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RESUMO 

No presente trabalho, teve-se como objetivo avaliar a qualidade agronômica do composto produzido a partir de carcaças 

de frango e diferentes materiais orgânicos, processados em sistema de leira estática aerada (LEA) e composteira. 

Inicialmente, determinou-se a relação C/N de cada material e a perda de pressão do ar ao passar pela massa em 

compostagem. Depois disso, foram montados e monitorados os experimentos com a seguinte composição: Experimento 

1: Composteira: carcaças de frango inteiras, palha de café e cama de frango, Experimento 2: LEA 01: carcaças de frango 

inteiras, bagaço de cana-de-açúcar e cama de frango, Experimento 3: LEA 02: carcaças de frango trituradas, bagaço de 

cana-de-açúcar e cama de frango, Experimento 4: LEA 03: carcaças de frango trituradas, palha de café e cama de 

frango. A composteira foi construída com uma área e altura útil de 1,5 x 1,5 m
2
 e 1,5 m de altura e as LEAs com 

aproximadamente, 2 m de base, 1 m de altura e 3 m de comprimento. As variáveis monitoradas foram: pH, temperatura, 

em 3 pontos da massa (base, centro e topo), e relação C/N, sendo as temperaturas monitoradas diariamente e as demais 

variáveis a cada 15 dias, no material das LEAs, e a cada 20 dias, no da composteira. Além disso, foram determinadas a 

CTC, potássio e sódio. Ao final de 90 os seguintes resultados foram obtidos para N, P, K, Na e o índice CTC/COT, 

respectivamente de 1,3; 1,47; 2,20; 0,47 e 5,75 (Composteira), 1,4; 1,98; 1,71; 0,58 e 5,25 (LEA 01), 1,68; 2,39; 2,42; 

0,77 e 5,79 (LEA 02) e 1,6; 2,12; 2,63; 0,67 e 9,74 (LEA 03). Com base nos resultados obtidos concluiu-se que os 

materiais produzidos, tanto na composteira como nas leiras estáticas aeradas, já no primeiro estágio (fase de 

decomposição ativa), apresentaram coeficientes de humificação muitas vezes superiores aos considerados adequados 

(1,7) e que, no segundo estágio, período de estabilização do material, o coeficiente de humificação aumentou ainda mais 

no material processado na composteira, permanecendo igual na LEA 01 e aumentando muito nos processados na LEA 

02 e LEA 03. Isso demonstrou que a trituração das carcaças de frango favoreceu a humificação do material compostado. 

Além disso, observou-se que houve, tanto no material mantido na composteira como no das leiras estáticas aeradas, 

redução na concentração de N, sendo que maiores reduções foram observadas nas últimas, pela maior exaustão dos 

gases de amônia produzidos. Contudo, as concentrações de nutrientes encontradas no produto final, em todos os 

experimentos, bem como o seu grau de humificação conferem aos produtos finais uma excelente qualidade, do ponto de 

vista agronômico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Carcaça de frango, qualidade-agronômica, compostagem, composteira; Leiras estáticas aeradas.  
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INTRODUÇÃO 

O crescimento da população mundial tem gerado uma proporcional demanda por alimentos, materiais e insumos. Para 

suprir essa demanda, tem sido gerada grande quantidade de resíduos, subprodutos da atividade humana constituindo 

grande problema de ordem social, econômica e ambiental. Dentre as atividades produtoras de alimentos, encontra-se a 

produção de frangos de corte, geradora de grande quantidade de resíduos. Nessa atividade, o Brasil é hoje um dos 

maiores produtores e o maior exportador de carne de frango do mundo. 

A criação de frango e a produção brasileira de carne de frango crescem a cada ano e, juntamente com ela, cresce 

também a quantidade de resíduos gerados. Segundo dados da UBA (União Brasileira de Avicultura), o Brasil produziu 

cerca de 11 milhões de toneladas de frango em 2009, o que correspondeu a 15,3% da produção mundial (UBA, 2009). 

Segundo a AVIZOM (Associação dos Avicultores da Zona da Mata), cada ave produz cerca de 1,4 kg de excretas, 

considerando o peso médio de 2 kg por ave, foram produzidos, somente em 2009, cerca de 7,7 milhões de toneladas de 

excretas no Brasil. A mesma associação afirma que, além da “cama de frango” (excretas mais material palhoso usado na 

cobertura dos pisos dos criatórios) descartada, 5 a 15% das aves morrem de causas naturais durante a criação. Na região 

de atuação da AVIZOM (Zona da Mata Norte de Minas Gerais), a associação informou que são abatidas, diariamente, 

cerca de 180.000 aves, significando uma produção diária de 252 toneladas de dejetos e 18 mil aves mortas, 

correspondendo uma produção anual de 75.600 toneladas de excretas e cerca de 6,48 milhões de aves mortas. Uma vez 

que a Instrução Normativa n
o 

8, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proibiu a utilização de cama de 

frango como suplemento alimentar de gado e, considerando que as carcaças de aves mortas durante a fase de criação 

eram enterradas ou lançadas nos rios da região,a  compostagem desses resíduos tem se mostrado uma excelente 

alternativa para o tratamento e, posterior disposição final (AVIZOM, 2006).  

