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Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica do composto orgânico, por
meio da análise de coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos e Salmonella ssp., produzido
pela Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos (UTC) da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SMMA) do município de Montanha-ES. Foram coletadas amostras do composto,
mensalmente no período de janeiro a dezembro de 2015 e enviadas para laboratório de análises
microbiológicas.  Os  resultados  das  análises  para  os parâmetros  Coliformes  termotolerantes,
Salmonella  ssp  e  Ovos  viáveis  de  helmintos,  todas as  amostras  mostraram-se  de  acordo com a
Instrução Normativa número 27 de 5 de junho de 2006 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, indicando que o composto orgânico é seguro microbiologicamente para o uso.
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O lixo  seco  é  triado,  classificado  em categorias,  enfardado  e  processado.  A  fração
orgânica é conduzida para a compostagem e os rejeitos destinados ao aterro sanitário.

A Usina também possui duas fábricas agregadas, sendo uma para a produção de vassouras
e outra para a produção de sabão cujas matérias-primas são respectivamente as garrafas PET e óleo de
cozinha,  que  é  obtido  em pontos  de  coleta  específicos  para  coleta de  óleo  usado,  existentes  no
município.

2.2. Composto orgânico

A fração orgânica representa entorno de 60% dos resíduos sólidos que são recebidos pela
Usina. Logo após a separação, essa parcela é destinada para o Pátio de Compostagem, onde ocorrerá a
decomposição aeróbia da matéria orgânica pela ação de organismos biológicos, em condições físicas e
químicas adequadas. (Figura 2)

Figura 2-Pátio de compostagem da Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos
(UTC) do munícipio de Montanha-ES.

Os resíduos orgânicos são dispostos em leiras, onde são revolvidos e umedecidos, com
regularidade,  por  um funcionário  exclusivo  para condução do processo. A temperatura das  leiras
também é acompanhada durante todo processo de  compostagem.  Após o término do processo,  o
composto é peneirado e acondicionado em embalagens (Figura 3). O composto produzido pela Usina,
é utilizado nos jardins, campos de futebol mantidos pelo munícipio.



Figura 3 – Composto orgânico produzido pela Usina de Triagem e Compostagem de Resíduos 
Sólidos Urbanos (UTC) do munícipio de Montanha-ES, acondicionado em embalagens.

Foram coletadas amostras do composto, mensalmente no período de janeiro a dezembro
de 2015 e enviadas para laboratório do Centro de P&D de Solos e Recursos Ambientais, do IAC-
Instituto  Agronômico.  Foram  analisados  os  seguintes parâmetros,  realizados  de  acordo  a
recomendação da U.S.EPA 1992 part 503.: Coliformes termotolerantes, Salmonella ssp., Ovos viáveis
de helmintos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores das análises dos parâmetros de coliformes termotolerantes, Salmonella ssp. e
Ovos viáveis de helmintos são apresentados abaixo na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados dos parâmetros microbiológicos do composto orgânico proveniente da
compostagem de resíduos sólidos urbano.

Identificação Meses Coliformes Salmonella ssp. Ovos viáveis de helmintos
da amostra Termotolerantes NMP/10 g Ovos/g de ST

NMP/ g

Limites recomendados 1.000,00 Ausência em 10 g 1,00
pela Instrução normativa

1 Janeiro 0 Ausente 0

2 Fevereiro 0 Ausente 0

3 Março 0 Ausente 0








