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COMPOSTAGEM	  
resíduos	  segregados!	  

Resíduos	  de	  Comida	  
(Food	  Waste)	  

Hierarquia	  da	  Gestão	  
de	  Resíduos	  

FONTE:	  UNEP/ISWA,	  2015	  



COMPOSTAGEM
Composição e Destinação

“O processo de compostagem pode ser definido como uma decomposição aeróbia e termofílica de resíduos 
orgânicos por populações microbianas quimiorganotróficos existentes nos próprios resíduos, sob condições 
controladas, eu produz um material parcialmente estabilizado de lenta decomposição, quando em 
condições favoráveis” (PARR; WILSON, 1980 apud LAMBAIS, 1992)

“Compostagem é a decomposição biológica e estabilização de substratos orgânicos, sob condições que 
permitem o desenvolvimento de temperaturas termofílicas como resultado do calor produzido 
biologicamente, para produzir um produto final que é estável, livre de patógenos, sementes de plantas e 
pode ser beneficamente aplicado na terra” (HAUG, 1993)

Características comuns:

1.  AERÓBICO = SEM CHEIRO
2.  BIOLÓGICO = FUNGOS E BACTÉRIAS
3.  TERMOFÍLICO = SEM PATÓGENOS E VETORES
4.  ADUBO DE QUALIDADE = FERTILIZANTE E CONDICIONADOR DE SOLO PARA 

AGRICULTURA



POR QUE FAZER COMPOSTAGEM?
Benefícios

AMBIENTAL	  

	  

ü  Reduz	  a	  geração	  de	  GEEs	  (GWP	  ±	  0)	  

ü  Alivia	  a	  demanda	  por	  aterros	  

ü  Reduz	  a	  poluição	  de	  corpos	  hídricos	  

ü  Reduz	  problemas	  de	  saúde	  pública	  

ü  Gera	  produtos	  seguros	  ambientalmente	  

ü  Sequestra	  carbono	  

	  

AGRONÔMICO	  

ü  Fonte	  de	  matéria	  orgânica	  

ü  Melhora	  CTC	  e	  CRA	  dos	  solos	  

ü  Reduz	  a	  demanda	  por	  ferDlizantes	  

sintéDcos	  e	  impactos	  indiretos	  da	  

produção	  (NPK)	  

ü  Aumenta	  a	  resistência	  a	  pragas	  e	  

eventos	  extremos	  climáDcos	  

ü  Reduz	  o	  uso	  de	  água	  e	  maquinário	  

ü  Aumenta	  a	  produDvidade	  

Gera	  economia	  na	  gestão	  dos	  resíduos	  e	  gera	  lucro	  com	  o	  
adubo	  orgânico	  de	  alta	  qualidade!	  



MÉTODOS DE COMPOSTAGEM

Complexidade	  e	  Custo	  RelaVvo	  

Leiras	  EstáVcas	  de	  Aeração	  Passiva	  

Leiras	  com	  revolvimento	  Pilhas	  de	  Compostagem	  

Cilindros	  de	  Compostagem	  

Minhocário	  	  
(Vermicompostagem)	  

Reatores	  –	  Sistemas	  Fechados	  



1 Composteira GG – 4 a 5 pessoas = 1 Domicílio

Redução de 50% do RSD destinado a coleta!

Dimensão = 0,4 x 0,6 x 0,8 m

1 composteira (1 família)
2 quilos por dia
700 quilos no ano

*1 família de 4 pessoas ~ R$ 200 reais no ano (orgânicos)

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA
Vermicompostagem ou Compostagem com Minhocas









EMEF Vinicius de Moraes – São Paulo
641 alunos + 76 funcionários
4 cilindros

Projeto “Escolas Mais Orgânicas”

Público potencial elevado!