GRAVES et al. (2000) considera a compostagem de carcaças a técnica de tratamento de custo e tecnologia mais 

acessível aos produtores de aves. Na compostagem, propriamente dita, está implícita a aeração do material, seja por 

reviramento (processo “Windrow”) ou por aeração forçada (processo de leiras estáticas aeradas). O metodo da 

composteira, que é uma variante aos processos de compostagem, entretanto, difere dos anteriores, conceitualmente, pois 

contempla uma fase onde se promove a aeração do material, nem por reviramento e nem a aeração forçada. 

O processo de Leiras Estáticas Aeradas (LEA) vem sendo muito difundido para o tratamento de resíduos orgânicos, 

principalmente, lodo de esgoto doméstico, devido suas características inerentes como, baixo custo de manutenção, 

grande produtividade e eficiência na eliminação de patógenos (AZEVEDO, 1993). Ainda segundo a mesma autora os 

custos de construção e operação das instalações dos sistemas de compostagem por LEA são similares ao processo 

“Windrow”. Além da vantagem do baixo custo relacionado ao processo, outra vantagem é o uso agrícola que pode ser 

dado ao produto final, o composto. Sendo assim, acredita-se que tal processo possa ser excelente alternativa de 

tratamento à crescente demanda dos resíduos gerados pelo processo produtivo de carnes de frango no Brasil.  

No presente trabalho, teve-se como objetivo avaliar a qualidade agronômica do composto produzido a partir de carcaças 

de frango e diferentes materiais orgânicos, processados em sistema de leira estática aerada (LEA) e composteira. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As leiras de compostagem foram constituídas por carcaças de frango e cama-de-frango, bagaço de cana-de-açúcar e 

palha de café.  As carcaças e camas de frango foram obtidas de granjas integradas à agroindústria da região da Zona da 

Mata Mineira. O bagaço de cana-de-açúcar e a palha de café foram obtidos em fazendas localizadas no Município de 

Paula Cândido, Minas Gerais.  

O material orgânico foi compostado utilizando-se o método da composteira (COMPOST), com ênfase ao procedimento 

adotado na Zona da Mata Norte Mineira, e o de compostagem, em leiras estáticas com aeração forçada positiva (LEA). 

Inicialmente, determinou-se a relação C/N de cada material e a perda de pressão do ar ao passar pela massa em 

compostagem. Depois disso, foram montados e monitorados os experimentos com a seguinte composição: Experimento 

1: Composteira: carcaças de frango inteiras, palha de café e cama de frango, Experimento 2: LEA 01: carcaças de frango 

inteiras, bagaço de cana-de-açúcar e cama de frango, Experimento 3: LEA 02: carcaças de frango trituradas, bagaço de 

cana-de-açúcar e cama de frango, Experimento 4: LEA 03: carcaças de frango trituradas, palha de café e cama de 

frango. A composteira foi construída com uma área e altura útil de 1,5 x 1,5 m
2
 e 1,5 m de altura e as LEAs com 

aproximadamente, 2 m de base, 1 m de altura e 3 m de comprimento. As variáveis monitoradas foram: pH, temperatura, 

em 3 pontos da massa (base, centro e topo), e relação C/N, sendo as temperaturas monitoradas diariamente e as demais 

variáveis a cada 15 dias, no material das LEAs, e a cada 20 dias, no da composteira. O pH foi medido utilizando-se 

peagâmetro; a temperatura utilizando-se um sistema termômetro-termopar; o carbono orgânico facilmente oxidável 

(CFO) foi quantificado utilizando-se o método de Walkley-Black; e o nitrogênio total utilizando-se o método Kjedahl. A 

determinação da CTC e fósforo seguiram as recomendações de HARADA & INOKO (1980) e EMBRAPA (1997), 

respectivamente. 



                   

I Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental                                  
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 3 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A capacidade de troca catiônica (CTC) do material orgânico possibilita que se quantifique a capacidade do composto 

orgânico em adsorver cátions, sendo tanto maior quanto maior for o índice de humificação do material orgânico, Isto 

porque as substâncias húmicas que compõe o composto são colóides eletronegativos com grande superfície específica. 

