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RESUMO 

 

 O crescimento do lixo produzido no Brasil tem sido substancial, criando assim 

uma necessidade de buscar alternativas para a disposição do mesmo. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada em 2010, busca evitar o envio de 

resíduos sólidos para aterros, prezando primeiro a minimização da geração de resíduos 

e a melhor disposição dos mesmos. Para o descarte do lixo orgânico pode ser usado a 

compostagem, processo que busca o reaproveitamento da matéria orgânica pelo solo, e 

pode ser aplicável às indústrias. O objetivo do trabalho foi definir os principais resíduos 

orgânicos gerados pela indústria e aplicáveis no processo de Compostagem, auxiliando 

assim a Politica Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Palavras Chave: PNRS, compostagem, matéria orgânica, resíduo sólido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The growth of the waste produced in Brazil has been substantial, thus creating a need to 

find alternatives for its disposal. The Solid Waste National Policy (PNRS), established in 

2010, seeks to avoid sending solid waste to landfill, valuing first to minimize the 

generation of waste and the best of their disposal. 

Composting can be used for organic waste disposal, a process that aims to reuse the 

organic matter from the soil, and may be applicable to the industries.  

The objective of this work was to define the main organic waste generated by the 

industry and apply the process of composting, thus supporting the National Policy on 

Solid Waste. 

 

Key Words: PNRS, composting, organic matter, solid waste 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com a quantidade crescente de lixo gerado no Brasil, foi preciso criar uma lei 

para tentar controlar a geração de lixo e buscar alternativas para sua disposição. Em 

2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que visava justamente 

melhorar os padrões de disposição de lixo no Brasil juntamente com a melhor 

conscientização da população e das industrias. 

 Para evitar o envio do lixo para aterros é necessario existir no mercado outro 

meio de disposição, viavel financeiramente, que cause um menor impacto ambiental. A 

compostagem pode ser considerado um desses meios, sendo utilizada para tratar os 

resíduos de materia orgânica. 

 A compostagem é uma fermentação aerôbia realizada por diversos tipos de 

microrganismos, onde o substrato pode ser qualquer matéria orgânica. Após a 

fermentação, o produto pode ser usado como adubo para plantações. O processo 

passa por diversas etapas, com variações de temperatura, umidade e também do tipo 

de microrganismo atuante. 

 As usinas de compostagem realizam um procedimento simplório e robusto para 

poder tratar o resíduo, no menor tempo possível. O procedimento não requer grande 

conhecimento técnico e pode ser realizado com pouca mão de obra. Ao fim do 

processo, o produto formado ainda pode ser comercializado na forma de adubo. 
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2 Lixo no Brasil e PNRS 

 

2.1 Lixo urbano no Brasil 

 

 O Brasil teve um rápido crescimento tecnológico nos últimos anos, onde diversas 

classes sociais puderam desfrutar da modernidade e tecnologia hoje global. Esse 

melhor acesso  da população às novidades do mercado somado falta de conhecimento 

relacionado ao potencial poluidor do lixo gerado, acarreta um aumento substancial da 

quantidade de resíduo solído. 

 Embora hoje se tenha um maior acesso à informação, pequena quantidade  do  

lixo é segregado, e são poucas as campanhas públicas que buscam essa melhoria 

(ABRELPE, 2013). 

 Do ponto de vista econômico a busca por um novo produto gira em torno de 

obter o maior valor agregado, isto é, menor preço com maiores vantagens. Porém ainda 

não se é costumeiro avaliar aspectos sobre o resíduo produzido pelo produto e o quê 

seu descarte implica para o meio ambiente.   

 

2.2 Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a norma ABNT 10.004  

 

2.2.1 Resíduos de Classe I ï PERIGOSO 

 

 São resíduos que requerem a maior atenção por parte do administrador, uma vez 

que os acidentes mais graves e de maior impacto ambiental são causados por eles. 

Podem ser condicionados, armazenados temporariamente, incinerados, ou dispostos 

em aterros sanitários estruturados para receber resíduos perigosos (ABNT, 2004). 
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2.2.2 Resíduos de Classe II-B ï NÃO PERIGOSO 

 

 São resíduos inertes, podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados 

(ABNT, 2004). 

 

2.2.3 Resíduos de Classe II-A ï NÃO PERIGOSO 

 

 São resíduos não inertes, tal como os resíduos de Classe II-B, os resíduos de 

Classe II-A podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados. Mas devem ser 

observados seus componentes (matérias orgânicas, papeis, vidros e metais), a fim de 

que seja avaliado o potencial de reciclagem (ABNT, 2004).  

