 = 22,0mL de urina 
(140,0kg N ha-1). 
Obs: 2 aplicações (11 e 22 
DAS4). 

 

- ND: aumento da concentração de N promoveu 
efeitos negativos. O T5 reduziu em 86,26% o ND. 

Sangare et 
al. (2015) -  
Burkina Faso 
(África 
Ocidental) 

Quiabo 
(Abelmoschu
s esculentus 
L. Moench) 

- T1 = Sem fertilizante 
- T2 = NPK (14:23:14) 
- T3 = Águas cinzas tratadas 
(ACT); 
- T4 = Urina + composto de 
fezes humanas (UC) 
- T5 = ACT + UC 
- T6 = ACT + NPK. 

- Altura de planta (AP); 
- Nº de frutos planta-¹ (NFR); 
- Produtividade em t ha-¹ (P) 
- Massa seca da parte aérea 
(MSPA); 
 
No solo (camada 0-15 cm): 
- pH, CE, Tamanho de partícula, 
Carbono orgânico total (COT) e 
Ralação de absorção do sódio 
(RAS). 

- AP: T3 (31,63 ± 2,41cm), T2 (19,02 ± 2,25cm) e T5 
(30,33 ± 8,78cm); 
- NFR: T2 (4,25 ± 2,86), T3 (9,50 ± 2,71) e T5 (11,33 
± 2,57) e T6 (11.33 ± 2.57) 
- P: T2 (0,22 ± 0,17t ha-¹), T5 (0,67 ± 0,32t ha-¹) e T6 

(0,61 ± 0,42t ha-¹); 
- MSPA: não houve efeito significativo entre os 
tratamentos; 
No solo: 
- pH: T3 (7,07 ± 0,80), T4 (7,04 ± 0,88) T5 (7,74 ± 
0,11) 
- Aumento da CE: T1 - 120,0%, T2 131,3% e T5 
365,30% 
- COT: T2 (4,46 + 0,22g kg-¹) ≠ T5 (6,09 + 0,99g kg-

¹) = T3 (5,79 + 0,66g kg -¹) 
- RAS: antes do cultivo (0,95 + 021), T2 (2,71 + 
0,67) e T5 (10,55 + 1,85). 

Santos et al. 
(2015) - 
Brasil 

Grama 
bermuda 
(Cynodon 
dactylon) 

Diluições da urina em AB²: 
- T0 = AB 
- T1 = 5mL L-¹ (0,5% de urina) 
- T2 = 10mL L-¹ (1% de urina); 
- T3 = 15mL L-¹ (1,5% de 
urina); 
- T4 = 20mL L-¹ (2% de urina); 
- T5 = 25mL L-¹ (2,5% de 
urina). 

No tecido vegetal: 
- Teores de B, Fe, Mn, Cu e Zn 
 
No solo (camada 0-0 cm): 
- pH; 
- Teores de B, Fe, Mn, Cu e Zn. 

Maiores concentrações médias nas folhas: 
- T2: B (11,9mg kg -¹), Fe (146,68mg kg-¹) e Mn 
(204,21mg kg-¹) e Zn (67,68mg kg-¹); 
- T1:  Cu (12,81mg kg-¹); 
No solo: 
- pH: diminuiu com aumento da dose de urina 
humana. A dose T5 foi 12,70% mais baixo que o T0; 
- Não houve efeito significativo entre os 
tratamentos para os teores de B, Fe, Mn, Cu e Zn 
encontrados nos solo. 

(continua) 
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Quadro 1 - Resumo de estudos experimentais, desenvolvidos em diferentes países, que utilizaram urina humana como fertilizante orgânico 

Referência - 
Local 

Cultura Tratamentos Parâmetros avaliados Principais resultados obtidos 

Santos 
Júnior et al. 
(2015) - 
Brasil 

Milheto 
(Pennisetum 
glaucum L. cv. 
BRS 10501) 

Diluições da urina (em EDT5): 
- T1 = 0% de urina (100% EDT); 
- T2 = 1,5% de urina; 
- T3 = 3,0% de urina; 
- T4 = 4,5% de urina; 
- T5 = AB² sem NPK 
(testemunha 1) 
- T6 = AB² + NPK (testemunha 
2). 
 
Obs: plantas cultivadas num 
luvissolo. 

- Produção de grãos (PG); 
- Fitomassa total de grãos viáveis 
(FTGV); 
- Fitomassa de cem grãos viáveis 
(F100GV); 
- Massa seca da parte aérea (MSPA); 
- Teor de água na planta (TAP). 

- FTGV: menores valores (T1 = T2 = T3 = T5, 
estatisticamente) e maiores valores (T4 = T6, 
32,0g e 33,1g, respectivamente); 
- F100GV: não sofreu efeitos significativos 
entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T6; 
- MSPA: T4 (140g planta-¹) foi 34% superior 
ao T6, com eficiência média do uso da água 
de 6,9g L-¹; 
- TAP: não houve diferença significativa (p < 
0,05) entre os tratamentos que utilizou urina. 
O T2 foi o que apresentou maior valor médio 
que foi semelhante ao T6. 

 Yang et al. 
(2015) - 
Singapura 

Espinafre 
(Ipomoea 
aquatica) 

Diluições da urina (em H2O 
deionizada): 
- T1 = 1:10 (10% de urina); 
- T2 = 1:20 (5% de urina); 
- T3 = 1:30 (3,33% de urina); 
- T4 = 1:50 (2% de urina); 
- T5 = Solução nutritiva 
comercial (SNC) (controle). 
 
Obs: Cultivo hidropônico. 

- Taxa de crescimento das plantas 
(TCP); 
- Nº folhas (NF); 
- Massa seca da parte aérea (MSPA); 
- Massa seca da raiz (MSR); 
- Teor de N, P, K, Na, Ca, Mg, B, Cu, 
Zn, Fe e Mo na parte aérea e raiz. 

- TCP e NF máximos: T4 (0,68 + 0,07 cm dia-¹ 
e 2,27 + 0,28 folhas dia-¹), que foram 
semelhantes aos resultados do controle T5 
(0,84 + 0,04cm dia-¹ e 2,37 ± 0,31 folhas dia-

¹, respectivamente); 
- Aumento da MSPA ocorreu com aumento 
da diluição da urina. MSPA do T4 = MSPA T5; 
- MSR: não houve efeito significativo entre os 
tratamentos 
- Teor de N: reduziu 16,1% na PA e 43,3% 
nas raízes com aumento da taxa de diluição 
da urina. T5 maiores teores de N e P; 
- Teores K e Ca foram máximos no T4. 

¹SD5%: Diferença significativa a 5% de probabilidade 
²AB: Água de abastecimento 
³SN: Solução nutritiva 
4DAS: Dias após a semeadura 
5EDT: Efluente doméstico tratado 
Fonte: Autora (2016). 
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Em relação ao comportamento do solo após o aporte de nutrientes via diferentes 

fontes de fertilizantes, Sangare et al. (2015) enfatizaram as alterações observadas 

no pH, condutividade elétrica (CE) e a relação de adsorção de sódio (RAS) em solos 

submetidos aos tratamentos: fertilizante sintético (NPK), águas cinzas tratadas 

(ACT), urina humana combinado com composto de fezes humanas (UC), ACT com 

UC, ACT + NPK e o tratamento sem fertilização. Os valores finais de pH foram 

maiores nos solos dos tratamentos que continham ACT, não variando entre si. Solos 

sem fertilização aumentaram o pH em 120,0% apenas irrigado com água de 

abastecimento, ao passo que os solos dos tratamentos NPK e ACT+UC 

aumentaram 131,3 e 365,3%, respectivamente, em relação à condutividade elétrica 

antes do experimento. Os valores finais de sódio indicado pela RAS foram maiores 

em todos os tratamentos, ressaltando aumento de 91,0% no tratamento ACT + UC 

em relação ao RAS inicial e 65,0% no tratamento que aplicou apenas fertilizante 

comercial. 

Já Santos et al. (2015) avaliaram o pH e os teores finais de micronutrientes no solo 

após a aplicação de diferentes diluições de urina humana para produção de grama 

bermuda (Cynodon dactylon). De modo geral, o pH do solo diminuiu com aumento 

da concentração de urina na água de irrigação. Diferente dos dados de Sangare et 

al. (2015) que aplicaram urina combinada com água residuária e composto orgânico. 

Em relação aos teores de micronutriente no solo, a concentração não variou com as 

diferentes diluições de urina. 

Com base nesses dados finais indicados no Quadro 1, as excretas humanas 

possuem grande potencial de aproveitamento, notando-se uma considerável 

influência, sobretudo, na produtividade das culturas, No entanto, deve-se dar uma 

atenção maior à questão da salinidade, realizando-se um manejo correto tanto com 

fertilização com urina humana quanto aos variados tipos de águas residuárias. O 

uso irracional pode ocasionar efeitos deletérios às características físicas e químicas 

do solo, principalmente, a redução de sua capacidade produtiva. 

3.5  Uso de urina humana na compostagem 

As limitações existentes quanto ao uso da urina humana como fertilizante possibilita 

investigar outras formas de aplicação que contribuem para o melhor aproveitamento 
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dos seus nutrientes, a exemplo da pesquisa de Shrestha et al. (2013) que adubaram 

plantas de pimentão com composto e urina juntos. Consequentemente, utilizar a 

urina humana na produção do composto pode ser um recurso praticável para 

agregar valor a esses dois produtos, tendo em vista que ampliam as possibilidades 

de aplicação, desconsiderando as interferências relacionadas ao uso seu 

isoladamente. 

Dessa forma, a urina humana pode participar do processo de compostagem como 

fonte de nutrientes, em especial o nitrogênio que é um elemento vital à atividade 

microbiológica, e suprimento de água para equilíbrio da umidade. Na literatura, há a 

poucos trabalhos utilizando urina humana na compostagem. Os autores Pinsem; 

Vinneras (2003) e Dias (2009) realizaram experimentos visando à reciclagem dos 

nutrientes presentes na urina, em especial o nitrogênio que é um elemento essencial 

aos micro-organismos decompositores da matéria orgânica (Tabela 3).  

Em ambos os trabalhos a urina humana foi aplicada apenas no início processo 

quando se preparou os sistemas de compostagem. Além disso, foram utilizados 

materiais com o objetivo de inocular a massa de compostagem, a exemplo do 

composto maturado e do esterco de cabra nos estudos de Pinsem e Vinneras (2003) 

e Dias (2009), respectivamente. 

Tabela 3 - Uso da urina humana no processo de compostagem 

Referência
-Local 

Sistemas 
 de 

compostagem 
Resíduos Tratamentos 

Parâmetros 
avaliados 

Principais 
resultados 

obtidos 

Pinsem; 
Vinneras, 
(2003) -
Nepal 

Reatores: 0,2m³ 
(26kg de 

resíduos) 

Aparas de 
grama, 

cascas de 
frutas, 

cascas de 
coco e 

composto 
maturado 

-T1: sem urina 
 -T2: 1L de 
urina 
 -T3: 3L de 
urina 
 -T4: 6L de 
urina1 
 -T5: 6L de 
urina2 
 

-Temperatura 
-pH 
-NTK 
-Relação C/N 

-Temperatura: 
45ºC (T3) 
-pH: 7,96 a 8,03 
-NTK:10g kg-1 

(T1), 12g kg-1 
(T2 e T3), 14g 
kg-1 (T4) e 16g 
kg-1 (T5) 
-C/N final: 10:1 
(T1) e 6:1 (T4) 

(continua) 
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Tabela 3 - Uso da urina humana no processo de compostagem 

Referência
-Local 

Sistemas 
 de 

compostagem 
Resíduos Tratamentos 

Parâmetros 
avaliados 

Principais 
resultados 

obtidos 

Dias, 
(2009) -
Brasil 

Pilhas de 1,3m³ 
(500kg de 
resíduos) 

Resíduos 
de sisal 
(S), 
resíduos 
de poda 
(P), e 
esterco 
de cabra 
(E) 

 -T1: somente 
sisal (S) 
 -T2: S + P + E 
+ 3L de urina 
(resíduos em 
camadas) 

 -T3: S + P + E 
 -T4: S + P + E 
+ 3L de urina 
(resíduos 
misturados) 

- Temperatura 
- Umidade 
- pH 
- NTK 
- Sólidos Voláteis 
Totais (STV) 
- Relação C/N 

-Temperatura: 
50 a 60ºC (T2, 
T3 e T4) e 45 a 
50º (T1). 
-Umidade final: 
40% 
-pH: 8,7 (T4) e 
9,0 (T1) 
-NTK: 
T1=T2=T3=T4 
(5g kg-1) 
-STV final: sem 
DS5%3 
T1=T2=T3=T4 
(23 e 25%) 
-C/N final: 17:1 
(T1), 16:1 (T2), 
14:1 (T3 e T4). 

Conclusão 
1Revolvimento diário 
2Revolvimento a cada 3 dias 
3SD5%: Diferença significativa a 5% de probabilidade 
Fonte: Autora (2016). 

Observa-se na Tabela 3 que o uso de urina associado ao esterco animal, conforme 

mostram os resultados do estudo de Dias, permitiu que a temperatura das pilhas 

atingissem níveis termofícos garantindo a sanitização do composto. Além disso, na 

pesquisa de Pinsem e Vinneras (2003), que utilizaram 26kg de mistura diversificada 

de resíduos, o composto final apresentou maior teor de nitrogênio quando se 

compara aos resultados obtidos por Dias (2009) que utilizou 500kg de misturas de 

três tipos de resíduos. Os compostos produzidos nos dois estudos apresentaram 

valores de relação C/N abaixo de 20:1 e estavam levemente alcalino, indicando que 

o composto estava apropriado ao uso agrícola. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento compostagem de resíduos sólidos verdes de poda (aparas de grama) 

e serragem de madeira com adição de urina humana foi realizado em duas fases: a 

primeira fase consistiu em testes preliminares em composteiras de pequeno porte e 

a segunda fase em leiras cônicas.  

