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ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS ORGÂNICOS  

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 

Às nove horas do dia 11 de março de 2013, foi realizada a 4ª Reunião do Grupo de Trabalho 

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

indicados pelas instituições: Vinicio Costa Bruni – SEMA, Carla Mittelstaedt – Águas do 

Paraná, Flávia Deboni e Rossana Baldanzi – IAP, Maria Cristina B. Braga – UFPR, Luiz 

Antonio Lucchesi – FEAP, Luciane Maranhão Schlichting – MP, além de Ana Márcia 

Nieweglowski – SEMA/ Coordenadora da Câmara Temática Qualidade Ambiental, Barbara 

Camila Cestari e Marilia Ribeiro da Silva da Secretaria Executiva do CEMA. Justificou ausência 

o professor Carlos Garcias – PUC. 

A reunião iniciou-se com a leitura e aprovação da ATA da reunião anterior seguida da 

apresentação, pela Relatora do GT Maria Cristina Borba Braga intitulada "Regulamentação 

Internacional sobre Compostagem", que abordou especificações legais e critérios referentes à 

compostagem, abordando a legislação da Comunidade Européia, Reino Unido, Canadá e Estados 

Unidos. Durante a apresentação foram apresentadas discustidos os aspectos apresentados dúvidas 

foram esclarecidas, sendo que alguns pontos foram considerados importantes para a elaboração 

da minuta da resolução sobre compostagem. Posteriormente, segui-se a discussão e a 

readequação do texto que trata das definições dos termos pertinentes ao assunto, como composto 

de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos urbanos, que  serão utilizadas para o entendimento 

da Resolução, neste momento ainda permanece a dúvida sobre como será tratada a questão 

referente ao processo de produção do composto, isto é, por decomposição aeróbia ou anaeróbia. 

Encerrados os assuntos, a próxima reunião do GT foi agendada para dia dezoito de março de dois 

mil e treze às nove horas, na sala do Conselho Estadual do meio Ambiente. Nada mais havendo a 

tratar foi encerrada a reunião. 

 

Curitiba, 11 de março de 2013. 


