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Introdução

A compostagem vem sendo utilizada há bastante tempo
para estabilização dos variados resíduos agrícolas, e
apresenta-se, atualmente, como alternativa viável e de
baixo custo para o processamento da parte orgânica do
lixo urbano. A transformação do lixo orgânico urbano
em produto nobre, na forma de composto orgânico
uniforme, que possa a ser utilizado na produção de
alimentos, principalmente na agricultura familiar, é um
opção viável, através do processo de compostagem.

O trabalho visa estudar as características químicas e os
níveis de metais pesados de composto orgânico a partir
de lixo orgânico urbano, produzido na Vila dos Cabanos,
Município de Barcarena, PA, e conta com a parceria da
empresa Alumínio Brasileiro S.A. Albras, da Cooperati-
va de Serviços Agroflorestais e Industriais Coopsai, da
Prefeitura Municipal de Barcarena e da Embrapa
Amazônia Oriental. O composto orgânico é produzido
na Unidade de Compostagem e Reciclagem de Lixo
Urbano, em Barcarena, PA.
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Características de Composto Orgânico
a partir de Lixo Orgânico Urbano,
Caroço de Açaí e Capim

O composto orgânico apresenta características quími-
cas vantajosas para uso na agricultura, com médias de
30,37 g/kg de N; 25,97 g/kg de P2O5 e 30,60 g/kg de
K2O (Tabela 1). Cada tonelada de composto orgânico
apresenta, em média, 87 kg de N+P2O5+K2O, 71 kg
de Ca, 13 kg de Mg e 3,7 kg de S, além dos
micronutrientes.

Os resultados das análises do composto orgânico
evidenciam que os teores de metais pesados estão
abaixo dos limites estabelecidos pela NBR 10004
Resíduos Sólidos, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas.

Transformando-se as concentrações dos elementos N, P
e K existentes no composto orgânico, em equivalência
de adubos químicos, observa-se que cada tonelada de
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composto orgânico corresponde a 176 kg da soma de
uréia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, além de
177 kg de carbonato de cálcio, 136 kg de sulfato de
magnésio e 4 kg de flor de enxofre.

A fórmula de adubo químico mais usada no Estado é a
10-28-20 (soma de 59%), ou seja, 580 kg de NPK/
tonelada de adubo químico. Esta quantidade de NPK é
encontrada em 6,7 toneladas de adubo orgânico, a
partir de lixo orgânico urbano. Ressalta-se que, além do
NPK, o composto orgânico contém cálcio, magnésio,
enxofre e micronutrientes essenciais às plantas e
matéria orgânica que melhora a CTC e as propriedades
físicas do solo.

Tabela 1. Resultados médios das características de
composto orgânico a partir de lixo orgânico urbano,
produzido no período de janeiro de 2001 a abril de
2002.

Ações de Responsabilidade Social da
Albras

A Albras Alumínio Brasileiro S.A. é uma empresa
produtora de alumínio primário, com capacidade de 410
mil toneladas por ano, situada no Município de
Barcarena, PA.

Com a finalidade de melhorar as condições de vida das
comunidades próximas à fábrica, em parceria com a
Coopsai, Prefeitura de Barcarena e Embrapa Amazônia
Oriental, atua em duas frentes: na primeira, implantan-
do Unidades de Reciclagem e Compostagem de Lixo
Urbano, nos Municípios de Barcarena, Moju,, Igarapé-
Miri e Abaetetuba para a produção de composto
orgânico, com isso eliminando os lixões a céu aberto e
criando novas oportunidades de trabalho e renda, e a
segunda, através do Programa de Agricultura Familiar
Mecanizada – Pafam, com uso de tecnologias desenvol-
vidas pela Embrapa.

O Pafam desenvolve-se nas Comunidades de Japiim e
Vai-Quem-Quer, beneficiando 20 famílias de agriculto-
res. O programa objetiva a produção de culturas anuais
e perenes em sistemas de monocultivo de sucessão e
agroflorestais SAFs; treinamento de produtores sobre
técnicas de formação de mudas; sistemas de produção
e fabricação de farinha e implantação de horto de
plantas medicinais orgânicas.

As ações também resultam no resgate da cidadania
através da Alfabetização de Adultos e fortalecimento
do Associativismo, possibilitando a estas comunidades
melhor qualidade de vida.
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