Na primeira fase utilizou-se cerca de 3kg de mistura contendo serragem fina e 

aparas de grama. O objetivo foi avaliar a eficiência de redução de matéria orgânica 

do processo de compostagem e identificar eventuais interferências ou dificuldades 

no processo. A primeira fase iniciou-se no dia 26 de Abril de 2015 e o processo de 

compostagem foi monitorado por 90 dias. 

Com base nos resultados obtidos, deu-se início ao monitoramento, por um período 

de 120 dias, do processo de compostagem em leiras de volume de 0,2m³, com 

formato cônico e areação natural, montadas no dia 10 de Fevereiro de 2016. As 

duas fases do experimento foram conduzidas no Laboratório de Resíduos Sólidos 

(LAB RESOL), localizado na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia 

(EPUFBA), Campus da Federação, Salvador/BA.  

4.1 Condições ambientais do local do experimento 

O LAB RESOL localiza-se à latitude de 12º 59’ S, longitude 38º30’ W e altitude de 

58m. De acordo com BRASIL (2009b) a região possui temperatura média anual de 

25,3ºC e umidade relativa alta durante todo o ano, com médias variando entre 75 a 

85%. 

O LAB RESOL possui uma área de dimensões e condições apropriadas, como área 

coberta e piso de concreto, para execução de trabalhos experimentais de 

compostagem de resíduos orgânicos em pilhas, visto que essas características 

ambientais são adequadas para o controle de determinados fatores intervenientes o 

processo, a exemplo da umidade (Figura 3).  
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Figura 3 - Vista geral do LAB RESOL 

 
Fonte: Autora (2016). 

Os testes preliminares foram conduzidos em composteiras constituídas por 

recipientes plásticos com tampa cuja capacidade máxima é de, aproximadamente, 

24L. Com o objetivo de garantir condições aeróbias dos sistemas, executaram-se 

nos recipientes 278 furos com diâmetros de 0,5mm incluindo o fundo dos recipientes 

para permitir a drenagem de chorume e sua coleta em pratos plásticos (Figura 4). 

Figura 4 - Recipiente sem furos (a) e recipientes furados utilizados como composteiras (b) 

 
Fonte: Autora (2016). 
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4.2 Matéria-prima utilizada nos experimentos  

4.2.1 Fase I 

A Figura 5 apresenta o modelo esquemático das atividades desenvolvidas para 

montagem das composteiras e das analises realizadas. 

Figura 5 - Esquema do desenvolvimento das atividades da pré-montagem dos experimentos 

 
Fonte: Autora (2016). 

A matéria-prima utilizada no processo de compostagem foi: resíduos de madeira 

obtidos junto à carpintaria do Laboratório de Madeira, pertencente ao Departamento 

de Construções e Estruturas da EPUFBA; aparas de grama provenientes de um 

gramado esportivo localizado em Salvador-BA; e urina humana coletada diretamente 

em mictório improvisado no sanitário masculino do quarto andar da EPUFBA por um 

período de cinco dias. 

Usualmente, o resíduo de madeira produzido na carpintaria é descartado, ocorrendo 

o mesmo com as aparas de grama. O gramado esportivo tem uma produção média 

mensal de, aproximadamente, 0,2m³/ha desse resíduo em função do rigoroso 

manejo que exige cortes em dias alternados.  

Já a urina humana foi obtida por meio de uma campanha solicitando a colaboração 

de voluntários do sexo masculino, os quais foram previamente informados por meio 

de um cartaz, fixado ao lado do mictório, que esclarecia sobre a natureza dessa 

pesquisa (Figura 6). A urina foi coletada em frasco plástico escuro de 20L. A escolha 

pela cor escura foi para evitar que a luminosidade provocasse reações adversas 

(BAZZARELLA et al., 2005; BOTTO, 2013; SHRESTHA et al., 2013). O volume total 

de urina humana coletado foi cerca de 18L. 
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Figura 6 - Mictório para coleta da urina humana (a) e cartaz informativo (b) 

 
Fonte: Autora (2016). 

A urina humana coletada foi estocada por 30 dias para garantir a inativação dos 

micro-organismos patogênicos, mesmo procedimento adotado por Santos Júnior et 

al. (2015).  

Durante a manipulação do vasilhame contendo a urina humana, foram tomadas as 

devidas precauções para evitar contaminação cruzada do conteúdo. Além disso, no 

momento da amostragem, o responsável pela coleta possuía todos os equipamentos 

de proteção individual necessários para se prevenir contra riscos de ameaça à sua 

segurança e a sua saúde. 

O resíduo de madeira coletado era constituído por partículas com granulometria 

abaixo de 0,1 até 5,0cm. De acordo com Rodríguez et al. (2012), os resíduos de 

madeira são classificados como: pó de serra, aparas de madeira e lascas de 

madeira ou maravalha cujo tamanho das partículas são: < 0,1cm, entre 0,5 e 1,5cm 

e maiores que 4,0cm, respectivamente. Nesse estudo, resíduos de madeira com 

misturas de partículas até 1,5 cm foram denominados como serragem fina, por sua 

vez, misturas contendo partículas desde menores que 0,1cm até acima de 4,0cm 

como serragem grossa. 

Em virtude dos sistemas de compostagem ser de bancada, retirou-se as lascas de 

madeira por meio do peneiramento manual em peneira com abertura de malha de 

0,5cm utilizando-se o material passante (serragem fina) no experimento, constituída 

de pó de serra e aparas de madeira (Figura 7). 
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Figura 7 – Lascas de madeira (a) e serragem fina (b) 

 
Fonte: Autora (2016). 

Em relação às aparas de grama, a coleta desse material foi feita dias antes do início 

da montagem do experimento. Por isso, para evitar a fermentação, devido à alta 

umidade, espalhou-se o material em piso pavimentado e plano, sobre lona plástica 

para promover a secagem natural à sombra. O tempo total de secagem durou, 

aproximadamente, cinco dias com revolvimentos diários para uniformização da 

perda de umidade. Esse procedimento reduziu a umidade das aparas de grama em, 

aproximadamente, 90%. A Figura 8 mostra como ficou a grama após a secagem 

natural. 

Figura 8 - Grama úmida (a) e grama seca (b) 

 
Fonte: Autora (2016). 
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4.2.2 Fase II 

Os resíduos de madeira foram provenientes de empresa madeireira, localizada em 

Salvador/BA, a qual gera grandes volumes de resíduos do processo industrial, com 

uma média semanal em torno de 6,5m³.  

Ao contrário da Fase I, o resíduo de madeira utilizado na confecção das pilhas de 

compostagem, não passou pelo processo de peneiramento, posto que o uso, 

exclusivamente, de partículas pequenas (≤ 0,5cm) em sistemas de compostagem de 

dimensões maiores poderia comprometer a oxigenação do processo pela 

compactação. Consequentemente, o resíduo de madeira utilizado nessa fase era 

constituído por diferentes tamanhos de partículas como pó de serra, aparas e lascas 

de madeira, denominada de serragem grossa que contribui para estruturação das 

pilhas, conferindo estabilidade ao formato cônico (Figura 9). 

Figura 9 - Resíduo de madeira (serragem grossa) 

 
Fonte: Autora (2016). 

Já os RSV foram provenientes do serviço de manutenção de jardins de condomínios 

particulares também localizados no município de Salvador/BA. O volume de 

resíduos gerado nesses tipos de ambientes é sazonal, sendo maior nas estações 

chuvosas, pois a umidade intensifica o crescimento das plantas que demandam de 

constantes podas e capinas e/ou roçagens.  

Os RSV coletados para confecção das pilhas de compostagem da Fase II foram 

constituídos, em sua totalidade, por aparas de grama, possuindo algumas parcelas 
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de folhas secas e pequenos gravetos. Quanto ao tipo de processamento, foi 

necessário realizar a secagem desse material pelos mesmos motivos relatados na 

Fase I. Além disso, foi feita uma triagem para retirada de materiais inertes como 

plásticos, metais, argilas expandidas, dentre outros (Figura 10). 

Figura 10 – Processo de secagem e triagem do resíduo de poda (aparas de grama) (a) e 
aparas de grama após processamento (b) 

  
a b 

Fonte: Autora (2016). 

Em virtude do tamanho da escala, tipo de resíduos utilizados e com base nos 

resultados de biodegradação da matéria orgânica obtidos durante a Fase I, optou-se 

em realizar a inoculação biológica na montagem das pilhas, por meio do uso do 

esterco bovino comercial adquirido em lojas especializadas em produtos 

agropecuários. 

O processo de coleta e estabilização biológica da urina humana ocorreu conforme a 

fase anterior (Figura 6). No entanto, foi necessário coletar um volume maior de urina 

e, para esse fim, utilizaram-se dois recipiente de 20 e 56L. 

4.3 Caracterização dos resíduos  

Os resíduos utilizados nos experimentos, Fases I e II, foram caracterizados por meio 

de análises químicas e físicas. A Tabela 4 apresenta os parâmetros avaliados em 

triplicata. 
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4.4 Montagem dos experimentos 

Para o cálculo das quantidades dos resíduos das Fases I e II fixou-se a relação 

C/N inicial das misturas das matérias-primas em 30:1 utilizando a equação 1. 

 

 

(1) 

R - relação carbono/nitrogênio desejada; 

N - número máximo de materiais para a mistura; 

%Ci - teor de carbono orgânico total do material i; 

msi - massa seca do material i;  

%Ni - teor de nitrogênio do material i. 
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7 

Tabela 4 - Principais características físico-químicas dos RSV e urina humana utilizados nos experimentos de compostagem das Fases I e II1 

Parâmetros 
FASE I  FASE II 

Serragem fina 
Aparas de 

Grama 
Urina 

Humana4 
 Serragem 

grossa 
Aparas de 

Grama 
Esterco Bovino Urina Humana4 

NTK2,3 1,39±0,04 36,30±1,39 6,67±0,03 2,97±0,02 28,60±2,55 18,33±0,46 10,72±0,10

COT2,3 294,87±12,63 319,05±0,55 2,18±0,10 385,95±0,05 345,45±9,55 180,40±1,00 2,22 ±0,15

Teor de 
M.O.2,3 

909,88±2,78 992,79+0,42 - 994,76±0,46 893,81±8,22 438,57±9,86 - 

Relação 
C/N 

212,14:1 8,79:1 0,33:1 129,97:1 12,08:1 9,84:1 4,83:1

pH 5,68±0,01 7,60±0,01 8,94+0,02 5,58±0,21 6,42±0,02 9,22±0,04 9,15±,02

Umidade5  9,36±0,18 4,67±0,26 - 9,62±1,12 21,78±5,99 20,78±1,24 - 
1Os dados são valores médios (triplicata) + DP (Desvios-Padrão) 
2NTK = Nitrogênio Total Kjeldahl; COT = Carbono Orgânico Total; M.O. = Matéria Orgânica 
3Dados em g kg-1 de Massa Seca 
4Dados em g L-1 
5 Dados em % 
Fonte: Autora (2016). 
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4.4.1 Fase I 

Preencheram-se duas composteiras com os seguintes tratamentos: um controle, 

sem adição de urina humana (C0) e outro com adição de urina humana (C1). As 

quantidades de resíduos em massa seca e a umidade inicial da mistura estão 

apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Quantidade de serragem fina, RSV e a umidade da mistura 

Tratamentos 
Serragem fina1 

Aparas de 
grama1 

Umidade 

---------------------- g --------------- ---- % ---- 
C0 2 450 810 8,24 
C1 2 600 677 8,43 

1Quantidade em massa seca 
Fonte: Autora (2016). 

Após a pesagem em balança semianalítica modelo SHIMADZU BL3200H, os 

resíduos foram homogeneizados em saco plástico de 100L. Em seguida, os resíduos 

foram regados com água e, depois com urina com pH corrigido, conforme os 

tratamentos adotados, e novamente submetidos à mistura (Figura 11). 

No tratamento C1, a urina humana foi adicionada à mistura como fonte de nitrogênio, 

tendo o papel de ajustar a relação C/N da mistura de resíduos de 35:1 para 30:1. 

Portanto, o volume de urina humana adicionado na mistura do tratamento C1 foi 

cerca de 1L. Considerando a densidade da urina próxima à densidade da água, 

aplicou-se cerca de 1kg de urina humana no tratamento C1. Ressalta-se que, antes 

da aplicação, o pH da urina foi reduzido para valor neutro visando minimizar a 

volatilização da amônia e as perdas de nitrogênio. Dessa forma, o valor do pH do 

líquido, que estava em 8,9, foi ajustado para 7,0 utilizando, aproximadamente, 

22,0mL de ácido clorídrico concentrado (P.A.) com normalidade igual a 11,9N. 

A umidade inicial da mistura foi estabelecida na faixa de 50 a 60%, para tanto foram 

adicionados 1 482 e 445mL de água aos tratamentos C0 e C1, respectivamente. A 

correção da umidade das misturas foi feita com água de abastecimento. 
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Figura 11 - Misturas de serragem fina e RSV antes da rega (a e b) e composteiras C0 e C1 
montadas (c) 

 
Fonte: Autora (2016). 

