
Compostagem em Escala em Jundiaí 
 



FERTILIZANTE ORGÂNICO 
COMPOSTO 

Utilizado em diversas culturas 
como citrus, eucalipto, cana-de-

açúcar, entre outros, 
aumentando a produtividade 

onde é aplicado. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES  
INDUSTRIAIS E CHORUME 

Para empresas que não 
usufruem de um sistema de 

tratamento próprio ou 
compatível para o descarte de 
efluente direto na rede ou na 

natureza. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES  
DOMÉSTICOS 

Tratamento de efluentes 
sanitários e caixa de gordura 

realizado de forma fácil e rápida, 
sem burocracia ou complicação. 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

Para empresas dos mais variados 
setores que geram resíduos 

sólidos orgânicos e optam pela 
valorização e tratamento 

adequado. 

TERA AMBIENTAL 



• Licenciamento 

planta 

compostagem; 

• Registro ** 

MAPA; 

• Peneiramento 

do Fertilizante; 

•Comercializaçã
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• Dragagem 

das lagoas; 

•Secagem do 

lodo e 

destinação 

para 

agricultura; 

• Início das obras 

para construção 

a * ETEJ 

• Início de 

operações da * 

ETEJ; 

* ETEJ – Estação de Tratamento de Esgoto de Jundiaí 

** MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 
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•Início do 

recebimento de 

resíduos de 

terceiros para 

agregar valor 

agronômico ao 

fertilizante 

orgânico 

 

• Aumento da 

capacidade 

produtiva 

• Expansão de 

mercado em 

áreas com 

alto 

potencial 

agrícola 

(plano de 

logística 

para 

entregas 

mais 

distantes) 

DA RECICLAGEM AGRÍCOLA À COMPOSTAGEM 



COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 



Lodo de ETE Café 

MATÉRIAS PRIMAS: alguns exemplos 

Cascas de batata Cavaco de eucalipto 

FLV - Frutas, legumes e verduras 

Ramassor 



Processo natural que trata resíduos sólidos orgânicos através da ação de micro-organismos 

aeróbios presentes nos próprios resíduos.  

Nele, ocorre a degradação e a estabilização da carga orgânica dos materiais, sendo gerado, ao 

final, um composto que pode ser utilizado como fertilizante orgânico de qualidade para a 

agricultura.  

A alternativa é ambientalmente correta e segura e promove a reciclagem dos nutrientes 

presentes nos resíduos. 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 



PROCESSOS  COMPOSTAGEM TERA 

1. Quantidade média/mês de resíduos recebidos em 2016: 4.180 ton 

2. Quantidade média/mês de composto produzido em 2016:  2.580 ton 

1) COMPOSTAGEM AERADA POR REVOLVIMENTO 

2) COMPOSTAGEM AERADA POR SOPRADORES 



COMPOSTAGEM EM LEIRAS AERADAS POR REVOLVIMENTO 



COMPOSTAGEM EM LEIRAS ESTÁTICAS COM AERAÇÃO  FORÇADA 



PENEIRAMENTO 



Recebimento de novos resíduos passa por aprovação técnica-operacional;  

 

Pode ser necessária uma carga teste para avaliação das características físicas e 

odores emitidos; 

 

Recebimento de resíduos de interesse ambiental aprovados pela CETESB mediante 

a emissão do CADRI; 

 

Coleta de amostras e monitoramento periódico das características dos materiais 

recebidos; 

 

Análises lote a lote do produto final. 

CRITÉRIOS DE QUALIDADE / CONTROLE   



FERTILIZANTE 
ORGÂNICO COMPOSTO 

O Terafértil é um produto rico em matéria orgânica, macro e 
micronutrientes. 
 
 É utilizado em diversas culturas como Cana-de-Açúcar, Café, Milho, 
Frutíferas, Paisagismo, entre outras, melhorando as propriedades físicas, 
químicas e biológicas do solo e possibilitando o aumento de produtividade 
onde é aplicado. 
 
O Produto é registrado no MAPA sob nº SP-80610 10007-0, como 
Fertilizante Orgânico Composto Classe D. 



Junto ao MAPA, a Tera Ambiental possui Registro de Estabelecimento Produtor e Registro de Produto – FERTILIZANTE ORGÂNICO 
CLASSE D. 
  

REGISTRO - MAPA 
 



ONDE ESTAMOS 

PLANTA TRATAMENTO JUNDIAÍ - SP 
Estrada Municipal do Varjão, 4.520 
Bairro Novo Horizonte 

ESCRITÓRIO COMERCIAL JUNDIAÍ - SP 
Av. Luiz José Sereno, 1.177 - 2º andar 
Bairro Eloy Chaves 



11 3963 6500 / 11 99911 1417 
www.teraambiental.com.br 

luiza.amaral@teraambiental.com.br  

https://www.facebook.com/teraambiental
https://twitter.com/teraambiental
https://www.youtube.com/user/teraambiental
https://www.youtube.com/user/teraambiental

