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RESUMO 

A compostagem é uma ótima alternativa para a reciclagem de resíduos orgânicos, que 

são aproximadamente 50% dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios 

brasileiros. Desta forma, o presente estudo analisou a geração dos resíduos de frutas, 

legumes e verduras (FLV) da feira livre da rua Rio Grande do Sul no bairro José 

Menino e a área necessária para compostagem contínua desse material. As coletas 

ocorreram no período de quatro semanas e em 15 barracas. O método de 

compostagem utilizado foi a leira estática de aeração passiva (método UFSC) com 

monitoramento da temperatura. Como fonte de carbono para a compostagem foram 

utilizados folhiços oriundos da varrição e poda do Orquidário de Santos. O 

dimensionamento das leiras foi calculado segundo a média de resíduos compostados 

experimentalmente das coletas realizadas. Em média foram coletados 284,3kg de 

FLV/semana, sendo que 7,2kg foram provenientes da barraca de suco, 76,2kg das 

barracas de verduras, 56,6kg de legumes e 144,3kg de frutas. O monitoramento da 

temperatura demonstrou que a sanitização do material ocorreu corretamente. Para o 

sistema de três leiras adotado, onde uma está em alimentação, outra em descanso e 

a terceira em maturação, as dimensões calculadas são de 3,1m x 1,6m x 1,2m (L x B 

x h) cada. Assim, este trabalho buscou auxiliar o Projeto Composta Santos, de 

compostagem e agricultura urbana, a aumentar e viabilizar a segregação na fonte da 

compostagem de uma feira livre no município de Santos, promovendo diversos 

benefícios ambientais, como a diminuição dos resíduos orgânicos que vão para o 

aterro sanitário e na geração de composto orgânico.  

 

Palavras-chave: Resíduos orgânicos. Compostagem descentralizada. Feiras livres. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Composting is a great alternative for recycling organic waste, which is approximately 

50% of urban solid waste generated in Brazilian municipalities. In this way, the present 

study aimed to analyze the generation of fruit and vegetable waste (FLV) from the 

street fair on Rio Grande do Sul street in the José Menino neighborhood and the area 

needed for continuous composting of this material. The samples were collected took 

place in a period of four weeks and 15 tents. The composting method used was the 

passive aeration static windrow (UFSC method) with temperature monitoring. As a 

carbon source for composting, leaf litter from the sweeping and pruning of the 

Orquidário de Santos was used. The sizing of the windrows was calculated according 

to the average of experimentally composted waste from the collections carried out. On 

average, 284.3kg of FLV/week were collected, 7.2kg from the juice stall, 76.2kg from 

the vegetable stalls, 56.6kg from vegetables, and 144.3kg from fruits. Temperature 

monitoring showed that the material was sanitized correctly. For the three-row system 

adopted, where one is being fed, another is resting and the third is maturing, the 

calculated dimensions are 3.1m x 1.6m x 1.2m (W x W x h) each. Thus, this work 

sought to help the Composta Santos Project, of composting and urban agriculture, to 

increase and make possible the segregation at the source of composting in a street 

fair in the city of Santos, promoting several environmental benefits, such as the 

reduction of organic waste that goes to the sanitary landfill and in the generation of 

organic compost. 

 

Keywords: Organic waste. Decentralized composting, Street market. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2012), cerca de 50% 

dos resíduos sólidos gerados no Brasil são orgânicos, já o Plano Regional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista afirma que a fração orgânica dos 

resíduos sólidos dos municípios da região é de 40,4% (IPT, 2018) porcentagens que 

podem variar conforme o desenvolvimento e características da população. Todavia, 

apesar de se tratar de uma quantidade considerável dos resíduos sólidos urbanos 

(RSU), apenas 2% desta fração são destinados a compostagem o que acarreta em 

uma gestão ineficiente e a diminuição da vida útil do aterro sanitário (BRASIL, 2012). 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (nº 12.305 de 2010) foi um 

marco brasileiro de gestão de RSU e preconiza a hierarquia de geração, que devem 

respeitar a ordem de não-geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e a 

disposição final ambientalmente adequada. A compostagem se enquadra na 4º 

prioridade e demonstra diversos benefícios econômicos e ambientais que serão 

discutidos (BRASIL, 2010).  

A compostagem é o processo aeróbico de degradação da matéria orgânica 

como folhas secas e alimentos, transformando esses insumos em fertilizantes sólidos 

e líquidos de alta qualidade (MMA, 2017).  

A compostagem trata-se de uma técnica relativamente antiga no Brasil, visto 

que existem relatos de usinas de compostagem na década de 70, mas que pela falta 

de segregação na fonte e manejo inadequado trouxeram problemas de processos e 

qualidade do composto produzido (BARREIRA, 2006). Entretanto, hoje existem 

diversos casos de sucesso no país que atrelaram a compostagem com a segregação 

na fonte e o estudo do método adequado para a matéria orgânica disponível, sendo 

uma excelente forma de reciclagem e diminuição do volume de material enviado para 

o aterro sanitário (GALVÃO, 2019).  

Segundo o Boletim Técnico da FAPESC (2017), existem diversos métodos para 

a compostagem dos resíduos orgânicos, mas os mais utilizados são: a compostagem 

com revolvimento de leiras, leiras estáticas com aeração forçada, compostagem em 

sistemas fechados (reatores) e leiras estáticas com aeração passiva (método UFSC). 
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No entanto, o método mais utilizado em pátios de pequeno porte é o método UFSC, 

pelo seu baixo custo de implantação e menor produção de odores, este método 

precisa de mão de obra para a manutenção e disponibilidade de materiais 

estruturantes, como folhiço, serragem e palha, que são fáceis de encontrar, mas 

precisam da segregação na fonte e o transporte (FAPESC, 2017). 

Um pátio de compostagem que seja devidamente dimensionado terá vida útil 

infinita, pois os produtos gerados podem ser utilizados na agricultura urbana, e a área 

poderá ser liberada para a recepção de novos materiais (ABREU, 2013). Se 

comparado ao aterro sanitário, além da área necessária ser menor, possui vantagens 

em relação ao custo de instalação e operação (FAPESC, 2017).   

Um exemplo de sucesso de um pátio descentralizado de compostagem ocorreu 

em Florianópolis/SC, o evento que é conhecido como a Revolução dos Baldinhos, 

começou em 2008 quando uma comunidade passou por uma infestação de ratos que 

eram atraídos pelo mau acondicionamento dos resíduos urbanos. Com o apoio da 

ONG CEPAGRO (Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo), 

responsável por ações de educação ambiental e agricultura urbana, os moradores 

desenvolveram o modelo de coleta e compostagem dos resíduos orgânicos (ABREU, 

2013). Com a participação e capacitação dos voluntários e moradores, hoje a 

comunidade possui 150 famílias cadastradas que depositam resíduos em 38 pontos 

de coleta. Cada rua conta com um morador responsável pela operação, que junta 8 

toneladas de resíduos por mês. Além da retirada do lixo, é produzido adubo orgânico 

com a compostagem do material (PEIXOTO, 2018). 

Outro caso, é o que ocorre na cidade de São Paulo, que em 2015 promoveu o 

projeto de compostagem chamado Feiras e Jardins Sustentáveis, que hoje conta com 

cinco pátios de compostagem, são eles: Lapa, Sé, Mooca, São Mateus e Ermelino 

Matarazzo. As unidades possuem a capacidade de recebimento de até três mil 

toneladas de resíduos por ano (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021). 