4.4.2 Fase II 

Foram utilizados três tratamentos com duas repetições nas pilhas de compostagem 

com volume aproximado de 0,2m³, a saber:  

  Tratamento PSG0: Pilha com serragem grossa e grama sem urina 

  Tratamento PSG1: Pilha com serragem grossa, grama e urina 

  Tratamento PS1: Pilha com serragem grossa e urina 

Para confecção das pilhas, os resíduos foram pesados em balança eletrônica tipo 

plataforma modelo LÍDER LD 1050. Como já foi mencionado, fez-se a inoculação 

com esterco bovino em todos os tratamentos e as quantidades foram ajustadas para 

que ficassem, proporcionalmente, parecidas em relação à massa úmida total da 

mistura de resíduos. As quantidades dos resíduos em massa seca e a umidade 

aproximada da mistura estão apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Quantidade de serragem grossa, RSV e esterco bovino e a umidade da mistura 

Tratamentos 
Serragem 
grossa1 

Aparas de 
grama1 

Esterco1 Umidade 

----------------------------- kg ----------------------------- ------- % ------- 
PSG0

2 9,0 2,0 4,0 14,0 
PSG1

3 11,2 3,4 3,4 14,4 
PS1

3 15,0 - 3,6 12,0 
1Quantidade em massa seca 
2Mistura de resíduos com relação C/N=30:1 
3Mistura de resíduos com relação C/N=40:1 
Fonte: Autora (2016). 

A quantidade de resíduos do tratamento sem urina foi calculada de modo que a 

relação C/N inicial ficasse em torno de 30:1. Enquanto isso, a relação C/N das 

misturas de resíduos dos tratamentos PSG1 e PS1 foi, inicialmente, de 40:1 e, 

posteriormente, ajustada para 30:1 com urina que foi adicionada quando se fez o 

preparo das pilhas. 

As pilhas foram construídas sobre lonas plásticas no intuito de recolher chorume se 

esse fosse gerado, além de facilitar o manejo das pilhas no momento da pesagem. 

Os resíduos foram dispostos em camadas alternadas intercalando com a rega. As 

pilhas do tratamento PSG0 foram umedecidas somente com água. Já os tratamentos 

PSG1 e PS1 foram regados com água e urina humana (Figura 12). O volume de 

urina aplicado nesse momento inicial correspondeu, aproximadamente, a 7% e 47% 

do peso total das pilhas dos tratamentos PSG1 e PS1, respectivamente, 

considerando, nesse caso, a densidade da urina igual à densidade da água.  

Ressalta-se que o pH da urina humana, nesses tratamentos, não foi ajustado como 

no experimento da Fase I, ou seja, a urina foi coletada diretamente do recipiente de 

armazenamento e distribuída sobre as camadas de resíduos intercalando com a 

rega para correção da umidade.  

Com base nos resultados preliminares da Fase I, determinou-se ajustar o teor de 

umidade das pilhas em torno de 67,0%, aplicando-se um volume de água igual a 9,0 

e 10L nas pilhas dos tratamentos PSG0 e PSG1, respectivamente. As pilhas do 

tratamento PS1 não foram regadas como água visto que o volume de urina 

adicionado superou a capacidade de líquido requerida pela umidade inicial das 

pilhas que foi pré-determinada em torno de 67,0%. 
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Figura 12 – Preparo das pilhas de compostagem (a e b) e experimento montado (c) 

 
a 

 
b 

 
c 

Fonte: Autora (2016). 

Uma semana após a montagem do experimento, foi necessário mudar o 

posicionamento das pilhas, devido ao início da reforma do LAB RESOL, que 

finalizou três semanas antes do término do experimento. Para evitar a inserção de 

materiais indesejáveis durante esse período, foi necessário isolar a pilhas, 

mantendo-as cobertas com as suas respectivas lonas durante o período da obra 

(Figura 13). 

Figura 13 - Nova configuração do experimento (a) e pilhas com cordão de isolamento (b) 

 
a 

 
b 

Fonte: Autora (2016). 
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4.5 Controle e monitoramento do processo de compostagem 

O controle e monitoramento dos parâmetros dos experimentos das Fases I e II foram 

realizados por meio da determinação da temperatura, revolvimento para aeração, 

umidade, redução da massa de compostagem, teor de M.O., concentrações de 

nitrogênio e carbono, em massa seca, e relação C/N.  

A frequência de análises foi diferente para alguns parâmetros. Nos primeiros 48 e 56 

dias de compostagem das Fases I e II, respectivamente, a determinação do valor do 

pH, do teor de umidade e redução de massa seca foi realizada a cada três dias. A 

partir desses períodos, a frequência das análises passou a ser semanal, assim como 

os demais parâmetros. 

A aeração da massa de compostagem foi realizada por meio do revolvimento 

manual, iniciando-se no terceiro dia após a montagem dos experimentos, seguindo 

esse mesmo intervalo de tempo até o 90º dia na Fase I.  

O revolvimento era feito da seguinte forma:  

 Fase I: Para facilitar esse manejo, a mistura de resíduos era transferida para 

sacos plásticos de 100L e revirada até mistura completa. A massa de compostagem 

era devolvida à composteira cuidadosamente, evitando sua compactação. 

 Fase II: O revolvimento das pilhas era realizado sempre após a pesagem das 

pilhas, sobre lona plástica, com auxílio de uma pá. A Figura 14 apresenta a 

sequência de atividades realizadas nos dias de reviramento da massa de 

compostagem. 
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Figura 14 – Esquema de atividades realizadas no dia de reviramento das pilhas de 
compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 

As amostras foram coletadas após o revolvimento manual quando as massas de 

compostagem apresentavam-se totalmente homogeneizadas. Inicialmente, tais 

amostras eram armazenadas em sacos plásticos transparentes devidamente 

identificados e lacrados para preservação das suas características físicas. Em 

seguida, o material coletado era submetido às análises físico-químicas (Quadro 2). 

As análises foram realizadas em triplicatas.  

Na Fase I, em virtude do experimento ser em pequenos volumes de 24L, 

determinou-se coletar, em média, 40g de amostra de cada composteira, evitando 

que a quantidade retirada interferisse no processo. Já na Fase II, coletou-se, em 

média, 285g de amostra de cada pilha. 
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Quadro 2 - Parâmetros físico-químicos determinados nas amostras coletadas (Fases I e II) 

Parâmetros Método Descrição Frequência 

pH  Silva (2009) 
Potenciométrico 

(H2O) 

Fase I: a cada três dias até o 48º dia; 
semanalmente até o 90º dia 

Fase II: a cada três dias até o 56º dia; 
semanalmente até o 120° dia 

Umidade Silva (2009) 
Secagem entre 60 
a 65ºC até peso 

constante 

Fase I: a cada três dias até o 48º dia; 
semanalmente até o 90º dia 

Fase II: a cada três dias até o 56º dia; 
semanalmente até o 120° dia 

Redução de 
Massa Seca 

- 
Secagem a 100 - 

110°C 

Fase I: a cada três dias até o 48º dia; 
semanalmente até o 90º dia 

Fase II: a cada três dias até 56º dia; 
semanalmente até o 120° dia 

Nitrogênio 
Total  

Tedesco et al. 
(1995) 

Digestão seguida 
de destilação e 

titulação 
Semanalmente (Fases I e II) 

Teor de M.O. Silva (2009) 

Secagem a 100 - 
110°C e 

combustão a 
505ºC 

Semanalmente (Fases I e II) 

CO  Kiehl (2012) 
Indireto - pelo 

método do teor de 
M.O. 

Semanalmente (Fase I) 

COT - 
Oxidação catalítica 

a 1 300ºC 
Semanalmente (Fase II) 

Relação C/N Kiehl (2012) 
Cálculo entre os 
dados de CO e 

NTK 
Semanalmente (Fases I e II) 

Fonte: Autora (2016). 

4.5.1 Temperatura 

A temperatura foi medida diretamente no ponto central massa de compostagem 

utilizando termômetro digital Modelo HANNA/HI 145-20 com faixa de uso de -50 a 

220°C. O equipamento possui haste em aço inoxidável de 30cm ideal para 

penetração em amostras sólidas e semissólidas. As medições foram feitas no ponto 

central para obtenção das temperaturas mais elevadas. 

A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar também foram monitoradas 

diariamente utilizando-se o termo-higrômetro portátil Modelo HANNA/HI 9564. Os 

dados foram coletados no início (Fases I e II) e no final das medições de 

temperatura das massas de compostagem (Fase II). 
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4.5.2 Umidade 

O teor de umidade da amostra seguiu a determinação descrita por Silva (2009), 

pesando-se de 10g a 15g do material fresco em cápsula de porcelana tarada e 

previamente calcinada em forno tipo mufla (Modelo FORNITEC F3-MD/T) a 500ºC. 

Posteriormente, colocava a cápsula contendo a amostra em estufa de circulação 

forçada de ar a 60-65ºC (Modelo ETHIK TECHNOLOGY NE 410-3ND), até peso 

constante (cerca de 48 horas). Após a secagem, resfriava-se o material em 

dessecador por 30 minutos e pesava-se novamente em balança analítica Modelo 

BEL ENGINEERING M214Ai. O cálculo do teor de umidade foi feito conforme a 

equação 2. 

 

 

(2) 

Onde: 

mu - massa úmida ou massa da amostra úmida; 

ms - massa seca a 60-65ºC. 

Depois de secas, as amostras eram trituradas, peneiradas em peneira de 35mesh e 

destinadas às análises de NTK, teor de M.O. e CO. 

A umidade da massa de compostagem também foi verificada diariamente pelo 

método visual e tátil relatado por Kiehl (2010) e Cooper et al. (2010) e utilizado por 

Brito (2008), Oliveira (2010) e Valente et al. (2014), em função da praticidade e 

agilidade em identificar o teor de água do material comparado ao método laboratorial 

que não fornece resultados em menos de 24 horas. A técnica visual consiste na 

observação da presença de lixiviado no prato coletor colocado embaixo das 

composteiras, no caso da Fase I, ou na lona plástica (Fase II).  

A existência do chorume indica excesso de umidade na massa de compostagem. Já 

o método tátil baseia-se na manipulação manual do material comprimindo-o contra 

os dedos, pretendendo formar um grumo. Se esta massa não ficar compactada, 

desfazendo-se facilmente, é sinal de baixa umidade. Caso contrário, o material 

apresenta teor de água na faixa ideal para o desempenho da ação microbiana. Mas, 



76 

 

se o grumo formado for pressionado firmemente e escorrer líquido entre os dedos é 

indício de umidade elevada. 

Quando necessário, fez-se a reposição hídrica da massa de compostagem para que 

a umidade estivesse mais próxima do valor estabelecido. Esse procedimento, que 

era feito com um regador de jardim, coincidia sempre com os dias em que se 

realizava a oxigenação do material por meio do revolvimento manual. 

Durante a Fase I, os ajustes do teor de umidade foi feito com água de abastecimento 

realizados nos 3º, 9º, 12º, 15º, 69º, 72°, 75°, 78° e 85° dias de compostagem, 

utilizando, no total, 2,6L e 3,1L de água de abastecimento nos tratamentos C0 e C1, 

respectivamente.  

 Ao passo que, na Fase II, esse procedimento variou de acordo com os tratamentos: 

 PSG0: água de abastecimento 

 PSG1 e PS1: urina humana diluída em água de abastecimento 

A determinação da diluição da urina humana, aplicada nos tratamentos PSG1 e PS1 

durante a reposição hídrica, foi baseada na concentração da urina durante o 

processo de descarga. De acordo com Guyton; Hall (2006), uma pessoa adulta 

consegue reter na bexiga humana a capacidade de 300 a 400mL de urina. Portanto, 

considerando que, ao miccionar, elimina-se, em média, 350mL de urina acrescido de 

6L de água, que são consumidos na descarga de bacias sanitárias de modelos 

econômicos, tem-se a diluição de 1:18. A irrigação foi realizada depois de 3, 6, 15, 

19, 26, 29, 40, 48, 51, 66, 71, 79, 90 e 110 dias do início do experimento. 

4.5.3 Valor de pH 

Para a determinação do valor de pH, utilizou-se o potenciômetro Modelo DIGIMED 

DM-23 equipado com eletrodo de vidro combinado, com referência interna de 

Ag/AgCl, devidamente calibrado. Devido à pequena quantidade de amostra coletada 

durante a Fase I, o método de determinação de pH descrito por Silva (2009) foi 

adaptado, utilizando-se apenas 1g de amostra úmida ao invés de 10g como 

recomendado. Para isso, testes preliminares comparativos entre as metodologias 

foram feitos e não se verificou diferença significativa entre os resultados. Logo, 

adicionava-se 50mL de água deionizada e mantinha a amostra sob agitação por 30 
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minutos. A medida do valor do pH foi no sobrenadante do extrato aquoso que foi 

mantido previamente em repouso por, no mínimo, 30 minutos.  

4.5.4 Teor de Matéria Orgânica (M.O.) 

Segundo Kiehl (2012), o teor de M.O. em composto orgânico é determinado pelo 

método da calcinação, semelhante ao método proposto por Silva (2009), que utiliza 

a nomenclatura sólidos totais voláteis (STV) para estimar matéria orgânica. 

“compostável” que é perdida na combustão em temperaturas elevadas. Portanto, 

para análise de M.O., adotou-se o método de Silva (2009) que foi utilizado por 

diversos autores, dentre eles Gavilanes-Terán et al. (2016), Tatàno et al. (2015), 

Cabeza et al. (2013), Leal et al. (2013) e Lopes (2002). 