O processo de humificação, que ocorre, principalmente, na maturação e qualidade do composto, pode ser medido pelo 

valor da CTC do composto ou também pela relação CTC/COT, ou seja, estas variáveis dão indicativos do grau de 

maturação do composto orgânico. Em vista disso, estão apresentados na Tabela 1 os resultados relativos a essas 

variáveis, obtidos no monitoramento efetuado durante o processo de compostagem, 

 

Tabela 1, Variáveis monitoradas durante a compostagem, 

CFO N P K Na CTC COT CTC/C 

Tratamento Dias C/N ---------------------dag kg
-1

------------------- cmolc kg
-1 

dag kg
-1   

0 19,16 69,03 3,60 - 45,96 - 

20 9,6 28,41 2,95 -  45,48 -  

40 13,3 29,90 2,33  - 46,54 -  

60 27,56 33,07 1,2 175 41,52 4,22 

COMPOST 

90 22,71 29,26 1,3 

1,47 2,20 0,47 

209 36,37 5,75 

0 13,79 67,74 4,91  - 47,80  - 

15 5,8 29,26 5,08  - 46,03  - 

30 8,9 30,59 3,46  - 41,52  - 

45 9,3 29,00 3,11 192 36,37 5,28 

60 17,9 26,87 1,5 180 34,31 5,25 

LEA 01 

90 18,1 25,44 1,4 

1,98 1,71 0,58 

 - 33,71  - 

0 13,79 67,74 4,91  - 47,80  - 

15 9,0 16,47 1,84  - 41,94  - 

30 8,9 27,71 3,07 196 37,72  5,20 

45 8,4 26,59 3,15 192 37,39  5,14 

60 15,13 23,53- 1,61 215 30,89 6,96 

LEA 02 

90 14,62 25,40 1,68 

2,39 2,42 0,77 

197  34,01 5,79 

0 13,55 68,30 5,04  - 47,81  - 

15 8,4 20,52 2,45  - 44,96  - 

30 7,5 28,09 3,75 183 40,51  4,52 

45 8,0 28,59 3,57 198 34,04  5,82 

60 17,77 30,36 1,72  - 35,09  - 

LEA 03 

90 17,38 27,8 1,6 

2,12 2,63 0,67 

 212 21,76 9,74 

  

Como pode ser observado na Tabela 1, a CTC do material orgânico tratado em composteira, após 60 dias de 

processamento, foi de 175 cmolc kg
-1

, o COT foi 41,52 dag kg
-1

 e a relação CTC/COT foi de 4,22. Após 90 dias de 

compostagem, 30 dias de reviramento no pátio de compostagem, o material retirado da composteira apresentou CTC de 

209 cmolc kg
-1

, COT de 36,37 dag kg
-1

 e relação CTC/COT de 5,75, Nos primeiros 30 dias de compostagem, no 2º 

Estágio, houve acréscimo de 19 % no valor da CTC, juntamente com uma redução de 12,4 dag kg
-1

 na concentração de 

COT. Isto ocorreu devido à degradação da matéria orgânica, que proporcionou maior humificação do material, 

proporcionando aumento no valor da CTC e a transformação do COT em dióxido de carbono, reduzindo, assim, sua 

concentração no material. Segundo HARADA & INOKO (1980) valores de CTC/COT superiores a 1,7 indicam bom 

grau de humificação do material orgânico, De acordo com esse valor de referência, observou-se que: o material da 

composteira apresentou coeficiente de humificação de cerca de 2,5 vezes o valor de referência (1,7), já no final do 1º 

estágio de degradação, e de 3,5 vezes, nos 30 primeiros dias do 2º estágio; o material da LEA 01 apresentou coeficiente 

de humificação, aos 45 dias de compostagem, de 3 vezes o valor de referência (1,7). Após 60 dias de compostagem, 

essa relação se manteve; o material da LEA 02 apresentou coeficiente de humificação 3 vezes maior que o do valor de 
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referência (1,7), aos 30 dias e, manteve esse coeficiente aos 45 dias. Aos 60 dias, o coeficiente de maturação foi 4 vezes 

superior ao valor de referência e, aos 90 dias, esse valor reduziu para 3,4 e o material da LEA 03 apresentou coeficiente 

de humificação de 2,65, aos 30 dias, de 3,4, aos 45 dias e de 5,7, aos 90 dias. 

Comparando-se os índices obtidos nos tratamentos em que o material orgânico era o mesmo, porém obtidos em 

processos de compostagem diferentes (composteira e leira estática aerada), observou-se que: o material da LEA 03 

apresentou coeficiente de maturação, aos 90 dias, 1,7 vezes o valor obtido no material da composteira. Como pode ser 

observado na Tabela 1, este valor foi conseguido não pelo ganho em termos de CTC, mas da redução do COT; o 

material da LEA 02 apresentou coeficiente de maturação, aos 90 dias, 1,3 vezes o valor obtido no material da LEA 01. 