Os dois modelos trazem realidades diferentes, pois em Florianópolis a 

comunidade fez a própria gestão de resíduos com o apoio técnico do CEPAGRO, já 

em São Paulo, o poder público que criou o projeto de compostagem. Todavia, as duas 
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formas tiveram sucesso e são exemplos para o conceito de responsabilidade 

compartilhada, que segundo a PNRS (Art. 30) é determinada como: 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta  

Ou seja, a responsabilidade de gestão dos resíduos está relacionada a todo o 

ciclo de vida do produto, da fabricação até a destinação ambientalmente adequada. 

Nesta discussão, vê-se o grande descarte de resíduos orgânicos produzidos em 

residências e restaurantes, que descartam alimentos estragados, fora da validade ou 

que não foram consumidos, situação semelhante a que é vista nas feiras livres 

municipais (INSTITUTO ETHOS, 2005).  

As feiras livres são um local de comercialização de diversos produtos, como 

peixe, frango, pastel, utensílios de cozinha, roupas, porém os mais comuns são frutas, 

legumes e verduras (FLV) (BENAQUE, 2019). Esses locais, geralmente em vias 

pública, atraem muitos consumidores pelo baixo preço e a crença dos alimentos 

comercializados serem mais frescos e de qualidade superior aos mercados (PINTO, 

2019).  

Pelas características dos produtos oferecidos, ao final da feira há um grande 

acumulo de resíduos orgânicos que atraem alguns vetores, como urubus, para isso 

não ocorrer e também para ajudar na desocupação da via pública há a necessidade 

da varrição, ajuntamento, coleta e destinação, além da posterior lavagem do espaço, 

sendo que toda esta operação deve ser realizada em um curto espaço de tempo 

(PINTO, 2019).  

 No conceito da responsabilidade compartilhada, aqui já citada, pode-se 

considerar que os resíduos de feiras livres devem receber o apoio dos feirantes na 

segregação, do poder público para coleta e tratamento, e dos consumidores para o 

descarte correto e redução desses resíduos destinados ao aterro sanitário.  
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Conclui-se desta forma, que a segregação na origem, a compostagem e a 

metodologia adequada de tratamento dos resíduos e da área disponível para esse fim, 

irão acarretar em diversos benefícios ambientais, como a redução na emissão de 

gases de efeito estufa, redução do volume de resíduos orgânicos destinados ao aterro 

sanitário e o uso do composto como fertilizante do solo, podendo trazer benefícios 

financeiros aos municípios que são responsáveis por toda a limpeza e destinação dos 

resíduos das feiras livres (GALVÃO, 2019).  

O presente trabalho, com apoio do Projeto Composta Santos, promovido pela 

Secretaria Municipal de Santos, tem como intenção analisar os dados coletados na 

feira livre da rua Rio Grande do Sul no bairro José Menino, Santos-SP, para avaliar a 

quantidade de frutas, legumes e verduras, e estimar a área necessária para a 

compostagem desses resíduos, juntamente com os resíduos de folhas secas, 

proveniente da varrição do Parque Orquidário Municipal de Santos.  
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2 OBJETIVO 

Estimar a área necessária para compostar os resíduos de frutas, verduras e 

legumes de uma feira livre da rua Rio Grande do Sul no bairro José Menino, município 

de Santos/SP. 

 2.1 Objetivos específicos  

 Estimar a quantidade de resíduos gerados por barraca na feira estudada; 

 Monitorar o processo de compostagem nos ensaios pilotos; 

 Estimar a área necessária para compostar continuamente os resíduos 

coletados na feira e gerados no parque (folhiço) com o método escolhido. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Desde a última década, a gestão de resíduos sólidos vem sendo discutida em 

todo o mundo (ARANTES, 2021). No Brasil com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, lei 12.305 sancionada em agosto de 2010, o tema de gestão e gerenciamento 

de resíduos sólidos também vem provocando mudanças na administração estadual e 

municipal, principalmente por influência dos princípios, diretrizes e da sistemática da 

lei (ABRELPE, 2020).  

Segundo o Artigo 7 da lei 12.305, alguns dos objetivos da PNRS são a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental e a gestão integrada de resíduos 

sólidos que promova a articulação entre as diferentes esferas do poder público e 

privado, estimulando à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 

bens e serviços. Para apoiar a gestão é necessário entender a classificação destes 

resíduos que está descrito no artigo 13: 

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 

classificação:  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alí  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  
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g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes 

da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios;  

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 

lei, regulamento ou norma técnica;  

 

Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 

caput, se caracterizados como não perigosos, 

podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados 

aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  

A classificação por origem proporciona uma gestão focada na diferença de 

características geradas por cada setor e sua responsabilidade para o correto 

gerenciamento, desde seu acondicionamento até a destinação final, que está ligado 

aos termos de gerenciamento de resíduos sólidos e gestão integrada de resíduos 

sólidos (Art 3º). 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 

ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
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de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  

Em relação aos resíduos sólidos urbanos, além da discussão de gestão 

correta trazida pela PNRS, tem-se como apoio os planos de resíduos sólidos, que de 

acordo com o artigo 14, podem ser nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, 

municipal e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

3.1.1 Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo 

O Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo de 2020 é um 

documento que traz, entre outras informações, o panorama de resíduos gerados, 

educação ambiental, cenários e metas. Neste plano os dados enviados pelos 

municípios são referentes ao ano de 2018, são mencionadas informações de 212 

municípios, o que representa 33% do total do estado. Dos dados coletados, 78% dos 

municípios apresentaram uma gestão ineficiente e 22% municípios apresentaram uma 

gestão mediana, segundo a avaliação do governo do estado de São Paulo, como 

mostra a figura 1 retirada do plano.  
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Figura 1. Índice de gestão de resíduos sólidos dos municípios do estado de São Paulo  

IGR 2018. Fonte: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 2020. 

Com esses dados vê-se a necessidade de uma melhor gestão dos resíduos 

sólidos no estado de São Paulo na grande maioria dos municípios. Para promover 

melhorias o plano descreve ações voltadas a atender também os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável  ODS (Agenda 2030) da ONU, dentro da gestão e 

gerenciamento dos RSU, uma das oportunidades descritas é a adoção de novas 

tecnológicas que observem a prioridade prevista na PNRS e também o aumento de 

coleta seletiva e da reciclagem, sendo assim a compostagem se enquadra neste 

cenário que tem como objetivo ser alcançado até 2035. A compostagem também é 

citada para os resíduos agrossilvopastoris, onde um dos desafios da sua gestão é a 

capacitação em zonas rurais para a execução da compostagem e segregação 

adequada. 

 

3.1.2 Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 
Baixada Santista (PRGIRS-BS) 

A Região Metropolitana da Baixada Santista é formada por nove municípios: 

Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém 
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e Peruíbe (AGEM, 2021). A região possui seu próprio plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Baixada Santista, publicado em 2018, assim como o plano do 

estado de São Paulo é um documento com informações das características da região 

e sua produção de resíduos sólidos urbanos. Todas as ações foram detalhadas para 

os resíduos sólidos domiciliares, de limpeza urbana, resíduos da construção civil e 

resíduos de serviços de saúde, pois são resíduos que o poder público municipal é o 

responsável por sua gestão.  

Em relação a compostagem algumas ações são realizadas na Baixada 

Santista, os resíduos de poda urbana, são reaproveitados por alguns municípios como 

Bertioga e Santos, mas outras cidades utilizam como adubo, sem a preparação, ou 

como material de forração que é o caso dos municípios de São Vicente, Peruíbe e 

Praia Grande. Alguns municípios também possuem projetos de cunho socioambiental 

sustentáv

 (IPT, 2018). 