Para análise, foi necessário pesar a amostra processada em cápsulas de porcelana, 

previamente calcinadas e taradas. Primeiramente, a mostra era seca em estufa 

modelo MED CLAVE 4 a 105ºC por 24 horas ou até massa constante. Em seguida, a 

amostra era levada ao forno tipo mufla Modelo FORNITEC F3-MD/T a 500ºC por 

duas horas. Após retirar da mufla, a amostra era resfriada gradativamente, voltando 

para estufa a 105ºC por, no mínimo, 1 hora, depois em dessecador e finalmente 

pesadas (Silva, 2009). Foi utilizada a equação 3 para os cálculos dos valores 

percentuais de sólidos voláteis. 

 
 

(3) 

Onde: 

m105 ºC - massa da amostra seca a 105ºC, em g; 

m500 ºC - massa da amostra seca a 500ºC, em g. 

Logo, os valores obtidos pela equação 3 correspondem aos teores de M.O. 

expressos em % que foram transformados em g de STV kg-¹ de sólidos totais (ST). 

Na Fase II, as perdas ou eficiência de remoção de M.O. (ERM.O.) ao longo do 

processo de compostagem foram calculadas de acordo com a equação 4 

(GAVILANES-TERÁN et al., 2016; KULIKOWSKA, 2016, FORNES et al., 2012) 
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(4) 

Onde: 

Cz0 - teor de cinzas inicial, em %; 

Czt  - teor de cinzas em determinado tempo de compostagem, em %; 

4.5.5 Teor de Carbono 

Na Fase I, a estimativa do teor de carbono foi determinado indiretamente pelo 

método da combustão, dividindo-se o percentual de M.O. pelo fator de correção 1,8 

(equação 5) como propõe Kiehl (2012) e adotado pelos autores Matos et al. (1998), 

Lopes (2002), Suszek (2005), Cabeza et al.(2013), Tatàno et al. (2015). Considera-

se, portanto, que o teor de carbono presente em 100% de matéria orgânica. 

compostável varia em torno de 56% (HAUG,1993; KIEHL, 2010). 

 

 

(5) 

Onde: 

M.O. - teor de M.O. em %; 

1,8 - fator de correlação (constante). 

Na Fase II, o teor de carbono das amostras coletadas foi determinado por um 

Analisador de COT, que consiste em um forno modelo HT1300 acoplado ao 

analisador marca ANALYTIK JENA (Jena, Alemanha), modelo Multi N/C 2100S, 

instalado no LAB RESOL.  

Os parâmetros físico-químicos determinados para caracterização dos resíduos 

sólidos, utilizados na montagem dos experimentos (Tabela 4), seguiram as 

metodologias apresentadas no Quadro 2. Ao passo que, para a urina humana, a 

metodologia de NTK e pH foram realizadas conforme o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WEF, 2012). 

A concentração de COT da urina humana foi determinada pelo analisador marca 

ANALYTIK JENA (Jena, Alemanha), modelo Multi N/C 2100S. Os teores COT foram 

obtidos pela diferença entre as concentrações de CT (Carbono Total) e de CIT 
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(Carbono Inorgânico Total). Para determinação do CT, um pequeno volume de 

amostra, injetado automaticamente no analisador, é carreado para um tubo de 

combustão onde é oxidado cataliticamente a CO2. Já o CIT é determinado por meio 

da reação entre a amostra injetada e o ácido fosfórico a 10% que converte todo o 

CIT em CO2. O CO2 produzido nessas duas reações é medido por absorção no 

infravermelho. A concentração de CT e CIT é obtida por interpolação utilizando 

curvas analíticas (área do pico x concentração) feitas previamente por injeção de 

padrões. 

Nas amostras sólidas e semissólidas, a determinação do COT ocorre por meio da 

digestão do material que sofre oxidação, livre de catalisador, em tubo de cerâmica 

robusto, que utiliza um forno de combustão adicional, à temperatura de 1300°C. 

Para isso, pesava-se 300mg de amostra processada em um recipiente de porcelana 

em formato de barco e inseria-o cuidadosamente no forno. Logo, duas medições 

independentes eram necessárias obter os valores CT e CIT, permitindo, dessa 

forma, calcular o teor de COT por meio da diferença desses valores.  

4.5.6 Nitrogênio  

O nitrogênio total foi determinado adaptando-se o método Kjeldahl descrito por 

Tedesco et al. (1995) que consiste na decomposição do material por via úmida, 

seguida por destilação a vapor e titulação para determinação do nitrogênio 

amoniacal (N-NH3). Ressalta-se, que esse método não quantifica os valores de 

nitrogênio inorgânico nas formas de nitrito e nitrato. 

Para isso, deve-se colocar 200mg de amostra processada no tubo macro Kjeldahl 

juntamente com 700mg mistura digestora catalítica, composta por selênio e zinco, 

1mL de peróxido de hidrogênio (H2O2), que propicia uma pré-digestão e evita 

formação de espuma, além de 5mL de ácido sulfúrico concentrado e uma pequena 

porção de pérolas de vidro de 2mm de diâmetro para auxiliar na mistura e 

aquecimento. Depois inserir o tubo no bloco digestor Modelo BUCHI SPEED 

DIGESTER K-425, elevando a temperatura do equipamento gradualmente até 

480ºC, manter a temperatura nesse último nível até digestão completa, ou seja, 

quando a amostra digerida apresentar coloração esverdeada.  
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Nessa etapa, o nitrogênio orgânico é convertido em amônia. Após a digestão, 

resfriar o material digerido, diluí-lo com 50mL de água deionizada e submeter à 

destilação, com 50mL de NaOH a 10M, no destilador modelo BUCHI DISTILLATION 

UNIT K-355. A amônia destilada deve ser complexada em 50mL de solução de ácido 

bórico com pH pré-ajustado para 4,65. Em seguida, titular com H2SO4 0,02N no 

titulador automático Modelo METROHM 848 TITRINO PLUS. A cada análise fazer 

uma prova em branco cujo volume de ácido gasto nesta titulação deve ser 

descontado do volume de ácido gasto na titulação da amostra. A concentração de 

nitrogênio foi obtido conforme a equação 6. 

 
 

(6) 

Onde: 

Volam – Volume de ácido sulfúrico, em mL, gasto na titulação da amostra; 

Volbr - Volume do ácido sulfúrico, em mL, gasto na titulação da prova em branco; 

Fc - Fator de correção do ácido; 

N’ - Normalidade do ácido; 

14 - Número de miliequivalente-grama do nitrogênio na reação; 

mam - massa da amostra em mg 

Os valores expressos em % foram corrigidos para base seca, multiplicando 

pelo fator de correção (equação 7) (KIEHL, 2012) e convertidos em g de N kg-¹. 

 

 

(7) 

Onde: 

Fc - Fator de correção 

U65 °C - Umidade da mostra seca a 65 °C, em % 

4.5.7 Relação C/N 
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A relação C/N foi obtida a partir dos valores de carbono orgânico total (COT) ou 

carbono orgânico (CO) obtidos pelos métodos já descritos e NT obtido pelo método 

Kjeldahl conforme expressa a equação 8.  

 
 

(8) 

4.5.8 Redução da massa de compostagem 

A redução da massa de compostagem das composteiras e das pilhas foi 

determinada em kg de massa seca. O cálculo foi feito com base na massa úmida e 

no teor de umidade (105°C). Utilizando-se uma balança eletrônica tipo plataforma 

modelo LÍDER LD 1050 para a pesagem da massa de compostagem. Portanto, a 

pesagem era feita antes do revolvimento manual e da coleta de amostras. Ressalta-

se que os recipientes utilizados como composteiras (Fase I) e as lonas plásticas 

(Fase II) foram tarados antes da montagem do experimento.  

A variação da massa de compostagem em relação à massa inicial foi obtida por 

meio dos valores da massa seca de cada tratamento após determinado período de 

tempo, comparado com o valor da massa seca no início da compostagem, 

contabilizando, no balanço de massa global, as perdas de massa relacionadas à 

amostragem.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Fase I 

Constatou-se que os fatores intervenientes no processo de compostagem são 

interdependentes, principalmente, a umidade da massa de compostagem, cujo 

manejo de controle adotado foi limitante para o processo de biodegradação numa 

determinada fase do processo, interferindo na evolução do pH na taxa de 

mineralização do carbono e nitrogênio e, consequentemente, na relação C/N. 

Os efeitos da umidade da massa de compostagem puderam ser observados, nos 

parâmetros citados, a partir da terceira semana, quando se suspendeu a correção 

da umidade, já que os teores de água nos sistemas tinham alcançando a faixa de 

umidade estipulada como ideal. Verificou-se, portanto, que o período em que as 

composteiras não foram regadas, a atividade microbiológica de degradação da 

matéria orgânica permaneceu latente, pois os dados de pH, teor de nitrogênio e 

relação C/N, obtidos até a 10ª semana, mantiveram-se constantes indicando baixa 

atividade. Quando se realizou a rega das composteiras no final da décima semana, 

houve o recuperação da atividade microbiana e alteração dos parâmetros citados. 

Segundo Tuomela et al. (2000), os micro-organismos decompositores entram na 

fase de dormência quando o metabolismo microbiano é afetado pelo baixo teor de 

umidade. No entanto, sistemas de compostagem com nível de umidade em excesso 

interfere na oxigenação do meio, uma vez a água ocupa os espaços vazios, 

dificultando a oxigenação, tornando o meio anaeróbio. Consequentemente, ocorre a 

geração de odores desagradáveis e perdas de nutrientes, dissolvidos na solução, 

pelo processo de lixiviação. 

As variações das temperaturas registradas no centro das massas de compostagem 

dos tratamentos C0 e C1, e no ambiente, ao longo dos 90 dias de compostagem, 

estão apresentadas na Figura 15. Observa-se que nenhum dos tratamentos atingiu a 

temperatura da fase termofílica (45 a 65ºC), faixa caracterizada pela intensa 

atividade microbiológica de degradação da matéria orgânica (degradação ativa) e 

considerada mais eficiente para eliminação de patógenos.  
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Figura 15 - Variação da temperatura no centro das massas de compostagem com e sem 
adição de urina humana 

 
Fonte: Autora (2016). 

Nesse experimento, houve predomínio da temperatura mesofílica, verificando-se 

temperaturas mais elevadas no quarto dia de compostagem, após o revolvimento 

manual do material e reposição do teor de umidade observado no dia anterior. 

Temperaturas acima de 40ºC, de 42,9ºC para o C0 e de 41,8ºC para o C1, se 

mantiveram por apenas 24 horas.  

Comportamento semelhante foi verificado por Ismael et al. (2013) que avaliou 

diferentes dimensões de composteiras (20 a 60L), utilizando mistura de restos de 

frutas e verduras, esterco bovino e aparas de grama. O fato do material em 

compostagem não atingir temperaturas elevadas no início do processo comumente 

relatadas na literatura, pode ser explicado pela dimensão das composteiras. 

Resultados parecidos também foram obtidos pelos autores Flores (2011) e Vichi et 

al. (2015) que realizaram compostagem em pequena escala e não constataram o 

aumento da temperatura com níveis termofílicos ou se chegaram, a exemplo do 

segundo autor, mantiveram-se por menos de 24 horas. 

Em contrapartida, Lashermes et al. (2012), estudando a reprodutibilidade e 

performance da compostagem em reatores de vidro (<10L), conseguiram evitar as 

perdas de calor isolando as paredes dos reatores com lã de vidro, além do banho 

termostático com 1 a 2ºC a menos que a temperatura média no interior da mistura 

de compostagem. Com isso, os autores obtiveram resultados semelhantes 

comparados aos resultados de compostagem em grande escala, conseguindo atingir 

temperaturas termofílicas com picos que variaram de 65 a 73ºC. 
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O tipo de materiais compostáveis também influencia o comportamento da 

temperatura. O uso de material inoculante, que possui alta concentração de micro-

organismos decompositores, contribui para o aumento da temperatura do sistema. 

Trabalho desenvolvido por Silva et al. (2008) tratando resíduos vegetais, como de 

frutas e verduras, com lodo de esgoto nas proporções 100% resíduos vegetais; 5% 

lodo com 95% resíduos vegetais e 10% lodo com 90% RV, em reatores de 100L, 

mostrou que as temperaturas alcançaram níveis termofílicos somente nas 

composteiras inoculadas. 

Uma variável relevante no controle do processo de compostagem foi o teor de 

umidade da massa do composto. A Figura 16 mostra o comportamento da umidade 

nas composteiras dos tratamentos C0 e C1 e os dias que foram realizadas as regas 

utilizando-se água de abastecimento. Nos primeiros resultados das análises, 

verificou-se que os dois sistemas estavam com percentual de umidade muito baixo, 

em torno de 40%, tendo sido realizado a rega nos primeiros 15 dias. 

Figura 16 - Teor de da umidade nas composteiras e da umidade relativa do ar ao longo do 
processo de compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 

Observa-se também que a umidade das massas de compostagem variou 

pouco entre a terceira e a nona semana, de 53 a 55% no C0 e de 52 a 54% no C1. A 

baixa variação da umidade verificada durante esse período pode ter sido 

influenciado pelo uso das tampas nas composteiras que, embora tenham sido 

furadas, não permitiu a dissipação total do vapor d’água. Consequentemente, houve 

condensação e retorno da água à massa de compostagem, equilibrando o teor de 

umidade dos sistemas. 
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Embora os resultados das análises apresentassem teor de umidade dentro da faixa 

ideal (50 a 65%) entre o 15º e 70º dia, o aspecto visual era de coloração escura, 

mas seco. Possivelmente, a manutenção da frequência de revolvimento juntamente 

com a reposição de umidade no final da décima semana, possibilitou a estimulação 

da atividade microbiológica nos sistemas. 