COMPOSTAGEM EM ESCOLAS E GRANDES GERADORES
Cilindros de Compostagem





LEIRAS DE COMPOSTAGEM – SISTEMAS ABERTOS

LEIRAS	  ESTÁTICAS	  

LEIRAS	  REVOLVIDAS	  

AERAÇÃO	  FORÇADA	  

AERAÇÃO	  PASSIVA	  

TUBOS	  PERFURADOS	  

“ARQUITETURA”	  

“BOBCAT”	  

TRATOR	  AGRÍCOLA	  



LEIRAS REVOLVIDAS

Fonte: https://ambimac.com/sistemas-de-compostagem//



LEIRAS ESTÁTICAS DE AERAÇÃO FORÇADA OU PASSIVA
Tubos Perfurados

Fonte: http://tfrec.cahnrs.wsu.edu/organicag/compost-2/compost-images/compost-systems/



LEIRAS ESTÁTICAS DE AERAÇÃO PASSIVA
“Arquitetura” – Método UFSC

PáVo	  de	  Compostagem	  da	  Lapa	  –	  Programa	  Feiras	  e	  Jardins	  Sustentáveis	  -‐	  São	  Paulo,	  SP	  



LEIRAS ESTÁTICAS DE AERAÇÃO PASSIVA
“Arquitetura” – Método UFSC



Fonte:	  hJp://www.compostable.ie/News/news7.html	  

REATORES DE COMPOSTAGEM

Fonte:	  hJp://xactsystemscomposDng.com/	  



MÉTODOS DE COMPOSTAGEM – LARGA ESCALA
Comparação

Método	  de	  
Compostagem	  

Leiras	  EstáVcas	  de	  
Aeração	  Passiva	  (UFSC)	   Leiras	  Revolvidas	   Reatores	  

Operação	  
Simples	  

(Manual	  ou	  Mecânico)	  

Revolvimentos	  semanais,	  
sem	  alta	  demanda	  de	  

conhecimento	  	  
(Mecânico)	  

Exige	  alto	  nível	  de	  
conhecimento	  e	  controle	  do	  

processo.	  
(AutomáVco)	  

Demanda	  de	  Área*	   Alta	  
(10	  ton/dia	  ~	  1.500	  m²)	  

Média	  
(30	  ton/dia	  ~	  1.500	  m²)	  

Baixa	  
(15	  ton/dia	  ~	  300	  m²)	  

Tempo	  de	  compostagem	  
(Período	  AVvo)	  

120	  dias	  a	  24	  meses	   30	  a	  60	  dias	   7	  a	  30	  dias	  

Período	  de	  Cura	   Não	  há	   >	  30	  dias	   >	  30	  dias	  

Uso	  de	  matéria	  vegetal	   Alto	   Médio	   Não	  há	  

Custo	  EnergéVco	   Baixo	   Médio-‐Alto	   Muito	  Alto	  

InvesVmento	   Baixo	   Médio	  -‐	  Alto	   Alto	  -‐	  Muito	  Alto	  

Fonte: baseado em  Inácio & Miller, 2009



Estoques	  de	  Carbono	  nos	  Solos	  Brasileiros	  NaVvos	  



POTENCIALIDADES DA COMPOSTAGEM

Fonte:	  Beltrame,	  2017.	  Dados:	  LUPA	  

- O adubo gerado pela cidade de SP é absorvido em apenas 5% das áreas agrícolas, no raio 
de 50 km da cidade. (~ apenas as 14 maiores Unidades de Produção Agrícola)³ e PGIRS



Compostagem x Cenário Atual

Cenário	   Custo por tonelada ano²	   Custo por habitante ano	  

Cenário	  Atual	   R$	  246,90	   R$	  176,01	  

Compostagem	  Escolas*	   R$	  15,85	   -‐	  

Compostagem	  Municipal*¹	   R$2,30	  +	  R$	  26,30	   -‐	  

Compostagem	  DomésDca**	   -‐	   R$	  1,75	  

Vida	  úDl	  considerada:	  *	  30	  anos	  **	  50	  anos	  
¹	  invesDmento	  inicial	  +	  custo	  anual	  (sem	  considerar	  renda	  de	  adubo)	  
¹	  páDo	  de	  10	  ton/dia	  (custos	  reduzem	  considerando	  páDo	  de	  50	  ton/dia	  –	  operação	  mecanizada)	  
	  
²	  Custo	  médio	  aterro	  (Caieiras)	  ~	  80	  reais/ton	  
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