O plano prevê um aumento da segregação na fonte dos resíduos urbanos, 

diminuindo sua destinação para aterros sanitários, que até 2037 pretende reduzir em 

35,9% o volume aterrado de RSU, estimulando ações de centros de coleta seletiva 

para recicláveis e res

voluntários) e projetos de educação ambiental a curto prazo para desenvolver a 

compostagem nos municípios.  

As feiras livres ocorrem em todos os municípios da Baixada Santista e são 

eventos que geram muitos resíduos orgânicos, mas que atualmente são misturados a 

outros tipos de resíduos no processo de coleta e transporte, que acabam 

inviabilizando a compostagem (IPT, 2018). Portanto o PRGIRS-BS traz como 

estratégias a curto prazo: 

 Segregação dos resíduos e tratamento dos orgânicos nos grandes 

geradores públicos e privados: que possui o objetivo de implantar 

centrais de compostagem para tratamento dos resíduos gerados nas 

feiras livres, mercados municipais, parques e cemitérios e destinação do 

composto para parques, jardins e canteiros e distribuição à população. 
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 Ampliação e melhoria do sistema de limpeza urbana: com ações 

incentivo à pesquisa e desenvolvimento para a capacitação tecnológica 

dos municípios para novos tratamentos de resíduos, como o 

aproveitamento biológico ou energético dos resíduos de limpeza urbana, 

central de compostagem e unidade de biodigestão. 

 Campanhas visando redução e reutilização dos resíduos sólidos:  ações 

promovendo a interação com comerciantes, feirantes e consumidores 

para a redução do desperdício de alimentos nos mercados municipais e 

feiras livres, encaminhando os resíduos para a compostagem. 

 

3.1.3 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 
Santos  

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Santos 

(PGIRS-SANTOS) foi publicado em 2012 e cita a compostagem como tratamento para 

diversas fontes de resíduos, como resíduos de poda, feiras livres e urbanos. 

Em relação aos resíduos provenientes de feiras livres no município, que em 

2011/2012 possuía 28 feiras semanais de terça a domingo, a sua gestão consistia na 

varrição, ajuntamento e coleta dos resíduos descartados no decorrer da feira, tais 

como restos de alimentos e recicláveis. Após a retirada, ocorre a lavagem dos locais 

críticos (barracas de pescados) com uso de caminhão pipa, todo o processo ocorre 

de forma rápida para desobstruir o trânsito e evitar a fermentação e mau cheiro da 

matéria orgânica (PREFEITURA DE SANTOS, 2012).  

Todo o material coletado era encaminhado para a Estação de Transbordo do 

Aterro da Alemoa, que de 2001 a 2011 foi monitorado. O volume coletado proveniente 

das feiras livres da cidade neste período é apresentado na Figura 2 (PREFEITURA 

DE SANTOS, 2012). 
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Figura 2. Resíduos gerados pelas feiras livres da cidade de Santos de 2001 a 2011. Fonte: 

PREFEITURA DE SANTOS, 2012. 

O volume gerado é significativo e ainda é necessário avaliar melhor suas 

características, alternativas da segregação na fonte e redução do volume destinado 

ao aterro, já que grande parte dos resíduos de feira livre são orgânicos e passíveis de 

compostagem, podendo chegar a 84% considerando a cana moída, coco e vísceras 

de frango e peixe, flores e FLV (PINTO, 2019). 

Em 2016 foi publicada a lei complementar n° 952 em Santos, que condiciona 

o gerenciamento dos resíduos sólidos de pequenos a grandes geradores, conforme a 

classificação da NBR 10.004/2004. Esta lei especifica que os geradores de resíduos 

domésticos devem separá-los em três frações, resíduos úmidos, secos e rejeitos, 

entretanto a coleta e destinação dos resíduos úmidos não é bem especificada, não 

dando obrigatoriedade para os geradores a reciclagem destes, apenas dos resíduos 

secos.     

 

3.2 Compostagem  

A compostagem não é uma técnica criada recentemente, pois há relatos de 

civilizações que faziam a prática de reciclagem de nutrientes como base para a 

agricultura, como os plantios tradicionais na China e na região onde hoje é o México, 

há mais de 5.000 anos (MMA, 2017).  
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A compostagem é uma alternativa de destinação dos resíduos orgânicos 

ambientalmente adequada, de baixo custo, que produz um composto orgânico de alta 

qualidade, que servirá de adubo para a agricultura urbana, promovendo hortas, jardins 

e a interação da comunidade (ABREU, 2013). Existem muitos métodos de 

compostagem que podem ser adaptados conforme a disponibilidade de espaço e as 

características dos resíduos, entretanto para pátios de compostagem de pequeno a 

grande porte os métodos mais comuns envolvem o uso de leiras (FAPESC, 2017), 

que pode ser caracterizada como uma área estruturada com uma base de matéria 

vegetal seca como galhos e folhas seca, que é preparada para receber os resíduos 

úmidos (Figura 3) (ÁGUA BRASIL, 2015).  

 
Figura 3. Leiras estáticas de aeração passiva (Método UFSC) no pátio de compostagem de 

grande porte de resíduos de feiras e podas em São Paulo/SP. Fonte: MMA, 2017. 

 Os tipos de compostagem mais comuns são a compostagem com 

revolvimento de leiras, leiras estáticas com aeração forçada, compostagem em 

sistemas fechados (reatores), leiras estáticas com aeração passiva (método UFSC) 

(FAPESC, 2017). 

A compostagem com revolvimento de leiras consiste em leiras piramidais, sem 

o uso da palha para as paredes e que não são estruturadas em camadas, o que 

ocasiona compactação do material e diminuição do oxigênio, sendo necessário os 

revolvimentos periodicamente para aumentar o oxigênio, esta ação deve ocorrer em 

toda a pilha de compostagem (FAPESC, 2017). 
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Na compostagem com aeração forçada faz-se necessário o uso de um 

equipamento para aumentar disponibilidade de ar no interior da leira e assim aumentar 

a oxigenação do processo, essa ação reduz a quantidade de reviramento, que só será 

necessário na parte superior, ajuda a controlar a emissão de odores e também acelera 

o processo de decomposição (ÁGUA BRASIL, 2015). Para manter a aeração interna, 

é necessário o uso dos materiais estruturantes como palha e serragem (MMA, 2017). 

 Já para a compostagem em sistemas fechados faz-se necessário um 

investimento maior do que nas outras técnicas por conta dos reatores, que geralmente 

são grandes cilindros que possuem um sistema de movimento de rotação contínua 

para a aeração e mistura dos resíduos orgânicos. Esta prática permite ter um controle 

maior dos fatores externos como clima e tempo e também a reduzir o tempo da 

degradação inicial, mas sendo necessário cerca de 60 dias para a maturação do 

composto (FAPESC, 2017).  

Para entender melhor o método UFSC foi retirado a definição de três conceitos 

 

Institucional de Resíduos Orgânicos, MMA, 2017: 

Compostagem termofílica: é o processo de decomposição microbiológica da 

matéria orgânica, dependente de oxigênio (aeróbia) e com geração de calor, 

se desenvolvendo em temperaturas acima de 45°C (atingindo picos que 

podem chegar a mais de 70°C). Quando a compostagem atinge temperaturas 

acima de 45°C, é denominada termofílica, diferenciada de outros métodos de 

compostagem que ocorrem em baixas temperaturas. 

Leira estática: as leiras, montes formados por resíduos e outros materiais 

onde a compostagem ocorre, não exigem revolvimentos ou tombamentos 

durante sua operação. Difere de outros métodos de compostagem onde as 

leiras devem ser revolvidas para mistura dos materiais, homogeneização de 

temperatura e aeração.  