Tal comportamento foi corroborado por Sconton et al. (2012) que avaliaram o uso do 

método respirométrico para monitoramento em tempo real do processo de co-

compostagem de lodo de esgoto e aparas de grama em tambor rotativo. Ao realizar 

a correção da umidade, verificaram atividade microbiana mais intensa por meio do 

aumento do consumo de oxigênio e, consequentemente, elevada produção de CO2. 

Segundo Kiehl (2010), a atividade microbiológica depende essencialmente da água 

livre presente na microporosidade do sistema. Esses pequenos espaços são 

preenchidos por água que é retida por capilaridade, e, por isso, não permite a livre 

movimentação do ar. Já os macroporos são ocupados pelo ar fornece a oxigenação 

do meio. Portanto, sistemas de compostagem deficientes de água indica que água 

não está facilmente disponível aos micro-organismos, pois as moléculas de água 

passam a ser fortemente atraídas pelas partículas coloidais. Por outro lado, o 

excesso de água dificulta as trocas gasosas, uma vez que passa a ocupar os 

macroporos, favorecendo a anaerobiose do sistema com geração de mau odores e 

chorume (DIAZ et al., 2007). 

Lashermes et al. (2012) avaliaram o processo de compostagem de mistura de 

resíduos de poda, aparas de grama, restos de alimentos, folhas e lodo aeróbio nas 

proporções de 20, 25, 15, 20 e 20% da massa seca total, conduzido em reatores de 

4L. A umidade inicial foi ajustada para 66% e, devido aos altos níveis de temperatura 

e aeração, ao final de 83 dias, reduziu 62% em relação ao valor inicial. Esses 

autores relataram que as perdas de umidade registradas ao longo do tempo 

limitaram temporariamente o processo de compostagem. Nair; Okamitsu (2010) 

explicam que o uso de agentes estruturantes ou resíduos secos, como serragem, 

resíduos de poda e aparas de grama, são necessários quando um dos componentes 

da mistura apresentar teores de umidade acima de 70%. 

Segundo Kiehl (2012), o processo de compostagem deve ser conduzido com teor de 

umidade entre 40 e 60%. Abaixo desse limite a degradação é lenta com predomínio 
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da atividade fúngica. Ao passo que acima desse intervalo ocorre problemas de 

anaerobiose pelo excesso de água, conforme já foi relatado. No entanto, os 

resultados dessa pesquisa mostram que o teor de umidade em torno de 55% 

restringiu a ação microbiológica por oitos semanas. Com as regas, após o 69º dia, o 

teor de umidade alcançou níveis acima de 65% sem produção de chorume nem 

odores desagradáveis, que são emissões características de anaerobiose, causadas 

pelo excesso de umidade.  

Os valores iniciais de pH encontraram-se muito próximo da neutralidade, variando 

de 6,9 a 7,7 para os tratamentos C0 e C1, respectivamente (Figura 17). Houve uma 

queda brusca do pH na primeira semana para o tratamento C1, enquanto que, no 

tratamento sem a urina humana (C0), esse decaimento ocorreu no 15º dia. Essa 

diminuição do pH no início do processo é comum, visto que há formação de ácidos 

orgânicos que, ao longo do tempo, reagem com as bases liberadas da matéria 

orgânica neutralizando o meio (KIEHL, 2010). 

Figura 17 - Evolução do pH nos tratamentos C0 e C1 ao longo do tempo 

 
Fonte: Autora (2016). 

O fornecimento de nitrogênio inorgânico no tratamento C1, essencialmente na forma 

mineralizada (N-NH3) por meio do uso da urina humana estocada, pode ter 

aumentado a taxa de imobilização desse nutriente pelos micro-organismos de forma 

muito rápida. Consequentemente, houve aumento da flora microbiana, e com isso 

degradação da matéria orgânica, elevando a acidez do meio pela alta concentração 

dos ácidos orgânicos liberados em decorrência da atividade microbiológica (KIEHL, 

2010; SOUZA et al., 1995). 
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O uso de urina humana, associado à baixa umidade, parece ter influenciado o pH da 

massa de compostagem do tratamento C1 cujos valores se mantiveram bem abaixo 

dos valores obtidos no tratamento C0. Porém, dentro da faixa máxima favorável para 

atividade microbianal de 5,5 a 8,5  citado por Valente et al. (2009).  

Os valores de massa seca obtidos ao longo do experimento estão apresentados na 

Figura 18. Nota-se, em ambos os tratamentos, uma redução acentuada do terceiro 

ao nono dia, indicando um possível aumento da taxa de decomposição da parcela 

da matéria orgânica facilmente degradável. Após o 15° dia, o decaimento dos 

valores de massa seca foi gradativo, permanecendo com esse comportamento até o 

final do experimento. 

Figura 18 - Variação de massa seca nos tratamentos C0 e C1 ao longo do tempo 

 
Fonte: Autora (2016). 

A redução de massa seca durante o processo de compostagem no tratamento C1 foi 

levemente maior que no tratamento C0, observando decréscimos de 44,55 e 41,79%, 

respectivamente, em relação à quantidade de massa seca inicial. A Tabela 7 

apresenta o balanço de massa dos tratamentos C0 e C1. 

Tabela 7 - Balanço de massa seca dos tratamentos C0 e C1 

Tratamento 
MSi MSf MSp RMS 

------------------------ (kg) ------------------------ ------ (%) ------ 

C0 2,86 1,66 1,19 41,79 

C1 2,95 1,63 1,31 44,55 

MSi = Massa seca inicial 
MSf = Massa seca final; 
MSp = Massa seca perdida; 
RMS = Redução de Massa seca 
Fonte: Autora (2016). 
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Pereira (2013) e Leal et al. (2013) indicaram reduções de massa seca parecidas, 

51,93% e 50%, respectivamente, compostando misturas de resíduos agroindustriais 

em pilhas de dimensões e períodos distintos, 0,47m³ e 3,6m³ e 73 e 90 dias, nessa 

ordem. Lashermes et al. (2012) constatou perdas equivalentes aos dessa pesquisa, 

em torno de 40%, na compostagem de aparas de grama com lodo de esgoto em 

reatores de 4L por um período de 83 dias. Inácio; Miller (2009) afirmam que a 

compostagem propicia redução do volume e do peso do material inicial, em torno de 

25 a 50% e 40 a 80%, respectivamente, por meio das perdas de carbono, na forma 

de CO2, e vapor d’água. 

A Figura 19 mostra a evolução da concentração de carbono nos tratamentos C0 e C1 

durante o processo de compostagem. Verifica-se que, em ambos os tratamentos, a 

redução média dos teores de carbono foi relativamente lenta, apresentando valores 

finais muito abaixo de 40 a 60%, valores esses indicados na literatura. Essas perdas 

ocorrem, principalmente, na forma de CO2 por meio da mineralização do carbono 

orgânico (KIEHL, 2010). 

Figura 19 - Variação de massa seca nos tratamentos C0 e C1 durante o processo de 
compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 

As concentrações médias finais de carbono, em g kg-1, ficaram em torno de 511 no 

tratamento C0 e 522 no tratamento C1, com redução média de 4,9 e 2,7%, 

respectivamente. Dessa forma, verifica-se que a eficiência do processo, 

independente do uso da urina humana, não foi relevante em termos de redução de 

carbono.  

Souza (2014) obteve resultados semelhantes com baixas de perdas de carbono ao 

comparar efeito da mistura de resíduos orgânicos domésticos e resíduos de podas 
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com e sem trituração. Embora o autor tenha usado a combinação de resíduos de 

baixa e alta resistência ao ataque microbiológico, as perdas médias de carbono 

ficaram abaixo de 40%, com 31% para pilha sem trituração e 23% para as pilhas 

com trituração. Cabeza et al. (2013) afirmam que a reduzida degradação da matéria 

orgânica verificada em seus estudos decorreu da elevada relação C/N inicial em 

função da utilização, em maior proporção, de materiais que são fontes de carbono 

não biodegradável.  

O teor de nitrogênio elevou-se ao longo do processo de compostagem, com valores 

iniciais médios próximos a 14,0g kg-¹ (1,4%) no tratamento C0 e 15,0g kg-¹ (1,5%) no 

C1, atingindo valores finais médios em torno de 52,0 e 58,0g kg-¹, respectivamente 

(Figura 20). Assim como em alguns dos parâmetros analisados, nota-se uma 

estabilização das concentrações de nitrogênio entre a terceira e a décima semana, 

ocorrendo um acentuado aumento desse nutriente quando foram realizadas as 

regas de reposição de umidade. Observa-se, que houve maior incremento do teor de 

nitrogênio no tratamento que utilizou urina humana (C1). 

Os valores de nitrogênio alcançados revelaram-se superiores aos da maioria dos 

autores, embora Tatàno et al. (2015) e Souza (2014) notassem efeitos similares da 

evolução do nitrogênio ao longo da compostagem com um relativo acréscimo desse 

nutriente ao final do experimento, com valores finais variando entre 4,0 e 4,5%. 

Esses autores presumem, assim como Brito et al (2008) e Matos et al. (1998), que o 

aumento do teor de nitrogênio pode estar associado à degradação da matéria 

orgânica que promove perdas de alguns componentes, como o carbono na forma de 

CO2, favorecendo a concentração desse nutriente no material em compostagem.  

Figura 20 - Evolução dos teores médios de nitrogênio nos tratamentos C0 e C1 ao longo do 
tempo 
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Fonte: Autora (2016). 

Comparações referentes à evolução do teor de nitrogênio podem ser feitas com os 

resultados do estudo de Souza (2014) que observou incrementos dos teores de 

nitrogênio até o 19º dia que, segundo o autor, são considerados aceitáveis em 

função da degradação da parcela biodegradável da matéria orgânica ser maior que 

as perdas de nitrogênio que estão associados à imobilização desse nutriente pelos 

micro-organismos. Além disso, houve aumento mais acentuado da concentração de 

nitrogênio entre os dias 41º e 55º. O autor relata que, possivelmente, houve aumento 

de micro-organismos nitrificantes que transformam a amônia em nitrito e nitrato que 

são formas de nitrogênio não determinadas pelo método Kjeldahl. 

A Figura 21 apresenta a evolução da relação C/N durante 90 dias de compostagem. 

Os valores iniciais 38:1 e 35:1 para os tratamentos C0 e C1, respectivamente, ficaram 

acima do valor estimado teoricamente de 30:1. Essa imprecisão deve estar 

relacionada, possivelmente, à volatilização da amônia no momento da manipulação 

da urina humana que reduziu o teor de nitrogênio e, consequentemente, não 

permitiu que a relação C/N da mistura ficasse em torno do valor calculado de 30:1.  

Figura 21 - Evolução da relação C/N dos tratamentos C0 e C1 durante a compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 

A partir do 72º dia, nota-se que a relação C/N de ambos os tratamentos 

apresentaram um decaimento mais evidente em função da compensação da 

umidade realizada nos sistemas, conforme já foi mencionado, havendo incrementos 

dos teores de nitrogênio. 

Constata-se, portanto, que os tratamentos sem e com urina humana mostraram 

valores médios da relação C/N bem próximos durante todo o processo de 
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compostagem, alcançando a fase de maturação (C/N < 12:1) na 11ª semana. A 

relação C/N ao final dos 90 dias de compostagem foi, aproximadamente, 10:1 para o 

tratamento C0 e 9:1 para o tratamento C1. 

Para Jiménez; Garcia (1989), a relação C/N é um parâmetro clássico para definição 

do nível de maturidade do composto. Valores abaixo de 20 são considerados 

relevantes, mas não satisfatórios, uma vez que podem conter partes da matéria-

prima não degradada. Portanto, um critério mais específico de avaliar a maturidade 

do composto por meio da relação C/N é estabelecer uma relação entre C/N final e 

C/N inicial (MOREL et al., 1985 apud JIMÉNEZ; GARCIA, 1989; EPSTEIN, 1997). 

Segundo Jiménez; Garcia (1989), valores obtidos a partir dessa proposta são 

considerados aceitáveis quando estiverem abaixo de 0,7. 

Logo, ao empregar esta relação para os tratamentos dessa pesquisa, ambos 

indicaram compostos maturados sem diferença nos resultados, apresentando 

relação de 0,25 para o C0 e 0,26 para o C1. Flores (2011) encontrou resultados 

parecidos ao compostar 8kg da mistura de fezes de animais domésticos, restos de 

poda e resíduos de frutas e verduras em dois diferentes tipos de composteiras. 

A Figura 22 mostra algumas observações foram feitas diariamente, durante os 90 

dias de compostagem, a fim identificar, previamente, quaisquer adversidades que 

tenham ocorridas nos sistemas. 

As condições as quais os tratamentos foram submetidos, especialmente a aeração, 

permitiu a oxigenação constante do material em compostagem, evitando maus 

odores e geração de chorume, mesmo quando a umidade dos sistemas estava 

elevada. O cheiro de terra úmida, que indica boa condução do processo de 

compostagem, foi percebido no final da quarta semana e a mudança da coloração 

em meados da sétima semana. A Figura 22 mostra a evolução das mudanças 

físicas, como redução de volume e alteração da cor do composto, ao longo do 

processo. Assim como foi descrito por Wangen; Freitas (2010), o composto 

produzido nesse estudo, estava escuro, friável e odor de solo fresco, características 

que indicam composto em fase de maturação. 

Com relação à presença de animais, foi constada apenas a ocorrência de ácaros, 

nos dois tratamentos, durante oito semanas que correspondeu ao tempo em que 

umidade se estabilizou e o processo mostrava-se estagnado pelo baixo teor de 
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umidade. A Figura 23 mostra o detalhe desses pequenos animais (pontos brancos) 

subindo pela haste do termômetro digital utilizado para medições diárias da 

temperatura.  

