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Quantidade de RSU coletada no 
Brasil

Fonte: ABRELPE (2010); IBGE (2010)



Fonte: PNSB (IBGE, 2010)



Destino final dos resíduos sólidos, por unidades 
de destino dos resíduos

Brasil - 1989/2008

Fonte: PNSB (IBGE, 2010)



Dados da PNSB (IBGE, 2010) - Região Sul
• Disposição dos resíduos sólidos em lixões: os 

municípios dos três estados registraram as menores 
proporções
– Santa Catarina = 2,7% 
– Rio Grande do Sul = 16,5%
– Paraná = 24,6%

• Disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários e 
controlados dos municípios do Estado de Santa Catarina
– dos municípios de Santa Catarina = 87,2%
– dos municípios do Paraná = 81,7%
– dos municípios do Rio Grande do Sul = 79,2%

PNSB (IBGE, 2010) 



Unidades de destinação dos 
resíduos coletados

Fonte: PNSB (IBGE, 2002)



Quantidades coletadas  (t/d)

Fonte: PNSB (IBGE, 2002)



Situação dos Resíduos Sólidos 
Urbanos no Paraná



Fonte: TCE (2011) Fonte: Ramos (2004)



MAPA DIAGNÓSTICO DE DISPOSIÇÃO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO ESTADO 

DO PARANÁ (2004)



Quantidade de resíduos domésticos 
depositados no Aterro do Cachimba (até 

outubro de 2010)

• Curitiba = 1.300 – 1.600 t/d (≅ 0,889 kg/hab.d)

• Curitiba + 18 municípios da RMC = 2.400 – 2.600 t/d

População total da RMC = 3.174.201 hab
(≅ 0,819 kg/hab.d)
(IBGE, 2010) 



Composição gravimétrica dos resíduos 
depositados no aterro do Cachimba



Definições

• unidade de compostagem (PNSB, 2008):
– conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 

eletromecânicos, destinadas ao processamento de resíduos 
orgânicos;

• unidade de triagem e compostagem : 
– Conjunto das instalações, dotadas ou não de equipamentos 

eletromecânicos, que têm como matéria prima resíduos 
provenientes da coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, 
eventualmente oriundos de parcelas selecionadas da zona 
urbana, e nas quais são executados os trabalhos de separação 
preliminar:

• resíduos potencialmente recicláveis;
• resíduos eminentemente orgânicos biodegradáveis.



COMPOSTAGEM
• Alternativas

– Leiras
• Estáticas com aeração mecânica
• Aeração forçada

– Confinada com aeração forçada
– Usinas de Compostagem



PERGUNTAS FREQUENTES 
SOBRE COMPOSTAGEM



• O que é compostagem?

• Todos os componentes na linha de resíduos 
são passíveis de compostagem?

• Existem tipos diferentes de compostagem?

• Quais são os fatores que interferem na 
quantidade de composto produzido? 



• As usinas de compostagem são unidades 
confiáveis?

• Existe diferenças entre a compostagem de 
sólidos urbanos e compostagem de resíduos 
de jardinagem?

• Quais são os materiais que produzem o 
melhor composto? Mistura de resíduos 
urbanos com os resíduos de jardinagem?



• Quanto custa implantar uma unidade de 
compostagem?

• Qual o espaço necessário para a instalação 
de unidade de compostagem?

• Que outros materiais podem ser recuperados 
em uma unidade de compostagem?   



• A compostagem é uma solução “tão boa” quanto 
se apregoada? 

• Mesmo com a implantação da compostagem, 
ainda assim os aterros sanitários são 
necessários? 

• Qual a vantagem de se ter uma unidade de 
compostagem?

• O que acontece se a capacidade de produção 
ou a composição da matéria-prima mudar com o 
tempo?



• O tamanho das partículas é importante durante o 
processo de compostagem?

• Como o tamanho das partículas pode ser reduzido 
para compostagem?

• O pré-processamento afeta a qualidade do 
composto?

• O que acontece com os rejeitos?



• Por que a umidade é importante no processo de 
compostagem?

• Por que a temperatura é importante no processo de 
compostagem?

• O composto orgânico pode ser produzido em 
tempos reduzidos?

• Qual o tempo necessário para que o processo total 
de compostagem ocorra?



• No caso de implantação de leiras, o reviramento é 
estritamente necessário?

• No processo de compostagem a aeração forçada é 
necessária?

• É necessário adicionar inoculantes?

• O clima afeta a compostagem?

• No processo de compostagem é necessário 
adicionar agentes estruturantes? 



• Existem problemas de odores em áreas do entorno 
de unidades de compostagem?

• Como os problemas de odores podem ser 
contornados?

• ocorre produção de lixiviado durante a 
compostagem?

• Qual o destino do lixiviado produzido?



• A compostagem necessita de ambiente fechado?

• Quais são os critérios para o julgamento da 
qualidade do composto produzido?

• Como é determinada a maturidade do composto?

• Que contaminantes podem ser encontrados no 
composto? 



• A presença de metais pesados na compostagem 
pode ser controlada?

• De que maneira o composto pode beneficiar o solo?

• O composto é considerado fertilizante?

• Quais são os usos possíveis para o composto?

• Existem leis que regulem o uso de compostos 
orgânicos?



• Como pode ser assegurado o sucesso de uma 
unidade de compostagem?

• Onde são encontradas unidades de compostagem?

• As unidades de compostagem são passíveis de 
licenciamento ambiental e devem seguir critérios 
para a escolha de áreas?



• Qual é mercado para o composto orgânico?

• Quais são as maneiras mais adequadas para a 
contratação da instalação de uma unidade de 
compostagem?

• O que determina qual é melhor contrato? 



Características do processo de 
compostagem

• Relação carbono/nitrogênio: entre 25:1 e 35:1 
- composto semicurado: em torno de 18:1 
- composto humificado. em torno de 8:1 a 12:1 

• Umidade: 55%

• pH: 4,5 – 9.5 (final, 8,0 – 8,5)

• Granulometria: 1 – 4 cm



Compostagem em leiras
• Dimensões das leiras

– Leiras com revolvimento manual:
• L= 2m h= 1m

– Leiras com revolvimento mecânico
• L= 4m h= 2m

• Período total de compostagem: 90 – 120 dias 
• T: 70 oC
• Relação carbono/nitrogênio: entre 25:1 e 35:1
• Umidade: 55%
• pH: 4,5 – 9.5 (final, 8,0 – 8,5)
• Granulometria: 1 – 4 cm



Leira estática aerada

Fonte: SANEPAR (2004)



Usinas de compostagem



Unidade de Compostagem de Wilmington - Delaware



Unidade de Compostagem de Wilmington - Delaware





Muito obrigada!
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