Aeração passiva: a aeração se dá por convecção natural, onde o ar quente 

escapa pelo topo da leira, e o ar frio é sugado pela base permeável da leira. 

Este método difere de outros pela ausência de equipamentos para a aeração 

forçada ou de revolvimentos do material para aeração da leira. 
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Essas características são proporcionadas pela arquitetura da leira, que possui 

parede e cobertura com palha, e camadas de resíduos secos e resíduos úmidos 

(FAPESC, 2017). As altas temperaturas promovem a higienização do composto e a 

eliminação de patógenos (GALVÃO, 2019). Após a ação dos microrganismos 

termofílicos, o material é maturado por macro organismos, como por exemplo as 

minhocas (MMA, 2017). Esta técnica apresenta baixo custo de implantação, mas 

requer manutenção no pátio por ser um processo manual, como alternativa alguns 

pátios já utilizam equipamentos como os mini tratores que auxiliam na alimentação da 

leira e no revolvimento (FAPESC, 2017).  

As dimensões da leira variam de acordo com a disponibilidade de espaço e 

quantidade de resíduos depositados, mas para manter a entrada lateral de ar a largura 

não pode ultrapassar 2 metros e seu comprimento pode variar de 1 a 20 metros, sendo 

indicado manter o formato retangular (FAPESC, 2017). Outra característica importante 

para a compostagem correta é a relação carbono/nitrogênio, que em relação ao 

volume é recomendada a utilização 

material úmido (rico em nitrogênio) (MMA, 2017). Em relação ao peso para cada 3kg 

de resíduos orgânicos são necessários 1kg de material seco (FAPESC, 2017). Essa 

mistura é essencial pois o excesso de material seco pode impedir a fermentação, e se 

houver excesso de resíduos úmidos haverá perda de nitrogênio na forma de 

amoníaco, gerando maus odores (GALVÃO, 2019). 

 

3.2.1 Fases da compostagem 

Na compostagem termofílica também pode-se dividir o processo em 4 fases: 

inicial, termofílica, mesofílica e de maturação. A fase inicial ocorre após a alimentação 

com resíduos úmidos, podendo durar de 15 a 72 horas, e é caracterizada pela 

liberação de calor e elevação rápida da temperatura, atingindo 45 °C pela expansão 

de microrganismos mesofílicos (MMA, 2017).  

Na fase termofílica, onde os microrganismos termofílicos são responsáveis, a 

temperatura é predominante na faixa entre 50 a 65°C, ocorrendo intensa 

decomposição de material e liberação de calor e de vapor d'água. As altas 
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temperaturas também auxiliam na aeração pois o ar quente se eleva o que favorece 

a entrada lateral do ar mais frio (ambiente) (MMA, 2017). 

Já na fase mesofílica a temperatura diminui pela redução da atividade 

microbiana e pela redução de resíduos frescos, podendo aparecer outros organismos 

que antes eram impedidos pelas altas temperaturas, como fungos e macro 

organismos. Na última fase, de maturação, o composto é formado podendo ser 

utilizado como adubo, é recomendado que se faça o peneiramento do material para 

que as partes grosseiras possam ser compostadas novamente e também para retirar 

possíveis rejeitos (MMA, 2017).  

No método UFSC, somando todas as fases, o composto pode ficar pronto 

entre 2 a 7 meses, este tempo depende das características e quantidade dos resíduos 

usados, das dimensões da leira, manutenção e monitoramento (FAPESC, 2017).  

 

3.2.2 Pátios de compostagem (método UFSC) 

No município de São Paulo, apesar dos pátios de compostagem destinados 

aos resíduos de feiras livres, ainda se faz necessário um incentivo maior do poder 

público para a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos orgânicos domésticos. 

Neste cenário, em 2021 foi realizado o seminário da Comissão de Política Urbana com 

o tema 

ocorreu em maio e contou com diversas palestras, além disso, no evento foi debatido 

o projeto de lei 410/2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade da destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos passíveis de 

reciclagem (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2021). 

A cidade de Florianópolis promoveu diversos projetos de gestão de resíduos 

sólidos de forma pioneira no Brasil. Em 1986 com o Projeto Beija-Flor começou a 

realizar a coleta seletiva de forma piloto em alguns lugares da cidade (ABREU, 2013). 

Em 2008, começou com o projeto de compostagem conhecido como Revolução dos 

Baldinhos (PEIXOTO, 2018). Já em 2019 aprovou-se a lei nº 10.501/2019, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município, a 

lei aplicada à pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado 

e condomínios residenciais ou comerciais, prevê que até 2030 todos resíduos 
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orgânicos devem ser obrigatoriamente ser destinados à compostagem (PREFEITURA 

DE FLORIANÓPOLIS, 2019). 

A cidade de Santos também tem potencial de desenvolver sua política pública 

de compostagem, uma vez que já realiza coleta seletiva de materiais secos e possui 

o Projeto Composta Santos que promoveu estudos das feiras livres. 

 

3.2.3 Projeto Composta Santos 

Municipal de Santos (PMS), apoio técnico do Fundo Nacional do Meio Ambiente e 

financiamento do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, segundo o 

acordo de cooperação financeira ACF 0185/2018 com vigência até dia 08/07/2021. 

O projeto promove ações sobre compostagem e agricultura urbana, como 

oficinas, conteúdo em redes sociais, Instagram  e Youtube  e a distribuição de 

composteiras para instituições que têm interesse na compostagem e possam 

promover ações de educação ambiental, como escolas e condomínios. Além disso, o 

projeto possui dois espaços conhecidos como CACAU (Centro de Aprendizagem em 

Compostagem e Agricultura Urbana) que estão nos parques do Jardim Botânico e 

Orquidário Municipal. Nestes espaços são realizadas monitorias para o público, 

explicação sobre os métodos de compostagem e coleta de resíduos orgânicos de 

feiras livres próximas, para promover a educação ambiental.  

 

3.2.3.1 Orquidário Municipal de Santos 

Orquidário Municipal de Santos, é o Parque Zoobotânico que foi inaugurado 

em 1945 e reproduz a Mata Atlântica, com cerca de 3.500 orquídeas de 120 espécies.  

Além destes atrativos, o orquidário possui equipe de educação ambiental que abrange 

diversos temas com os visitantes e dentro deles a compostagem e agricultura urbana, 

utilizando o espaço do CACAU, inaugurado em novembro de 2020, mas que ainda 

passa por algumas melhorias (PREFEITURA DE SANTOS, 2021; TURISMO 

SANTOS, 2021). 
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O objetivo do centro de aprendizagem é a promoção de diferentes tipos de 

compostagem, de modo a possibilitar escolhas de acordo com a realidade de cada 

gerador, e demonstrar o uso do composto produzido em práticas de agricultura e 

jardinagem (PREFEITURA DE SANTOS, 2021). O local foi escolhido neste estudo, 

pois o parque já possui a demanda de compostar os resíduos de varrição, além do 

fato do projeto estar atuando no seu espaço. 
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4 METODOLOGIA 

 A metodologia deste trabalho se baseou nas atividades do Projeto Santos 

Sustentável: Compostagem e Agricultura Urbana, conhecido como Composta Santos.  

 

4.1 Feiras livres de Santos  

As feiras livres no município de Santos ocorrem de terça a domingo em 24 

locais diferentes (Figura 4), geralmente ocorrem das 7:00 às 12:00h. Nos eventos, são 

comercializados produtos como ovos, cereais, temperos, pastel, frango, peixes, frutas, 

legumes e verduras. 