 

2.3 Tipos de descarte de lixo 

 

 É importante compreender as formas principais de descarte de resíduos feito no 

Brasil, e como cada uma influencia na sociedade, e seus respectivos impactos 

ambientais. Segue abaixo uma explicação das principais (www.lixo.com.br). 

 

LIXÃO -  É uma forma inadequada e ílegal de disposição final de resíduos sólidos, que 

se caracteriza pelo descarte direto do lixo sobre o solo, sem qualquer medida de 

proteção ao meio ambiente, nem a saúde humana. Ficando a céu aberto, sem qualquer 

tipo de impermeabilização do solo e canalização tanto do chorume quanto do gás 

metano (Figura 1). Locais como esse geram problemas a saúde humana, maus odores 

e atraem vetores de doenças como moscas, mosquitos, ratos, baratas, etc.  A presença 

de catadores é outro ponto preocupante, pois são eles que trabalham neste lugar, sem 

quaisquer condições de trabalho e segurança.  
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Figura 1 – Representação de um Lixão 

 

ATERRO CONTROLADO – Geralmente são antigos lixões adaptados para minimizar os 

danos ambientais causados pelo mesmo. Funciona da mesma maneira que o Lixão, 

porém este, recebe uma cobertura de solo no final de cada jornada para fazer a 

remediação (Figura 2). Um isolamento ao entorno para minimizar a lixiviação do 

chorume e poluição dos lençóis freáticos, que ainda ocorrem. Nesse sistema, pode ser 

feita a canalização e recirculação do chorume. Argila, grama e idealmente uma manta 

impermeável são utilizados para proteger a pilha da água da chuva. Em algumas 

situações, pode haver uma torre de captação e queima de gás metano.  
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Figura 2 – Representação de um Aterro Controlado 

 

ATERRO SANITÁRIO – É a técnica de disposição de resíduos sólidos no solo que 

causa menor impacto ao meio ambiente dentre os citados. A ideia é utilizar a menor 

área possível para poder dispor da maior quantidade de lixo. O resíduo sempre é 

coberto por uma camada de terra ou material inerte depois de um intervalo de tempo. O 

solo é impermeabilizado, e todo o liquído que desce das pilhas de resíduo é canalizado 

e disposto no local apropriado, podendo ainda ser tratado em um ETE  (Figura 3). São 

instalados também coletores para o gás metano que acaba sendo gerado para a 

queima, podendo gerar energia. Ainda assim esta não é a maneira ideal de dispor dos 

resíduos, e muitos países europeus utilizam aterro apenas como ultima opção.  
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Figura 3 – Represntação de um Aterro Sanitário. 

 

2.4 Disposição do lixo  

 

 Dados do IBGE mostram a evolução do descarte do resíduo sólido gerado no 

Brasil, como pode ser observado na tabela 1 (IBGE, 2008). 

 

Tabela 1 – Destinação final de resíduos sólidos no Brasil, por unidade descartada – 

1989/2008 

Ano 

Destinação final de resíduo Sólido, por unidade de resíduo 

enviado(%) 

Lixão Aterro Controlado Aterro Sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 
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 Embora tenha ocorrido uma melhora na disposição do resíduo sólido em geral, 

ainda é possível visualizar que ainda há  muito para melhorar. Ainda mais de 70% do 

lixo vai para aterros não controlados, isso promove à longo prazo diversos impactos 

ambientais, como: contaminação do solo, dos lençois freaticos, etc. 

 De acordo  com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), especializada em buscar maneiras de otimizar a 

disposição do lixo, o Brasil gerou cerca de 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos 

urbanos no ano de 2011, desse resíduo gerado, apenas 90% é coletado, o que equivale 

a aproximadamente 180 mil toneladas por dia. Dos resíduos coletados em 2011, 58% 

foram destinados a aterros sanitarios, 24% a aterros controlados e 17% a lixões. Isto 

é,cerca de 75 mil toneladas por dia são destinadas inadequadamente para lixoes ou 

aterros controlados (ABRELPE, 2013).  

 

2.5 PNRS 

 

 Em 2 de agosto de 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Após duas décadas de debate no Congresso Brasileiro, o arcabouço legal 

brasileiro para Resíduos Sólidos se torna igual ao correspondente europeu.  

 Com a sanção, o país passou a ter um marco regulatório na área de Resíduos 

Sólidos. A lei faz distinção entre resíduo (lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado) e 

rejeito (não passível de reaproveitamento), além de se referir a todo tipo de resíduo: 

doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores 

mercuriais, agrosilvopastoril, da área de saúde e perigosos(Lei no 12.305, 20101). 

