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ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS  

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Às catorze horas do dia 29 de novembro de 2012, foi realizada a 2ª Reunião do Grupo de 

Trabalho sobre Compostagem de Resíduos Orgânicos, com a presença dos seguintes 

membros indicados pelas instituições: Vinicio Costa Bruni – SEMA, Faustino Lauro Corso – 

Águas do Paraná, Carlos Mello Garcias – PUCPR, Maria Cristina B. Braga – UFPR, Luiz A. C. 

Lucchesi e Edhna Genar F. Maftum – FEAP, Luciane Maranhão Schlichting – MP, Flávia 

Deboni e Rossana Baldanzi – IAP; Patrícia Sattoriva - UP, além de Ana Marcia Nieweglowski – 

SEMA/Coordenadora da CT Qualidade Ambiental, João Batista Campos Secretário Executivo 

do CEMA, Barbara Camila Cestari e Marilia Ribeiro da Silva da Secretaria Executiva do 

CEMA. A reunião iniciou-se com apresentações de seminários, para esclarecimentos e 

nivelamento de informações sobre o tema. Os assuntos abordados sobre o tema foram 

“Exemplos de programas de compostagem dos resíduos orgânicos oriundos dos municípios de 

Tibagi e Marialva no Estado” pela representante do Ministério Pùblico, Luciane Maranhão 

Schlichting, “Perguntas frequentes sobre compostagem e situação no Brasil”, representante da 

Universidade Federal do Paraná, professora Maria Cristina Braga, “Situação atual da 

compostagem” pelo representante da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, Luiz A. 

C. Lucchesi e “Dificuldades encontradas no licenciamento de centrais de compostagem de 

Resíduos Sólidos Urbanos”, pelas representantes do Instituto Ambiental do Paraná, Flávia V. 

Deboni e Rossana Baldanzi. Posteriormente, houve um debate sobre os assuntos expostos, 

quando Vinício Bruni esclareceu alguns pontos sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, a 

Política Estadual de Saneamento Básico e a chamada pública para a Logística Reversa. A seguir, 

foram definidas tarefas para o prosseguimento das atividades e às representantes do IAP coube a 

elaboração de um documento síntese sobre os aspectos legais referentes ao licenciamento 

ambiental, que deverá ser enviado ao CEMA até o dia dezoito de janeiro de dois mil e treze. A 

Professora Maria Cristina Braga comprometeu-se em organizar uma coletânea de documentos 

internacionais sobre especificações legais e critérios referentes à compostagem, que deverão ser 

entregues na próxima reunião. Após leitura do processo SID 11.501.983-0, que deu origem à 

criação deste GT, ficou definido que, para a elaboração da resolução, deverão ser considerados 

os seguintes aspectos: definição de critérios e padrões de qualidade técnico-ambientais do 

processo para a produção de composto orgânico a partir de resíduos sólidos urbanos; 

especificação de parâmetros de controle da matéria-prima e do composto produzido a partir de 

resíduos sólidos urbanos; especificação de diretrizes para o licenciamento ambiental de unidades 

de compostagem; definição do porte das unidades de compostagem. Ficou acordado que, a partir 

do documento síntese a ser elaborado pelas representantes do IAP, o GT apresentará observações 

quanto ao licenciamento de atividades de compostagem de resíduos sólidos urbanos no Estado 

do Paraná. Encerrados os assuntos, a próxima reunião do GT foi agendada para dia cinco de 

fevereiro de dois mil e treze. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 

Curitiba, 29 de novembro de 2012. 