 

 

Figura 4. Localização das feiras livres no município de Santos/SP. Cada cor representa o dia 
da semana que a feira é realizada: roxo: terça-feira; azul escuro: quarta-feira; azul claro: 

quinta-feira; vermelho: sexta-feira; verde: sábado; amarelo: domingo. Fonte:autoria própria 
 

A feira estudada se encontra na rua Rio Grande do Sul, no bairro José menino, 

ocorre todas às quartas-feiras. Na data do levantamento de dados pelo Projeto 

Composta Santos (13/01/2021), a feira contava com 21 barracas, 14 de FLV (frutas, 

legumes e verduras), 2 de temperos/cereais, 1 de suco, 1 de pastel, 1 de peixe, 1 de 

frango e 1 de ovos. 
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4.2 Coleta na feira 

O projeto Composta Santos realizou coletas anteriores a que estão descritas 

abaixo, mas que não foram padronizadas. Por tanto, os dados não foram utilizados 

neste trabalho em relação à estimativa de quantidade de resíduos gerados na feira. 

Desde novembro, com a inauguração do CACAU no Orquidário, o Projeto fez 

coletas em pequenas quantidades, que variavam de 5 a 3 bombonas de 50L para 

alimentar o sistema de compostagem (método UFSC), os resíduos não foram 

pesados. No dia 20 de janeiro foi feita a primeira coleta em todas as barracas. Todavia, 

a coleta foi realizada no final da feira e muitos resíduos foram misturados, 

impossibilitando o cálculo da quantidade de resíduos por barraca.  

Nos dias de 03, 10, 17 de fevereiro de 2021, foram coletados os resíduos de 

14 barracas de FLV (8 de frutas, 4 de legumes e 2 de verduras) e 1 barraca de suco, 

porém esta última só foi coletada o resíduo de laranja e de limão, pois o coco e a cana 

de açúcar precisam de um processamento diferente dos demais, por serem fibrosos. 

Para a coleta, os feirantes separavam os resíduos nas próprias caixas (Figura 5), que 

eram de papelão ou plástico. As coletas na feira no mês de fevereiro ocorreram das 

8:30 ao 12:00h.  

 

Figura 5. Separação dos resíduos em caixas de papelão de uma barraca de legumes, da 
feira na rua Rio Grande do Sul. Fonte: Arquivo Composta Santos. 

Os resíduos foram então transferidos para os recipientes, bombonas plásticas 

com vedação (50 L) (Figura 6) e contentores com rodas (240 L). Posteriormente, estes 

recipientes foram transportados para uma tenda no começo da feira (Figura 7), onde 
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foram pesados e etiquetados, por fim, os resíduos foram encaminhados ao CACAU 

para serem compostados na compostagem termofílica com a leira estática de aeração 

passiva.  

 

Figura 6. Transposição dos resíduos de fruta separados pelos feirantes da feira da rua Rio 
Grande do Sul, para a bombona de 50l. Fonte: Arquivo Composta Santos. 

 

Figura 7. Tenda colocada na feira da rua Rio Grande do Sul para auxiliar na coleta dos 
resíduos. Fonte: Arquivo Composta Santos. 

 

Além dos resíduos coletados na feira, foram pesados também as quantidades 

de folhiços utilizados na compostagem (Figura 8 e 9), os quais foram provenientes do 

Orquidário Municipal de Santos, praça Washington, s/n, bairro José Menino, local 
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utilizado como área de referência para os cálculos da estimativa do pátio de 

compostagem. 

 

Figura 8. Manejo da leira do método UFSC, no Centro de Aprendizagem em Compostagem 
e Agricultura Urbana do Orquidário Municipal. Fonte: Arquivo Composta Santos. 

 

Figura 9. Manejo da leira do método UFSC, no Centro de Aprendizagem em Compostagem 
e Agricultura Urbana do Orquidário Municipal. Fonte: Arquivo Composta Santos. 

Para o método UFSC também é necessário material palhoso para as laterais 

e cobertura da leira, para o uso no CACAU foram coletadas palhas em algumas 
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barracas de frutas, tais como as que comercializam abacaxis e melancias, pois esse 

material é utilizado no caminhão para proteger essas frutas. A palha coletada na feira 

não foi suficiente para a cobertura, então a equipe do Composta Santos também 

buscou outras fontes, como capim cortado no jardim da praia. 

 

4.3 Monitoramento de dados 

Para monitorar as características da leira, utilizada como teste preliminar pela 

equipe do Projeto Composta Santos, foram observados os parâmetros de temperatura 

e altura nos meses de fevereiro a junho. As análises dos dados não foram coletadas 

diariamente por conta de alguns impedimentos da pandemia e da disponibilidade de 

pessoal do Projeto Composta Santos. 

A temperatura foi coletada em 6 pontos, 3 na parte superior e 3 na parte lateral 

da leira, separados uniformemente (Figura 10). A altura também foi coletada em três 

pontos, pois o terreno não era nivelado.  

 

 

Figura 10. Medição de temperatura da leira do método UFSC, no Centro de Aprendizagem 
em Compostagem e Agricultura Urbana do Orquidário Municipal. Fonte: Arquivo Composta 

Santos. 
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4.4 Dimensionamento 

Para o dimensionamento da área, foi considerado o método UFSC e as 

recomendações do Boletim Técnico da FAPESC, e o Manual de Pequenos Pátios da 

MMA (MMA, 2017; FAPESC, 2017). 

Para melhor organização do pátio de compostagem de pequeno porte é 

necessário que as leiras estejam divididas entre três fases: alimentação, descanso e 

maturação, cada fase com duração de 1 a 2 meses (MMA, 2017). Portanto, foi adotado 

o sistema de três leiras retangulares. Para a alimentação o período foi de 2 meses, 

considerando que um mês tem 4,3 semanas, ou seja, foram adotadas 8,6 semanas 

de alimentação para calcular a quantidade de resíduos semanas que irão para a leira.  

Para o cálculo dos resíduos semanais serão consideradas as médias de FLV  

nas coletas do Projeto Composta Santos e a proporção de C/N para material seco. A 

densidade adotada dos resíduos orgânicos foi de 550 kg/m³ (MMA, 2010). 

A largura da leira adotada foi de 2m (FAPESC, 2017), sendo que destes 20cm 

de cada lado são considerados para as paredes de palha, então a largura utilizada 

nos cálculos de dimensionamento foi de 1,6m. Considerando todo o procedimento 

manual, sem o uso de máquinas para a abertura da leira e despejo dos resíduos, a 

altura recomendada é entre 1 e 1,5 metros, desta forma, foi adotado um valor de 1,3m 

(FAPESC, 2017). Para a altura também deve ser considerada a primeira camada de 

folhiço (20cm) da montagem da leira que está localizada logo acima da 

impermeabilização (GALVÃO, 2019). 

Para a espessura das paredes da leira e a cobertura de palha, é indicado que 

não passe de 50cm de espessura (MMA, 2017). Nos pátios de São Paulo as leiras 

foram montadas com aproximadamente 10cm de espessura nas paredes, sendo 

assim foi adotado 20cm para o tamanho das paredes laterais e 10cm para a cobertura, 

como adotado na leira experimental do Projeto Composta Santos.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Coleta de resíduos orgânicos da feira 

Os resultados das coletas realizadas nas barracas de FLV e de suco da feira 

livre da rua Rio Grande do Sul, no bairro José Menino, estão indicados na Tabela 1. 