Figura 22 - Transformações das características físicas dos tratamentos C0 e C1 durante o 
processo de compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 

Em condições adversas, Maragno et al. (2007), avaliando os efeitos da serragem 

fina no processo de minicompostagem, verificou o surgimento desses artrópodes 

quando o material ainda estava úmido. Já o desaparecimento ocorreu na ocasião 

em que as composteiras não estavam mais sendo irrigadas. 

Figura 23 - Ocorrência de ácaros no material em compostagem 

 
Fonte: Autora (2016). 
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Nessa pesquisa, considera-se o surgimento de ácaros como um evento normal, já 

que eles contribuem para processo de degradação da matéria orgânica, juntamente 

com as bactérias, fungos e actinomicetos. Além desses, outros organismos, como 

nematoides, protozoários e artrópodes, também colaboram na transformação dos 

compostos orgânicos em minerais e húmus (WANGEN; FREITAS, 2010). 

Baseando-se nos resultados obtidos na Fase I, optou-se realizar um estudo mais 

detalhado para verificar o desenvolvimento da temperatura termofílica durante a fase 

de degradação ativa da matéria orgânica. Para isso, foi necessário aumentar a 

quantidade de resíduos para 0,2m³, que foram dispostos em pilhas, e inserir esterco 

bovino que possui população microbiana capaz de dar partida ao processo de 

compostagem e, consequentemente, elevar a temperatura dentro dos sistemas, 

garantindo a inativação dos micro-organismos patogênicos.  

5.2  Fase II 

Os resultados obtidos no processo de compostagem de RSV e urina humana, em 

pilhas de 200L, referem-se ao acompanhamento dos parâmetros como temperatura, 

teor de umidade, redução da massa de compostagem, pH, teor de M.O., nitrogênio e 

relação C/N durante 120 dias. 

5.2.1 Temperatura 

A Figura 24 apresenta o comportamento variável da temperatura no centro das 

pilhas durante as fases termofílica (>45°C) e mesofílica seguida do resfriamento e no 

ambiente ao longo de 120 dias de compostagem. Os valores máximos de 

temperatura foram alcançados no quarto dia para o tratamento PS1 e no quinto dia 

para os tratamentos PSG0 e PSG1 e os respectivos valores obtidos foram 46,3ºC 

(PS1-2), 49,3°C (PSG0-1) e 51,3ºC (PSG1-1). Comportamento semelhante foi relatado 

por Pinsem; Vinneras (2003) que, ao compostar aparas de grama, folhas e cascas 

de frutas, resíduos de coco, composto maturado como inoculante e urina humana 

como fonte de nitrogênio em reatores de plástico de 0,2m³, verificaram temperaturas 

mais elevadas nos sistemas que possuíam urina humana. No entanto, os valores 

máximos obtidos não ultrapassaram 45°C.  
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Figura 24 - Variação da temperatura no centro das pilhas e do ambiente durante 120 dias de compostagem (Fase II) 

  

  
PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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Por outro lado, devem-se considerar os níveis máximos de temperatura para que 

ocorra a inativação patogênica, uma vez que a manutenção de temperaturas acima 

de 70°C não é recomendável porque reduz a população de micro-organismos 

decompositores na massa de compostagem, além de ocasionar a desnaturação de 

proteínas hidrossolúveis e a volatilização amônia. No entanto, a técnica da 

compostagem torna-se mais eficiente quando temperaturas termófilas são mantidas 

por longos períodos, pois reduz uma maior carga de patógenos, além de diminuir os 

aspectos fitotóxicos, que inibem a germinação de sementes (COTTA et al., 2015; 

KIEHL, 2012). 

Após o rápido período de intensa atividade microbiológica (fase termofílica), a 

temperatura no interior das pilhas diminuiu em direção à curva da temperatura 

ambiente, especialmente, nos tratamentos que utilizaram urina (PSG1 e PS1), 

apresentando valores de temperatura, próximos ao do meio externo, em torno de 

32°C verificadas entre a terceira e a quarta semanas, respectivamente. No entanto, 

na quarta semana, os valores de temperatura do tratamento PSG1 aumentaram e 

mantiveram-se acima ou igual a 35°C, até a sétima semana de compostagem. 

Provavelmente, esse aumento de temperatura indicou que ainda havia presença de 

materiais instáveis que precisaram ser bioestabilizados, ou seja, degradados 

completamente. Durante esse tempo, as pilhas do PSG1 apresentaram valores 

diários de temperatura mais elevados em relação aos demais tratamentos. Já no 

tratamento PS1, esse aumento da temperatura foi verificado na quinta semana, 

mantendo-se maior ou igual a 35°C até a oitava semana.  

Conforme se observa na Figura 24, a fase termofílica foi muito curta, com duração 

de um, dois e três dias para os tratamentos PS1, PSG1 e PSG0, respectivamente. 

Provavelmente, a manutenção da temperatura termofílica não se manteve por um 

tempo maior devido às dimensões das pilhas já que em pilhas de pequeno porte 

(abaixo de 1m³), a troca de calor com meio externo ocorre mais facilmente porque a 

parte central, local onde existe maior produção de calor, localiza-se muito próxima 

da camada externa. Consequentemente, a influência da temperatura ambiente no 

processo é maior quando comparada a pilhas de dimensões maiores (HAUG,1993; 

KIEHL, 2010. 
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Observa-se na Figura 24 que todos os tratamentos parecem ter concluído a fase de 

bioestabilização e entrado na fase de maturação na sétima semana, pois, a 

temperatura já estava próxima à do ambiente, indicando que a parcela de alta 

biodegradabilidade da matéria orgânica foi decomposta, ou seja, elementos 

biologicamente instáveis foram estabilizados (DIAZ et al., 2007). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Karak et al. (2014), cujos compostos, 

provenientes de diferentes misturas de resíduos vegetais, esterco bovino e 

cupinizeiro, por meio de pilhas de 3,2m³, começaram a fase de maturação aos 41 

dias. Já Pinsem; Vinneras (2003) observaram que os tratamentos contendo urina 

humana como fonte de nitrogênio alcançaram a fase de maturação mais rápido que 

o tratamento que não utilizou urina, aos 30 e 38 dias de compostagem, 

respectivamente.  

5.2.2 Umidade 

A Figura 25 mostra os perfis de umidade da massa de compostagem dos 

tratamentos PSG0, PSG1, PS1 e da umidade relativa do ar que registrou a mínima de 

46,6% no 30º dia e máxima de 84,7% aos 83 dias de compostagem. Com base nos 

resultados da Fase I, cujo processo foi afetado pelo baixo teor de umidade em 

função das características da matéria-prima utilizada, a umidade média das misturas 

de resíduos, na Fase II, foi mantida em torno de 67% mediante regas periódicas. 

Além disso, o fato de ter mantido as pilhas cobertas por lonas plásticas, na maior 

parte do tempo, dificultou a evaporação da água favorecendo a baixa variação de 

umidade nos sistemas durante a compostagem. 

O volume total de água, no PSG0, e urina diluída, PSG1 e PS1, aplicado, por pilha 

corresponde a 62, 71 e 76L, respectivamente, que foram distribuídos ao longo do 

tempo, coincidindo com os dias de revolvimento das pilhas. O teor de umidade final 

dos compostos variou de 71 a 72% em todos os tratamentos. De acordo com a 

Instrução Normativa nº 25, de 23 de julho de 2009 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), os teores finais de umidade estão acima 

do limite exigido pelo órgão para os fertilizantes orgânicos mistos e compostos da 

classe A (50%) e da classe D (70%). Essa última classe está sendo considerada 

porque foi incorporado aos sistemas de compostagem a urina humana que constitui 
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uma parcela dos despejos sanitários. No entanto, esse parâmetro pode ser 

facilmente ajustado às normas, já que o processo de secagem natural consiste num 

método prático e rápido para redução do teor de umidade. 

Segundo Harrison et al. (2007), a compostagem de resíduos líquidos exige grandes 

quantidades de materiais estruturantes, ricos em carbono, para promover maior 

absorção do líquido e evitar que o sistema se torne anaeróbio. Dessa forma, o 

emprego de resíduos com baixa umidade, como a serragem e as aparas de grama, 

permitiu que o teor de umidade das massas de compostagem atingisse valores 

acima de 67% sem afetar o fluxo de oxigênio no interior das pilhas, pois não 

surgiram odores desagradáveis que são característicos do processo anaeróbio. 

Por outro lado, Valente et al. (2014) verificaram que a aplicação de dejetos líquidos 

de bovinos, num intervalo de 15 dias durante 45 dias, em pilhas formadas por cama 

aviária (maravalha), previamente impregnada com esse rejeito, contribuiu para o 

excesso de umidade que atingiu valores em torno de 66%. Segundo esses autores, 

a taxa de oxigenação dos sistemas de compostagem foi reduzida devido à alta 

capacidade que a matéria orgânica decomposta possui em reter água, favorecendo 

a saturação dos macro e microporos.  

Teores de umidade acima de 65% foram observados por Vázquez et al. (2015) 

durante a primeira fase do experimento que teve como objetivo estudar o tratamento 

da fração líquida do esterco suínos pelo método da compostagem, em leiras de 

30m³, utilizando serragem, aparas de madeira, bagaço de uva e a parte sólida do 

esterco suíno como material estruturante. Os teores finais de umidade variaram 

entre 67 e 71%. 
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Figura 25 - Evolução da umidade nas leiras de compostagem por tratamento aplicado 

  

  
PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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5.2.3 pH 

Os valores de pH obtidos ao longo do processo de compostagem da Fase II estão 

apresentados na Figura 26. Observa-se que os tratamentos que utilizaram urina 

humana, PSG1 e PS1, iniciaram o processo em meio mais alcalino que o tratamento 

sem urina (PSG0). A razão disso pode estar associada ao uso da urina humana que 

apresentou pH em torno de 9,0 após 30 dias de armazenamento em recipientes 

fechados para promover a bioestabilização da mesma. Verifica-se também que os 

valores iniciais de pH do tratamento PS1 foram superiores aos do tratamento PSG1 

posto que utilizou-se urina humana bruta, ao passo que, no tratamento PSG1, a urina 

foi diluída em água de abastecimento. 

As alterações dos valores de pH verificados nas pilhas durante os 120 dias de 

compostagem estão dentro do intervalo considerado favorável à atividade 

microbiológica, apresentando perfis semelhantes à uma curva de pH tipicamente 

esperada ao longo do processo (VALENTE et al., 2009).  

Dessa forma, nota-se que os valores de pH dos tratamentos que foram irrigados 

com urina humana decresceram rapidamente entre a segunda e a quarta semana, 

chegando aos menores valores 7,2 e 7,3 para os tratamentos PSG1 e PS1, 

respectivamente. Já no tratamento sem urina, essa redução do pH foi mais suave, 

acontecendo na segunda semana. 

Conforme já foi exposto nos resultados da Fase I, o pH da massa de compostagem 

diminui porque ocorre liberação de ácidos orgânicos e CO2 resultantes da ação 

metabólica dos micro-organismos decompositores. Mas, à medida que o composto 

vai se estabilizando, os valores de pH vão se aproximando da neutralidade (KIEHL, 

2010; TUOMELA et al., 2000; BERTOLDI et al., 1983). 

A partir da sétima, as variações dos valores de pH de todos os tratamentos 

apresentaram comportamento semelhante até o final dos 120 dias de compostagem. 

Os valores finais foram em torno de 7,5, 7,3 e 7,4 para os tratamentos PSG0, PSG1 e 

PS1, respectivamente.  
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Figura 26 - Alteração do valor de pH nas leiras de compostagem por tratamento aplicado 

  

 
PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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As variações dos valores de pH apresentados no estudo de Leal et al. (2013), foram 

similares ao dessa pesquisa, indicando leve redução (6,5) nos primeiros 20 dias de 

compostagem, alcançando valores próximo a 7,5 aos 90 dias. 

Karak et al. (2014) observaram a redução de pH a níveis levemente ácido, entre 6,2 

e 6,5, na segunda semana, em composto formado a partir de diferentes misturas de 

resíduos vegetais, esterco bovino e cupinizeiro cujos valores de pH desses materiais 

eram 6,6, 8,0 e 5,2, respectivamente. 

Os valores de pH dos compostos finais atenderam as especificações do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma vez que ficou acima do valor mínimo 

permitido (6,0) para fertilizantes orgânicos mistos e compostos das classes A e D.  

5.2.4 Teor de Matéria orgânica (M.O.) 

O acompanhamento do teor de M.O. durante o processo de compostagem permite 

verificar o grau de degradação dos resíduos. Dessa forma, o percentual de M.O. 

presente nos sistemas de compostagem diminui no decorrer do tempo. No entanto, 

a velocidade de degradação pode ser influenciada por alguns fatores como teor de 

umidade, oxigenação e presença de materiais de biodegradação lenta e baixa 

densidade, a exemplo da serragem, por possuírem lignina e celulose em sua 

composição. Estas substâncias, especialmente a lignina, são formadas por 

macromoléculas resistentes ao ataque enzimático (INÁCIO; MILLER, 2009; KIEHL, 

2010).  

Os teores iniciais de M.O. ficaram em torno de 873, 889 e 886g kg-1 para o PSG0, 

PSG1 e PS1, respectivamente (Figura 27). Aos 120 dias de compostagem, o teor de 

M.O. diminuiu em todas as pilhas indicando concentrações de, aproximadamente, 

692, 704 e 759g kg-1, nessa ordem. 