Essa diferença é devida ao ganho, em termos de CTC, e também à redução no COT, Diante destes resultados, observa-

se que, em relação a essa variável, que a trituração das carcaças de frango, favoreceu a degradação e humificação do 

material. Entretanto, conforme pode ser observado pelos valores apresentados na Tabela 1, esta melhoria foi, 

basicamente, em função da redução do COT, ou seja, da aceleração do processo de compostagem. 

Na quantificação dos valores de concentração dos nutrientes, fósforo, potássio e sódio no material em compostagem, 

foram observadas pequenas variações com o tempo de compostagem, sendo as diferenças creditadas mais à 

heterogeneidade do material. Os valores apresentados na Tabela 1 foram obtidos com base na média dos valores 

encontrados nas amostras de 90 dias do experimento. As concentrações de P obtidas neste trabalho foram de 1,47 dag 

kg
-1

, no material da Composteira, 1,98 dag kg
-1

, no material da LEA 01, 2,39 dag kg
-1

, no material da LEA 02 e de 2,12 

dag kg
-1

, no material da LEA 03, COSTA et al, (2006) encontrou concentração de P de 2,69 dag kg
-1

 no composto final, 

enquanto que SILVA et al, (1998), citado pelos autores, trabalhando com compostagem de resíduos sólidos de 

frigorífico, encontraram P igual a 0,71 dag kg
-1

 e COSTA et al, (2005), trabalhando com resíduos sólidos da indústria de 

desfibrilação de algodão, encontraram concentração de 0,35 dag kg
-1

 de P. 

A concentração de K no material foi de 2,20 dag kg
-1

, no material coletado na Composteira, 1,71 dag kg
-1

, no material 

da LEA 01, 2,42 dag kg
-1

, no material da LEA 02 e 2,63 dag kg
-1

, no material da LEA 03. Essas variações se devem, 

provavelmente, às diferentes proporções de palha de café e frango nas amostras analisadas, KUMAR et al, (2007) 

encontraram nas leiras de compostagem de aves mortas concentração de K entre 2,13 e 3,2 dag kg
-1

. Os mesmos autores 

citaram outras pesquisas, nas quais os valores de K variaram de 1,7 a 4,07 dag kg
-1

, COSTA et al, (2006) encontraram 

concentração de K de 2,67 dag kg
-1

 no composto final, enquanto COSTA et al, (2006) citaram um trabalho de 

compostagem de resíduos sólidos de frigorífico no qual foi encontrado uma concentração de 0,97 dag kg
-1

 de K e 

COSTA et al, (2005), trabalhando com resíduos sólidos da indústria de desfibrilação de algodão, encontrou 

concentração de 2,04 dag,kg
-1 

de K. Essas diferenças apresentadas comprovam que as concentrações dos nutrientes, no 

composto final, estão diretamente relacionadas aos materiais que compõe a mistura inicial. 

As concentrações de Na encontradas no composto orgânico foram de 0,47 dag kg
-1

, no material coletado na 

Composteira, 0,58 dag kg
-1

, no material da LEA 01, 0,77 no material da LEA 02 e 0,67 dag kg
-1

, no material da LEA 03. 

Segundo MATOS (2006), a cama de frango tem cerca de 0,54 dag kg
-1

, palha de café 0,016 dag kg
-1

 e resíduos da cana-

de-açúcar varia de 0,04 a 1,4 dag kg
-1

. Com exceção do valor obtido no material da composteira, os demais valores 

seriam os mesmos encontrados caso se fizesse uma composição dos diferentes materiais que compõe cada leira e suas 

respectivas proporções. 

 

 
CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos, pode se concluir que: 

- os materiais produzidos, tanto na composteira como nas leiras estáticas aeradas, já no primeiro estágio (fase de 

decomposição ativa), apresentaram coeficientes de humificação muitas vezes superiores aos considerados adequados 

(1,7). No segundo estágio (período de estabilização do material), o coeficiente de humificação aumentou ainda mais no 

material processado na composteira, permanecendo igual na LEA 01 e aumentando muito nos processados na LEA 02 e 

LEA 03. Isso demonstrou que a trituração das carcaças de frango favoreceu a humificação do material compostado; 

 

- houve, tanto no material mantido na composteira como no das leiras estáticas aeradas, redução na concentração de N, 

entretanto maiores reduções foram observadas nas últimas, pela maior exaustão dos gases de amônia produzidos; 

 

- as concentrações de nutrientes encontradas no produto final, em todos os experimentos, bem como o seu grau de 

humificação conferem aos produtos finais uma excelente qualidade, do ponto de vista agronômico.  
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