Para a coleta realizada no dia 20/01/2021 foi considerado o valor do mix, que são os 

resíduos de FLV misturados, pois não foi possível ser separado por barraca pela 

metodologia adotada de coleta no final da feira.  

Tabela 1. Resumo dos dados de resíduos orgânicos (kg) coletados na feira da rua Rio 
Grande do Sul no bairro José Menino em Santos/SP. O Mix são os resíduos de FLV 

misturados.  

Data da coleta 

 20/01/2021 03/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 
Frutas(kg) 241,6 121,3 164,5 147 

Legumes (kg) 21,3 71,4 43,5 54,8 
Verduras (kg) 36,7 75,7 108 45 

Mix (kg) 96,4    

Suco (kg)  9,1 7 5,5 
Total de FLV (kg) 396 277,5 323 252,3 

Fonte: autoria própria. 

Considerando todos os dias de coleta, a média diária dos resíduos coletados 

foi de 312,2 kg, mas para os cálculos de cada tipo de resíduos foi desconsiderado o 

primeiro dia de coleta por conta da mistura de resíduos (MIX), assim a média utilizada 

é de 284,3 kg. 

A produção média das barracas de fruta foi de 144,3 kg, legumes 56,6 kg, 

verduras 76,2 kg, e da barraca de suco foi de 7,2 kg (Figura 11).  
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Figura 11. Resíduos orgânicos (kg) coletados na feira da rua Rio Grande do Sul em 
Santos/SP. Fonte: autoria própria. 

 

  A Tabela 2 apresenta a média dos resíduos coletados por tipo de barraca  

Tabela 2. Resíduos orgânicos por barraca (kg).  

 Data da coleta  

 03/02/2021  10/02/2021 17/02/2021 Média 
Frutas (kg) 15,2 20,6 18,4 18,0 

Legumes (kg) 17,9 10,9 13,7 14,1 
Verduras (kg) 37,9 54,0 22,5 38,1 

Suco (kg) 9,1 7,0 5,5 7,2 

Fonte: autoria própria. 

Como foram realizadas coletas em 8 barracas de frutas a média por barraca 

foi de 18,0 kg, para os legumes, que possuíam 4 barracas, a média foi de 14,1 kg e 

de verduras de 38,1 kg para cada um dos 2 pontos de venda presentes. 

As barracas de verdura apresentaram uma geração maior que as outras 

barracas, isso pode ser dado pelas características da preparação da banca, foi 

observado em campo que as barracas de verdura geram muitos resíduos no começo 
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da feira, onde tiram os talos e folhas que não são comumente consumidos, como de 

brócolis e beterraba, além de já descartar as folhas amareladas e amassadas antes 

do início das vendas. Já nas barracas de frutas, além dos produtos estragados e muito 

maduros também são descartados os rejeitos de algumas frutas que são vendidas 

descascadas, como por exemplo os abacaxis. Apesar dessas características se 

repetirem em algumas barracas, os resíduos de FLV também podem ser variáveis 

pelo clima, baixa procura, amadurecimento rápido dos alimentos e armazenamento 

inadequado.    

Das coletas realizadas em fevereiro, em relação à porcentagem (Tabela 3), 

50,8% eram resíduos de frutas, 19,9% de legumes, 26,8% de verduras e 2,5% da 

barraca de suco. 

Tabela 3. Dados dos resíduos orgânicos, em porcentagem. 

Data da coleta 

 03/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 Média 
Frutas (%) 43,7 50,9 58,3 50,8 

Legumes (%) 25,7 13,5 21,7 19,9 
Verduras (%) 27,3 33,4 17,8 26,8 

Suco (%) 3,3 2,2 2,2 2,5 

Fonte: autoria própria 

 A porcentagem do tipo de resíduo trata-se de um valor importante, pois esses 

valores podem ser utilizados como indicativos do o método de compostagem a ser 

utilizado, por exemplo, como cerca de 50% dos resíduos são cítricos a compostagem 

em minhocário poderia acarretar em alguns problemas de manejo, descartando essa 

possibilidade em um primeiro momento (COSTA, 2015). 

5.2 Resíduos de varrição do parque Orquidário  

Os resíduos de varrição foram utilizados na leira com o intuito de cobrir o FLV 

depositado e auxiliar na introdução de microorganismos importantes na decomposição 

da matéria orgânica. O parque faz a varrição das folhas caídas de quarta a domingo 

e a quantidade varia conforme a época do ano e suas condições climáticas. Todos os 

resíduos da varrição são colocados em uma pilha (Figura 12) no espaço de 

manutenção junto com os resíduos de poda. O intuito desse acúmulo é de deixar a 
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compostagem ocorrer naturalmente e quando há necessidade pelo setor de botânica 

ou veterinária, o material de forração estará disponível. Porém essa compostagem 

não é monitorada e não possui praticidade, pois como são materiais ricos em carbono, 

o processo torna-se mais lento.  

 

Figura 12. Pilha de folhiço gerado na varrição e poda do parque do Orquidário Santos. 
Fonte: Acervo Composta Santos. 

A quantidade de folhiço coletada e usada no CACAU para o método UFSC foi 

de 186,2 kg na coleta de janeiro, nas coletas de fevereiro foram 130 kg, 111,9 kg e 

139,9 kg nos dias 03, 10 e 17 de fevereiro, respectivamente. O peso é variável pela 

quantidade de resíduos colocados no dia e também pelas características do folhiço, 

como o teor de umidade do material.  

O material estruturante, folhiço e palha, são resíduos importantes para a 

compostagem no método UFSC e devem estar disponíveis para o manejo adequado 

(FAPESC, 2017). Para o estudo da leira apresentada neste trabalho, a quantidade de 

folhiço disponível no parque era maior que a demanda, apesar disto, se este material 

vir a faltar na proposta de um pátio com funcionamento contínuo será necessária a  

busca por outras fontes, como a própria Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura 

de Santos que é responsável pelas podas de árvores, e que já tritura os galhos e 

folhas. Este material possui ótimas características para a compostagem e a própria 

secretaria ainda não recicla este material.  
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Já a palha, que foi coletada algumas vezes nas barracas de frutas, também 

foi obtida no próprio CACAU, oriunda da poda da grama alta, entretanto esses 

materiais não foram suficientes para a cobertura da leira, apenas para as paredes. 

Contudo, este material pode ser encontrado em mercados municipais, 

supermercados, no serviço de capinação da prefeitura (GALVÃO, 2019). A equipe do 

Projeto Composta Santos verificou que no mercado municipal há disponibilidade da 

palha que atualmente é descartada, sendo que para esta coleta será necessário um 

estudo da logística deste material até a área de compostagem.   

5.3 Parâmetros de monitoramento da leira 

Como citado, para a correta degradação dos resíduos orgânicos e sua 

sanitização é necessário monitorar os fatores que podem interferir no processo, tais 

como a temperatura.  

A partir do monitoramento da temperatura da leira piloto, entre os dias 18/01 

e 30/06 (Figura 13), foi constatado um aumento após as alimentações dos dias 

20/01/21, 03/02/2021, 10/02/2021 e 17/02/2021, e uma queda da temperatura 

conforme a alimentação foi cessada por decisão da equipe do Projeto Composta 

Santos e pela altura tem atingido mais de 1m. A pandemia trouxe algumas dificuldades 

para o monitoramento pelo fechamento dos parques durante alguns períodos de 

lockdown, mas com a volta das atividades foi observado a queda da temperatura e a 

presença de alguns resíduos não compostados, sendo realizado o primeiro 

reviramento da leira no dia 16/04/2021. Com a melhor oxigenação e homogeneização 

do material a temperatura subiu até a degradação do material, que em julho já estava 

pronto para ser peneirado pois apresentava cor marrom escura, indolor e os resíduos 

compostados. 
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Figura 13. Média da temperatura diária da leira termofílica medida em três pontos  
separados igualmente na parte superior e três pontos na lateral. Fonte: Projeto Composta 

Santos. 
 