Nas primeiras três semanas, os tratamentos PSG0 e PSG1 apresentaram um relativo 

aumento da taxa de mineralização da matéria orgânica. Já, o tratamento PS1, que, 

além de não conter aparas de grama, possuía uma quantidade maior de serragem 

em relação aos demais tratamentos, praticamente não indicou redução de matéria 

orgânica nas primeiras sete semanas.  
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Figura 27 - Teor de M.O. nas leiras compostagem por tratamento aplicado 

  

 

PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 



 

 

Nota-se, portanto, que o uso de urina bruta no balanço relação C/N inicial e diluída 

no controle da umidade por meio de regas periódicas não influenciou na velocidade 

de degradação de matéria orgânica quando se faz a comparação entre os 

tratamentos sem urina humana, PSG0, e PSG1 que possuíam os mesmos tipos de 

materiais. 

A partir do 79º dia de compostagem, todos os tratamentos indicaram aumento da 

taxa de degradação da matéria orgânica, com reduções finais em torno de 52,6 % 

(PS1), 67,5% (PSG0) 70,2% (PSG1). Dessa forma, observou-se que a diminuição dos 

níveis de M.O., foi mais acentuada na fase de maturação, entre a 15ª e 16ª 

semanas. Comportamento semelhante foi indicado por Fornes et al. (2012), que 

verificaram maiores perdas de M.O. durante a fase de maturação entre a 13ª e 26ª 

semanas de compostagem. Esses autores utilizaram misturas de resíduos de 

culturas de tomate e cascas de amêndoas na proporção de 75:25 (v:v), 

respectivamente, dispostas em pilhas de 2m³. Ao final de 180 dias, os autores 

observaram perdas de M.O. em torno de 41%. 

Utilizando um período menor de compostagem, de 70 dias, e pilhas com volume de 

1,7m³, Gavilanes-Terán et al. (2016) trabalharam com dois tipos de resíduo de 

alimentos, brócolis e tomate, misturados com esterco animal e serragem, e 

observaram perdas no teor de M.O. em torno de 86 e 74%, respectivamente. Ao 

passo que o estudo de Dias (2009) mostrou que o uso de urina humana na 

compostagem de resíduos de sisal, poda e esterco bovino contribuiu para reduções 

entre de 27 e 31% durante o período compreendido entre 30 e 90 dias. 

Perdas abaixo de 50% também foram obtidas por: González-Fernández et al. (2015) 

que verificaram redução mínima em torno de 44,5% e máxima de 47,7% em três 

diferentes proporções de resíduos de abacate, resíduos de poda e esterco avícola 

compostados em pilhas durante 120 dias. 

5.2.5 Nitrogênio Total 

As alterações das concentrações de nitrogênio total durante a compostagem estão 

representadas na Figura 28. O teor inicial de nitrogênio, em massa seca, variou de 

6,9 e 7,3 no PSG0, 6,7 g kg-1 a 9,7 g kg-1 no PSG1 e 6,3 e 8,9g kg-1 PS1. Observa-se 
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que houve incrementos nos teores de nitrogênio ao longo do tempo, em todos os 

tratamentos, à medida que a matéria orgânica foi sendo degradada. Conforme 

ocorreu na Fase I, esse aumento do teor de nitrogênio, segundo Bertoldi et 

al.(1983), é decorrente da redução da massa de compostagem por meio da 

liberação de CO2 e vapor d’água e não por fixação biológica na massa compostável.   

Durante todo o processo, os teores de nitrogênio na massa de compostagem dos 

tratamentos, que foram irrigados com urina humana, mostraram comportamentos 

semelhantes, de modo geral, ao do tratamento sem urina (PSG0). Destaca-se que 

até 6º semana todos os tratamentos indicaram perdas de nitrogênio em relação à 

concentração inicial, sobretudo nas pilhas PSG1-1, PS1-1 com maiores reduções em 

torno 33 e 36% entre a segunda e a terceira semana, respectivamente, coincidindo 

com o período em que houve aumento da temperatura das pilhas após a fase 

termofílica . Após esse período, as concentrações de nitrogênio aumentaram até o 

final do experimento. 

De acordo com Bertoldi et al. (1983), essas reduções nos teores de nitrogênio 

verificadas ao longo do processo de compostagem é um fenômeno comum, 

ocorrendo, principalmente, pela volatilização da amônia.  

Perdas de NTK acima de 50% foram encontradas por Kulikowska; Klimiuk (2011) 

durante os primeiros 20 dias após o início do experimento de compostagem de RSV, 

como a grama, lascas de madeira, lodo de esgoto e palha de colza em bioreatores 

de 1m³ utilizando aeração controlada. Mesmo em temperaturas maiores, os autores 

constataram que as perdas de nitrogênio orgânico foram superiores aos teores de 

amônia encontrados, ou seja, a taxa de imobilização desse nutriente nas células dos 

micro-organismos foi maior que as perdas por volatilização. 
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Figura 28 - Evolução do teor de nitrogênio nas leiras de compostagem por tratamento aplicado 

  

 
PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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Em um trabalho mais recente, Gavilanes-Terán et al. (2016) relataram desempenhos 

distintos dos teores de nitrogênio ao longo de 70 dias de compostagem. Esses 

autores apontaram incrementos de nitrogênio, de 1,29 a 1,60%, e perdas, de 1,29 a 

1,5% e 1,23 a 0,92%, em dois diferentes sistemas de compostagem formados por 

uma mistura de 1 000kg de resíduos, como serragem e esterco avícola e restos de 

brócolis ou de tomate, que foram compostados em leiras de 10m³. As perdas de 

nitrogênio por meio da volatilização da amônia foram atribuídas pela combinação 

das altas temperaturas (>55°C) registradas por duas semanas consecutivas e do pH 

elevado (≥8,0) conferido ao longo do processo. 

Dentre as pilhas que foram irrigadas com urina humana, as do tratamento PSG1 

produziram compostos com teor de nitrogênio 10% maior que às do tratamento sem 

urina. Ao passo que as pilhas do tratamento PS1 resultaram em compostos com 

menores concentrações de nitrogênio em relação aos demais tratamentos.  

As concentrações aproximadas de nitrogênio em cada tratamento, ao final de 120 

dias de compostagem, estão descritas na Tabela 8. Todos os tratamentos indicaram 

teores de nitrogênio acima de 0,5% que é o limite mínimo exigido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para todas as classes dos fertilizantes 

orgânicos mistos e compostos. 

Tabela 8 - Concentrações finais de nitrogênio após 120 dias de compostgem (Fase II) 

 

Tratamentos 

PSG0 PSG1 PS1 

PSG0-1
1 PSG0-2 

1 PSG1-1
2 PSG1-2

2 PS1-1
3 PS1-2

3 

Nitrogênio Total (g kg-1) 14,0 15,0 17,0 16,0 13,0 16,0 
1PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina humana;  
2PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina humana;  
3PS1: Pilha de serragem grossa com urina humana 
Fonte: Autora (2016). 

Os resultados das concentrações finais de nitrogênio total obtidos por Pinsem; 

Vinneras (2003) foram próximos ao dessa pesquisa, em torno de 16,0g kg-1. Essa foi 

a maior concentração obtida pelos autores quando se fez a combinação da maior 

dosagem de urina humana (6L), no início do processo, com o turno de reviramento 

de três dias da massa de compostagem em um reator de 200L. Por sua vez, os 

resultados finais de nitrogênio relatados por Dias (2009) foram menores em relação 

ao conteúdo inicial. Segundo a autora, essa redução deve ter sido causada, 
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provavelmente, pela volatilização da amônia, uma vez que o pH, durante o processo 

de compostagem, permaneceu sempre alcalino. Logo, ao final do estudo, a autora 

não obteve resultados satisfatórios em relação à legislação brasileira, que preconiza 

um limite mínimo 1% de nitrogênio, sobretudo nos compostos dos tratamentos 

(0,45% e 0,50%) que tiveram a urina humana incorporada à massa de compostagem 

no início do processo. 

Para a rega das pilhas, cerca que 60L de urina humana deixaram de ser lançados 

na rede de esgotamento sanitário, que corresponde ao volume total de urina bruta 

aplicado no preparo e rega das pilhas dos tratamentos PSG1 (10,8L) e PS1 (47,8L). 

Além disso, cerca de 445L de água tratada não foram desperdiçados nas descargas 

das bacias sanitárias, uma vez que foram inseridos em todos os sistemas, incluindo 

as repetições. Dessa forma, ao projetar esses valores para escalas maiores de 

sistemas de compostagem, especialmente em locais onde as estações de 

tratamento de esgoto doméstico são ineficientes ou, até mesmo, inexistentes, tem-

se um arranjo favorável para amenizar as questões de ordem sanitária no que se 

refere aos resíduos sólidos e efluentes. 

5.2.6 Relação C/N 

A relação entre os nutrientes carbono e nitrogênio é um parâmetro importante para 

avaliar a evolução da degradação da matéria orgânica, pois, segundo Fernandes et 

al. (1999) e Haug (1996), à medida que a compostagem avança, a relação C/N 

diminui alcançando valores entre 10 e 20 em razão das perdas de carbono serem 

maiores que de nitrogênio, já que um terço do carbono é retido pelas células 

microbianas e os outros dois terços liberados na forma de CO2. 

As pilhas apresentaram valores de carbono muito variáveis em todos os dos 

tratamentos, nos primeiros 26 dias de compostagem, conforme apresenta a Figura 

29. Possivelmente, a massa de compostagem ainda não estava homogênea e, 

consequentemente, coletaram-se partículas com mais teor de carbono de uma pilha 

em relação à outra. Até a oitava semana, quando as relações C/N já estavam abaixo 

de 30:1, a variação entre os dados de carbono das pilhas de cada tratamento não foi 

maior que 10%, exceto para o tratamento PS1 que continuou apresentando 

variações entre os dados de 5% e 17%, até o final do experimento. 
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Figura 29 - Evolução da relação C/N durante a compostagem de 120 dias (Fase II) 

  

 
PSG0: Pilha de serragem grossae grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem grossa e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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Os valores da relação C/N no início da compostagem em todos os tratamentos variaram 

entre 32:1 (PSG1-1) e 47:1 (PSG0-1) (Figura 29). Comparando com os valores iniciais da 

Fase I, os valores da relação C/N da Fase II também foram superiores ao intervalo 25:1 e 

35:1, que, segundo Kiehl (2012) e Cooperband (2000), é considerado favorável para início 

da ação microbiológica. 

Já Kulikowska (2016) recomenda que a mistura de resíduos possua relação C/N entre 

20:1 e 30:1 para tornar o processo mais eficiente. No entanto, Haug (1993) propõe 

ralações C/N inicias compreendidas entre 30:1 e 35:1 para uma rápida compostagem, 

salientando que a acima desse intervalo o tempo de compostagem aumenta e abaixo 

pode ocorrer volatilização da amônia pelo excesso de nitrogênio. 

Embora os valores iniciais estejam superiores aos valores recomendados pela literatura, 

pode-se verificar que houve uma redução gradual da relação C/N em todos os 

tratamentos durante os 120 dias de compostagem, com maior decaimento da curva entre 

a terceira e sétima semana, coincidindo com período que a temperatura se manteve em 

35ºC indicando que o processo estava ativo. 

Nesse caso, segundo os autores Kulikowska (2016) e Da Cas (2009), a quantidade e a 

composição química dos resíduos que constituem a massa de compostagem vão interferir 

na taxa de biodegradabilidade, ou seja, matérias-primas com elevada concentração de 

fibras, como a lignina presente na serragem, por exemplo, são classificadas como 

compostos de baixa assimilação e resistentes ao ataque enzimático e, portanto, diminuem 

a velocidade de decomposição da matéria orgânica. Diante disso, nota-se que a evolução 

da relação C/N entre os tratamentos que utilizaram urina humana foi distinta até o 33º dia, 

embora tenham iniciado o processo de compostagem com relações C/N praticamente 

iguais. Provavelmente, o uso RSV pode ter contribuído para a redução da relação C/N 

nesse período, uma vez que as aparas de grama, em relação à serragem, são menos 

resistentes à ação enzimática. Além disso, o aporte de nitrogênio por meio das regas com 

urina humana pode ter influenciado os resultados do PSG1, pois, a partir do 79º dia, a 

redução da relação C/N do tratamento PSG1 foi maior que o tratamento PSG0, 

considerando que esses tratamentos possuíam os mesmos tipos de resíduos em 

quantidades percentuais, em massa seca, parecidas no início da compostagem.  
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Após 120 dias de compostagem, os valores das relações C/N foram 21:1 para o PSG0, 

19:1 para o PSG1 e 26:1 e 20:1 para as pilhas do PS1. Valores muito superiores foram 

obtidos por Corrêa et al. (2015) que misturaram 300kg de maravalha com 200L de dejetos 

suínos. A relação C/N foi de 115:1 e, ao final de 146 dias, a relação C/N ficou em torno de 

45:1, que correspondeu uma redução de 60%. Nesse contexto, os autores sugerem um 

tempo maior de maturação para a relação C/N atingir níveis desejáveis. 

A presença de resíduos com elevado teor de lignina e, consequentemente, alta relação 

C/N, também foi um fator determinante no estudo de González-Fernández et al. (2015) 

cujos compostos atingiram níveis satisfatórios, 19:1, 21:1 e 22:1 em 83 dias de 

compostagem, partindo de valores como 44:1, 47:1 e 45:1, respectivamente. No entanto, 

os autores verificaram que um tempo maior de maturação, aproximadamente 320 dias, 

permitiu que a relação C/N atingisse valores em torno de 15:1. Quando se realiza 

compostagem da mistura de resíduos de baixa e alta biodegradabilidade, obtém-se o 

composto maturado em menor tempo, como foi o experimento de Getahun et al. (2012) 

que utilizaram 40kg de mistura de RSV, como aparas de grama e folhas secas, frutas, 

restos de produção hortícula, pó de serra e lascas de madeira com C/N inicial de 30:1. O 

tempo necessário para o composto apresentar características químicas e físicas de 

produto maturado foi de 105 dias, com relação C/N de 17:1. 