Segundo a resolução n° 481, de 03 de outubro de 2017, CONAMA, para 

processos de compostagem em sistemas abertos o tempo e a temperatura 

necessários para higienização dos resíduos sólidos orgânicos são de 14 dias acima 

de 55°C ou 3 dias para temperaturas acima de 65°C. As temperaturas da leira foram 

superiores a 55°C nos dias 16/02 a 03/03, chegando a 16 dias, apesar do dia 18/02 

ter demonstrado uma temperatura média de 52,9°C, fato que pode ser explicado por 

um possível erro de medição. 

Em relação aos odores, que são um parâmetro importante para avaliar a 

compostagem, não foram tabelados os registros diários e não houveram relatos dos 

funcionários e estagiários que utilizavam o espaço do CACAU sobre este indicador. 

A altura também foi monitorada entre os dias 18/01 a 15/04/2021 (Figura 14) 

e demonstrou a diminuição após a alimentação, o que pode ter ocorrido por conta da 

evaporação da água e compactação dos resíduos (MMA, 2017). 
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Figura 14. Média da altura  (cm) da leira termofílica medida em três pontos separados 
igualmente. Fonte: Projeto Composta Santos. 

 

Em relação ao volume após a última alimentação de fevereiro, 17/02/2021, a 

leira possuía uma área de 6,1m² com 1,04m de altura média (volume aproximado de 

6,3m³). Após o primeiro reviramento, 16/04/2021, a área foi de 3,5m² com altura de 

1m (volume aproximado de 3,5m³) e no segundo reviramento, que o ocorreu em julho, 

a área era de 4,4m² com altura de 0,57m (volume aproximado de 2,5m³). 

Demonstrando uma redução do volume de 60,3% quando comparado ao volume 

inicial de 6,3m³. 

 

5.4 Composto produzido 

A equipe do Projeto Composta Santos também realizou o peneiramento de 

todo o composto produzido na leira nos meses de julho e agosto. O total foi computado 

em litros, por se tratar de um material com grande volume e de peso superior ao limite 

da balança e dos demais equipamentos disponíveis. Portanto, foram pesadas duas 

bombonas de 50L cada, com composto peneirado para se ter uma estimativa da 
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densidade e do peso total. Foi obtido o volume total de 1500L de composto, sendo 

Figura 15).  

 

 

Figura 15. 
Composta Santos. 

 

As bombonas que foram pesadas obtiveram 31,28kg e 31,38kg, com média 

simples de 31,33kg. Com esses dados pode-se obter a densidade estimada do 

composto que foi de 0,627kg/L, portanto a quantidade total gerada na leira termofílica 

de composto peneirado foi de 939,9kg. 

No presente estudo, considerando os resíduos de FLV e folhiço, o material 

total compostado foi de 1816,8kg e com a geração de composto peneirado a 

proporção seria de 51,7% do peso total, no entanto como a leira já era alimentada e 

não eram pesados os materiais, não é possível comparar se a geração de composto 

foi alta ou baixa com a literatura e outros exemplos.  

Alguns materiais não puderam ser computados, como os galhos e troncos que 

não passaram na peneira e que demandam um maior período para compostar. Todo 

o material retido foi utilizado no próprio CACAU.  

O composto produzido neste estudo foi distribuído para os departamentos da 

botânica e de educação ambiental do próprio parque e para os feirantes. Para o caso 

de um pátio em funcionamento contínuo, se este composto não tiver uma demanda 

de uso, pode ser distribuído para a comunidade no entorno, assim como para o próprio 

uso da Prefeitura em jardins municipais.   
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Outro produto gerado na compostagem é o fertilizante líquido que não foi 

contabilizado neste estudo, pois a leira não possuía sistema de drenagem. No caso 

da próxima montagem da leira do projeto Composta Santos, seria interessante fazer 

a impermeabilização no solo e coleta deste líquido, que pode ser utilizado para 

recirculação na leira ajudando a manter a umidade como também, se diluído em água, 

para regas de plantas (FAPESC, 2017).  

 

 

5.5 Dimensionamento da área  

Quantidade de resíduos a serem compostados 

 

Onde: 

 RO: resíduos orgânicos semanais (kg); 

FLV: média resíduos úmidos coletados na feira (kg); 
 Folhiço: proporção de C/N em peso em relação ao FLV (FAPESC, 

2017) (kg); 

 

Quantidade de resíduos na fase ativa 

 

Onde: 

 RT: resíduos orgânicos totais a serem compostados na leira (kg); 

 RO: resíduos orgânicos semanais (kg); 

 t: tempo da fase ativa em semanas;  
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Volume da leira 

 

Onde: 

 V: volume da leira (m³); 

 RT: resíduos orgânicos totais a serem compostados na leira (kg); 

 d: densidade1 de resíduos orgânicos semanais (kg/m³); 

 

Área da leira 

 

Onde: 

 A: área da leira (m²); 

 V: volume da leira (m³); 

 h: altura2 adotada da leira (m); 

 

Comprimento da leira 

 

Onde: 

 L: comprimento da leira (m); 

 A: área da leira (m²); 

 B: largura3 adotada da leira³ (m); 

 
1 Valor adotado do MMA, 2010; 
2 Valor adotado do FAPESC, 2017; 
3 Valor adotado do FAPESC, 2017; 
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Com o intuito de facilitar a construção da leira, foram adotadas as dimensões 

3,1m x 1,6m x 1,2m (L x B x h), nesse valor não está incluído a camada de palha, que 

foi adotado 20cm nas laterais e 10cm na cobertura, adotado na leira piloto. 

Sendo assim, a área total de cada leira incluindo a parede de palha foi de 7m² 

(3,5 x 2) (L x B). Como não foi decidido uma área fixa no Orquidário Municipal de 

Santos, essas leiras podem ser espalhadas dependendo da disponibilidade do 

parque, prezando pela segurança, facilidade e eficiência do processo.  

Além das áreas da leira, se faz necessário um espaçamento entre elas de 

cerca de 1,5m para o manejo e de áreas para disposição dos resíduos secos (palha e 

folhiço), área para os equipamentos e lavagem dos mesmos, área para peneiramento 

e armazenamento do composto (MMA, 2017). Vale ressaltar, que para este trabalho, 

não foi necessário o dimensionamento dessas áreas, pois o Orquidário Municipal já 

possui estes espaços. 

 

5.5.1 Áreas potenciais para o pátio 

 O Orquidário Municipal de Santos possui uma área de manutenção, com 

entrada própria, espaço para manobra de veículos de médio porte e galpão de 

ferramentas. O portão de entrada da área fica próximo a feira livre, o que facilitaria a 

entrada dos resíduos. Todavia, o orquidário possui vários departamentos e diversas 

áreas que foram projetadas para as necessidades do parque e no presente estudo 

não foi possível uma conversa com todos os envolvidos para definir a área exata para 

a implantação do pátio de compostagem. Vale ressaltar, que o Projeto Composta 

Santos possui o desejo de continuar desenvolvendo suas ações no parque e a 

administração do Orquidário também manifestou o interesse que isso aconteça, por 

conta da reciclagem dos resíduos de folhiço que são gerados e pelo uso do composto 

para o cultivo de mudas e canteiros.  

O parque já possui algumas ferramentas para o processo de compostagem. 