No estudo de Pinsem; Vinneras (2003), o uso da menor dosagem de urina humana (1L) 

produziu composto com C/N desejável (≈10:1), ao passo que a que o tratamento que 

aplicou a dosagem máxima (6L) combinada com a menor frequência de reviramento, 

favoreceu maior degradação da matéria orgânica, e consequentemente, os valores mais 

baixos de relação C/N (≈6:1). Dias (2009) obteve, ao final de 90 dias de compostagem, 

valores abaixo de 20:1 independente do uso de urina humana, porém o menor valor 

encontrado (14:1) foi no composto que utilizou urina humana em resíduos previamente 

misturados. 

Considerando, ainda, a Instrução Normativa Nº 25 do MAPA (BRASIL, 2009), a relação 

C/N deve apresentar um valor máximo de 20. Então, apenas as pilhas do tratamento 

PSG1 atendeu a norma. Portanto, para os outros tratamentos faz-se necessário prolongar 

o tempo de compostagem para o alcance níveis desejáveis de relação C/N. 
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5.2.7 Redução da Massa de Compostagem 

Os dados de massa seca obtidos durante o experimento estão apresentados na Figura 

30. No geral, todos os tratamentos apontaram redução de massa seca, mas, nos 

primeiros 26 dias, essas reduções foram mais acentuadas. Os tratamentos PSG0 e PSG1 

apresentaram comportamentos semelhantes durante todo o processo. De acordo com a 

Tabela 9, as maiores perdas de massa seca, em relação à quantidade de massa seca 

inicial, foram verificadas no tratamento PSG1 (41%), seguido do tratamento sem urina, 

PSG0, (37%) e do PS1 (32%).  

Tabela 9 - Balanço de massa seca dos tratamentos PSG0, PSG1 e PS1
1 

Tratamento 
MSi

2 MSf
2 MSp

2 RMS2 

------------------------ (kg) ------------------------ ---------- (%) ---------- 

PSG0
3 14,6 9,2 5,3 37,0 

PSG1
3 15,6 9,3 6,4 41,0 

PS1
3 18,6 12,6 5,9 32,0 

1Os dados são valores médios  
2MSi = Massa seca inicial; MSf = Massa seca final; MSp = Massa seca perdida; RMS = Redução 
de Massa seca 
3PSG0: Pilha de serragem grossa e grama sem urina; PSG1: Pilha de serragem grossa e grama 
com urina; PS1: Pilha de serragem  grossa com urina 
Fonte: Autora (2016). 

Comparando esses resultados com os da Fase I, apenas o tratamento PSG1 apresentou 

decréscimos semelhantes (>40%) que, segundo Inácio; Miller (2009), correspondem às 

expectativas de perdas (40 a 80%) causadas, principalmente, pela mineralização do 

carbono da matéria orgânica. 

A Figura 31 mostra as transformações das características físicas das pilhas durante 

processo de compostagem. É possível observar a mudança da coloração dos materiais e 

a redução do volume. Visivelmente, as pilhas dos tratamentos PSG0 e PSG1 estavam com 

aspectos bem semelhantes, no entanto, o tratamento PSG1, aos 110 dias, já possuía 

consistência pegajosa e textura tipo de argila que são aspectos que definem a presença 

de húmus, ou seja, composto em processo avançado de maturação (KIEHL, 2012). 
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Figura 30 - Redução de massa seca nas pilhas de compostagem ao longo do tempo 

  

 
PSG0: Pilha de serragem e grama sem urina 
PSG1: Pilha de serragem e grama com urina 
PS1: Pilha de serragem com urina 
Fonte: Autora (2016). 
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Figura 31 – Transformações físicas das pilhas durante o processo de compostagem 
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Fonte: Autora (2016). 
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5.3 Estimativa do uso de urina humana na compostagem de RSV em escala 

real 

Dentre os tratamentos aplicados na Fase II, o tratamento PSG1 foi o que produziu 

composto orgânico com características mais apropriadas ao uso agrícola no que se 

refere à redução de M.O. (70%) e massa seca (40%), teor médio de N (16g kg-1) e 

relação C/N (19).  

Estimatimou-se o volume de urina humana necessário para ser aplicado na 

compostagem dos mesmos tipos de resíduos utilizados na Fase II, para obtenção de 

fertilizante orgânico classe D, de acordo com o MAPA, em quantidade suficiente 

para adubar um hectare de cultivos agrícolas no momento do plantio (Tabela 10).  

A escolha das espécies agrícolas foi determinada a partir da prática da agricultura 

urbana e periurbana cujas iniciativas produtivas se auto intitulam como produção 

orgânica, embora apenas 0,05% possuam certificação (SANTANDREU; LOVO, 

2007). Esses sistemas de produção agrícola se tornaram atividades desenvolvidas, 

em sua maioria, por famílias de baixa renda, sob os moldes da agricultura familiar, 

mas são também realizadas por indivíduos isoladamente, empresas, cooperativas e 

associações (FERREIRA, 2013; MATA, 2014; SANTANDREU; LOVO, 2007; 

MACHADO; MACHADO, 2002). De um modo geral, esses autores citam as 

hortaliças, as plantas ornamentais e as ervas medicinais e aromáticas como os 

principais produtos agrícolas produzidos nos sistemas de agricultura urbana e 

periurbana. 

De acordo com a recomendação de adubação nitrogenada de cada cultura proposta 

por Ribeiro et al. (2008), para a pimenta, e CEFS/BA (1989) para as demais 

espécies hortículas, calculou-se a quantidade esperada de fertilizante orgânico, em 

massa seca, e, consequentemente, o volume de urina consumido na compostagem 

para produção desse fertilizante. Destacando-se, todavia, a realização dos mesmos 

procedimentos conduzidos nas pilhas do tratamento PSG1, ou seja, aplicando a 

urina humana no preparo das pilhas e diluída em água para ajuste da umidade. 

Além disso, determinou-se a quantidade de mistura de resíduos, em kg de massa 

seca, proporcional ao que foi usado no início da Fase II.  
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Tabela 10 - Estimativa do volume de urina humana, das quantidades de mistura de resíduos e do tempo correspondente para obtenção da 
urina humana 

Cultivos 
Recomendação 
(kg de N ha-1)1 

Fertilizante 
Orgânico 
(kg ha-1)2 

Volume de Urina 
Humana para 

Compostagem - VUHC 
(L)3 

Mistura de Resíduos 
para compostagem 

(kg)4 

Tempo para Gerar VUHC 
numa Residência (dias)5 

Alface (Lactuca 
sativa l.), Beterraba 
 (Beta vulgaris L.), 
Cenoura (Daucus 
carota L.), Couve-flor  
(Brassuca oleracea L. 
var. botrytis L.), 
Pimenta  
(Capsicum spp.), 
Pimentão 
(Capsicum annum L.) 

406;7 2 500 1 457 4 220 194 

Tomate 
(Lycopersicum 
esculentum Mill.) 

607 3 750 2 186 6 329 291 

1Quantidade recomendada para o plantio 
2Dado em kg de massa seca baseado no teor médio de N, g kg-1, do composto PSG1 
3Baseado no volume de urina aplicado por pilha no tratamento PSG1 (5,4L) 
4Em kg de massa seca de serragem, RSV (aparas de grama) e esterco bovino (1:7:2) 
5Residência com 4 habitantes; média de 1,5L de urina/pessoa dia-1 
6Ribeiro et al. (2008) 
7CEFS/BA (1989) 

Fonte: Autora (2016). 
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Estimou-se também o tempo de coleta recomendado para obter o volume de urina 

humana relativo à produção de cada fertilizante orgânico. Para isso, admitiu-se uma 

residência com quatro habitantes cuja geração média diária de urina humana está 

em torno de 6L. Segundo Guyton; Hall (2006), um indivíduo elimina de 300 a 400mL 

de urina por micção e, ao longo do dia, o volume médio total de urina expelida pode 

chegar a 1,5L. 

Portanto, ao analisar a Tabela 10 nota-se que, para realizar a adubação orgânica no 

plantio da maioria das espécies apresentadas, necessita-se de grandes quantidades 

de fertilizantes orgânicos (2 500kg ha-1) para suprir a demanda nutricional de 

nitrogênio dessas culturas. Por sua vez, o volume de urina humana para 

compostagem (VUHC) é de 1 457L que pode ser coletado por uma residência 

durante 194 dias. 

Supondo que uma residência, por exemplo, leva em torno de 10 dias para preencher 

um recipiente de coleta de 60 litros, logo serão necessárias 25 residências, para 

reduzir o período de coleta em 94,5%. Além disso, observa-se que, para adubar um 

hectare com o fertilizante orgânico, necessita-se de um pouco mais que 4ton de 

mistura de resíduos orgânicos (serragem, grama e esterco) para serem 

compostados.  

Caso a adubação fosse feita com fertilizante sintético, como a ureia, por exemplo, a 

quantidade necessária para adubar um hectare equivaleria a, aproximadamente, 

91kg, considerando que a ureia contem 44% de nitrogênio (CEFS/BA, 1989). 

Comparando-se as quantidades de fertilizante químico e fertilizante orgânico, nota-

se uma grande disparidade entre os valores.  

De imediato, a adubação química parece ser mais vantajosa pela praticidade e por 

proporcionar retornos produtivos e financeiros em curto prazo. No entanto, os 

fertilizantes sintéticos, a exemplo da ureia, fornece apenas o nutriente, 

especificamente, o nitrogênio que possui alta mobilidade no solo podendo alcançar o 

lençol freático e contaminá-lo. Por outro lado, o uso de fertilizantes orgânicos possui 

o inconveniente de requerer grandes quantidades de material para atender à 

demanda nutricional das culturas. Mas os ganhos ambientais, agronômicos, 

econômicos e sociais são recompensados, pois os fertilizantes orgânicos aumentam 

a capacidade produtiva do solo, porque melhoram as características químicas, 
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físicas e microbiológicas, reduz os impactos negativos causados pela disposição 

inadequada dos resíduos sólidos orgânicos e, por fim, gera emprego e renda 

aqueles que se dispõem a produzi-lo.  

Pelo o exposto, depreende-se que os resultados dessas estimativas são importantes 

para montagens de cenários compatíveis com a disponibilidade de resíduos 

orgânicos, de urina humana e de áreas destinadas à implantação de sistemas de 

compostagem. Dessa forma, tanto o meio rural como a área urbana e periurbana 

são locais com grandes potenciais às ações sustentáveis, uma vez que são fontes 

geradoras de resíduos orgânicos e excretas humanas passíveis de serem 

transformados em fertilizantes orgânicos. Portanto, a inserção desses resíduos 

como insumo pode ser considerada em função do seu potencial de beneficiar o meio 

ambiente e a sociedade. 
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6. CONCLUSÕES 

A compostagem de RSV em leiras cônicas de 0,2m² alcançou temperaturas 

termofílicas na primeira semana. Os maiores picos de temperatura obtidos na fase 

de degradação ativa foram 46,3ºC (PS1-2), 51,3ºC (PSG1-1) e 49,3°C (PSG0-1). 

Em todos os tratamentos, a umidade foi determinante para a evolução do processo 

de biodegradação da matéria orgânica. O teor de umidade entre 65 e 70%, nas 

condições estudadas, foi favorável ao processo de compostagem. 

Para a compostagem em pilhas, os valores finais de pH variaram de 7,3 a 7,5, não 

se verificando diferenças pela adição de urina humana em relação ao controle com 

aparas de grama e serragem.  

O tempo de compostagem de 120 dias em pilhas de 0,2m³, para mistura de RSV e 

serragem possibilitou a redução de matéria orgânica no tratamento com urina 

humana de  70,2%, ao passo que o tratamento sem urina apresentou perda de 

67,5%.  

A compostagem usando como material estruturante apenas a serragem grossa teve 

as menores perdas de M.O., em torno de 53%, provavelmente devido à baixa 

biodegradabilidade do material em comparação com as aparas de grama.  

Em todos os tratamentos houve incrementos nos teores de nitrogênio. Após 120 dias 

de compostagem, os composto produzidos nas pilhas do tratamento com serragem, 

grama e urina obtiveram as maiores concentrações de nitrogênio total, de 16 e 17g 

kg-¹. 

Os resultados finais da relação C/N estão compatíveis com as perdas de M.O. 

ocorridas ao longo do processo de compostagem. Após 120 dias, os compostos do 

tratamento que utilizou serragem, grama e urina humana (PSG1) indicaram maiores 

perdas e, consequentemente, a menor relação C/N entre os tratamentos (19:1), 

seguido tratamento com serragem e grama (21:1) e do tratamento que utilizou 

serragem e urina humana (26:1 e 20:1). 

Dentre os compostos gerados, apenas os do tratamento PSG1 estão compatíveis 

com todas as especificações técnicas da Instrução Normativa N° 25 de 23/07/2009 

do MAPA, exceto para o teor de umidade que apresentou níveis em torno de 
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70%que estão acima do recomendado. No entanto, esse aspecto pode ser 

facilmente corrigido pela secagem à temperatura ambiente de maneira que 

alcancem os níveis de umidade desejáveis. 

A partir dos resultados apresentados ao longo do trabalho, pode-se concluir que a 

urina humana não causou prejuízos ao processo. A sua utilização poderá servir de 

insumo para a compostagem como fonte de nutrientes e água para rega das pilhas.   
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