Todavia, para a operação contínua é essencial a aquisição de garfos, enxadas, giricas, 



44 
 

bombonas, material de impermeabilização do solo para as leiras, baldes para a coleta 

do fertilizante líquido, peneira, além de um triturador de galhos e troncos, para um 

melhor tratamento do material mais grosseiro, e para o monitoramento do composto 

é imprescindível a aquisição de uma balança e um termômetro. 

 

5.6 Gestão descentralizada de resíduos sólidos 

A resolução n° 481, de 03 de outubro de 2017, CONAMA, descreve os 

procedimentos para garantir que o processo de compostagem seja controlado e com 

qualidade ambiental, entretanto ele não se aplica a compostagem de baixo impacto. 

Desta forma, é de responsabilidade do órgão ambiental competente definir os 

parâmetros mínimos para essa classificação, sendo assim, a Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) publicou a resolução nº 69, de 08 de setembro 

de 2020, o documento dispensa o licenciamento ambiental para atividades de 

compostagem e vermicompostagem que processem no máximo 500kg de 

resíduos/dia, além de respeitar algumas características como, promover a segregação 

na fonte, não utilizar resíduos de processos industriais e animais mortos. 

Esta resolução da SIMA pode promover o surgimento de mais unidades de 

compostagem no estado de São Paulo por facilitar os processos de licenciamento, 

assim como a área de compostagem dimensionada neste trabalho, já que se enquadra 

na classificação de processos de compostagem de baixo impacto ambiental. Nesta 

perspectiva, vem sendo discutido o modelo e viabilidade de pátios descentralizados 

de compostagem, como ocorreu na Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, que 

além de promover a compostagem também promoveu a educação ambiental acerca 

dos resíduos sólidos gerados (ABREU, 2013; PINTO, 2020). A descentralização traz 

benefícios como baixo custo de instalação e transporte dos resíduos, fomento da 

economia circular e necessidade de pouca área, o que para cidades urbanizadas 

como Santos-SP é um fator de interesse, tanto pela escassa disponibilidade de área 

como pelos altos valores dos terrenos (PINTO, 2020; BATISTA, 2021). 

Na cidade de Santos, apesar do Projeto Composta Santos estar atuando 

desde 2018 a compostagem ainda não é expressiva, em relação a quantidade total 
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de RSU gerados. Sendo assim, grande parte dos resíduos gerados no município são 

destinados ao aterro sanitário (IPT, 2018; PREFEITURA DE SANTOS, 2019).  

Em novembro de 2021, houve uma audiência sobre a Parceria Público Privada 

(PPP) de gestão dos resíduos do município de Santos (PREFEITURA DE SANTOS, 

2021), que pela pressão dos munícipes com propostas no tema de compostagem foi 

decidido a incorporação de um Centro de Compostagem, com cerca de 1 mil m², na 

proposta de modernização e ampliação dos serviços de limpeza urbana e gestão dos 

resíduos sólidos. Embora seja um avanço para a reciclagem de orgânicos essa área 

não é o suficiente para os resíduos gerados em Santos, reforçando a importância da 

compostagem descentralizada atrelada a espaços de educação ambiental. 

Contudo, como grande parte dos resíduos gerados no Brasil é orgânico, a 

compostagem é a técnica mais eficiente, barata e de fácil aplicação para essa fração, 

o que acarreta na diminuição do volume de resíduos destinados para o aterro 

sanitário, na redução da emissão de CO2, aumenta a geração de renda, produz 

fertilizantes líquidos e sólidos, e promove a agricultura urbana.  Outro ponto importante 

sobre os pátios de compostagem, é que se bem dimensionados terão uma elevada 

vida útil, pois as áreas em que serão depositados os resíduos, após a maturação e 

recolha do composto estará novamente à disposição para o recebimento de novos 

resíduos (BRASIL, 2012; IPT, 2018; MMA, 2017).   Para isto a compostagem precisa 

ser aliada a segregação na fonte, escolha do método e mão de obra capacitada 

(GALVÂO, 2019). 
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou dimensionar um sistema de compostagem para os 

resíduos de frutas, verduras e legumes gerados em uma feira livre do município de 

Santos. 

A ampliação da compostagem é importante para melhorar a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos e para atender as metas dos planos municipais e regionais, 

a segregação na fonte em feiras livres é uma excelente forma de iniciar e promover a 

compostagem, pela grande quantidade de resíduos orgânicos gerados e pela 

diminuição dos custos com a limpeza pública. 

Pela problemática da gestão dos resíduos sólidos urbanos em Santos, o 

projeto Composta Santos é um grande incentivo para a discussão de políticas públicas 

e ações para a compostagem e agricultura urbana na cidade. Os centros de educação 

 localizados no parque do Jardim Botânico e Orquidário 

Municipal são espaços importantes para a difusão do conhecimento e das práticas de 

compostagem. O CACAU é uma ferramenta importante para viabilizar estudos sobre 

a geração, coleta e segregação de FLV em feiras da cidade, além de ser uma área 

para experimentos de compostagem.  

A feira localizada na rua Rio Grande do Sul, no bairro José Menino, possui no 

total 21 barracas, que geraram em média 284,3 kg de resíduos de FLV por semana, 

se forem mantidos as médias e os índices de coletas desses resíduos durante um 

ano, poderão ser retirados mais de 14.500 kg de resíduos orgânicos do aterro 

sanitário, sem considerar os resíduos de folhiço e palha. Como destinação alternativa 

e ambientalmente correta para estes resíduos, pode-se utilizar um pátio de 

compostagem, sendo necessário 3 leiras de aproximadamente 7m² cada uma. 

Considerando as três leiras e um espaço de 1,5m de distância para o manejo, a área 

necessária seria de 31,5m² (9 x 3,5) (B x L). Todavia, além da área das leiras, um 

pátio de compostagem também deve possuir áreas de apoio, como por exemplo o 

pátio de armazenagem do composto produzido. Entretanto, esses locais de apoio não 

foram objeto deste estudo.  

O monitoramento da temperatura demonstrou a sanitização do composto 

segundo a Resolução n° 481, de 03 de outubro de 2017, CONAMA. Em relação ao 
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controle de odor, apesar de não ser monitorado e anotado todos os dias, os estagiários 

durante a medição de temperatura não perceberam fortes odores na leira, o que 

também é um dos fatores que demonstram a qualidade da degradação dos resíduos 

e o sucesso na compostagem. Outros indicativos da eficiência do processo foram a 

cor escura do composto e a ausência de características dos resíduos iniciais. 

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia da coronavírus SARS-CoV-

2 (COVID-19), com este foi possível ter uma ideia inicial dos benefícios econômicos e 

ambientais da compostagem de FLV, além da eficiência dos pátios descentralizados 

na cidade para a diminuição dos resíduos encaminhados para o aterro sanitário, para 

o aumento da reciclagem e da produção do composto orgânico. Outras áreas podem 

ser estudadas para a aplicação da compostagem descentralizada, podendo ser 

avaliados lugares próximos as demais feiras livres, como o Jardim Botânico de Santos 

e a Horta Bons Frutos, que já possuem práticas de compostagem e uso do composto.  

A descentralização é uma metodologia que traz o menor gasto com transporte 

e menor necessidade de área, que são vantagens para cidades urbanizadas como 

Santos, já que possui terrenos com altos valores e pouca área disponível. No entanto, 

pátios descentralizados podem não ser suficientes para compostar os resíduos de 

feiras livres e resíduos orgânicos domiciliares do município, devendo estar atrelado a 

pátios de maior porte, como visto na cidade de São Paulo.  
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