A lei dos resíduos sólidos proíbe a existência de lixões e determina a criação de aterros 

para lixo sem possibilidade de reaproveitamento ou de decomposição (matéria 

orgânica) 
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A lei baseia-se em cinco principais pontos: 

 

¶ Redução 

¶ Reuso 

¶ Reciclagem 

¶ Tratamento  

¶ Disposição 

 

 A não geração do resíduo tem de vir sempre em primeiro lugar, seguida pela 

reutilização do mesmo na própria função. Só então deve se vir alternativas como a 

reciclagem, que visam utilizar o resíduo como matéria para alguma indústria. O 

Tratamento e o Aterro sempre devem vir por ultimo como opção para o lixo.  

 Esses pontos almejam diminuir o uso de recursos naturais nos processos 

produtivos, preservando, assim, mais a integridade ambiental do país. A Política visa 

também cobrar a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos, aumentar a 

Reciclagem no Brasil e intensificar a conscientização ambiental no Pais.  

 Um dos pontos fundamentais da nova lei é a chamada logística reversa, que se 

constitui em um conjunto de ações para facilitar o retorno dos resíduos aos seus 

geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos, isso implica 

numa responsabilização dos envolvidos na cadeia de comercialização dos produtos, 

desde a indústria até as lojas. 

 Para determinados tipos de resíduos é possível usar a compostagem para fazer 

o reaproveitamento da matéria orgânica pelo solo, auxiliando assim a PNRS ao evitar o 

envio deste resíduo para o aterro. É justamente essa possibilidade, de utilizar a 

compostagem, que será abordada nos tópicos a seguir. 
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3 Compostagem 

 

3.1 Aspectos Teóricos e Técnicos da Compostagem 

 

3.1.1 Definição do Processo de Compostagem 

 

 Compostagem é um processo controlado de decomposição por ação microbiana, 

aeróbio e a partir de matéria-prima orgânica heterogênea. A decomposição dos 

resíduos orgânicos é acelerada pelas populações microbianas presentes na leira, 

trabalhando em suas condições ideais de temperatura, umidade, aeração, pH, etc. O 

processo tem varias fases, onde estabilização e maturação podem variar entre poucos 

dias a várias semanas. (GOMES; PACHECO et al., 1998;TEIXEIRA, 2002). 

 

3.1.2 Composto 

 

 O composto é o material obtido da compostagem. Ele possui cor escura e 

contém de 50% a 70% de matéria orgânica), e a sua composição, depende da natureza 

da matéria-prima utilizada. É classificado como adubo orgânico, pois é preparado a 

partir de resíduo orgânico, resíduo proveniente de materia orgânica,(ex: sobras de 

restaurantes, podas de arvores, lodo ETE, estercos de animais, entre outros). 

 Com a incorporação do composto no solo, este recebe uma quantidade 

considerável de carbono orgânico, de macro e micronutrientes essenciais para o 

desenvolvimento das plantas. 
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 Os benefícios do adubo organico são muitos para o solo, podendo fornecer 

elementos nutritivos ao solo, melhorar o nível de aproveitamento dos adubos minerais, 

promover a solubilização de nutrientes em solos minerais, melhorar a granulação do 

solo, favorecer uma maior atividade microbiana no solo, promover a elevação da 

capacidade de troca de cátions do solo, melhorar a capacidade tampão do solo, 

chegando até a reduzir toxidez por pesticidas e de outras substâncias tóxicas. (COSTA, 

1994). 

 

3.1.3 Etapas do processo de Compostagem   

 

 Durante a compostagem diversos microrganismos atuam para realizar a 

fermentação, e perante as diversas atuações dos microrganismos, juntamente com 

variações da temperatura, tipo de substrato consumido, etc. Podem-se considerar 3 

fases distintas(KIEHL et al, 1998).. 

 A primeira fase ocorre logo após a montagem da leira. É a fase de fitotoxicidade, 

quando o composto ainda está imaturo. A primeira fase é rápida e pode chegar a 70ºC 

de temperatura. A segunda fase é a semi-cura ou bioestabilização, onde embora o 

composto não apresente risco às plantas e sementes devido à alta temperatura da 

primeira fase, é ideal que se termine a maturação para que o composto possa estar em 

condições de máximo fornecimento de nutrientes. A terceira e ultima fase é a 

maturação/humificação, quando o composto já estabilizou determinados componentes 

da matéria orgânica. A partir deste ponto o composto pode ser utilizado como adubo 

pelos produtores. Na Figura 4 encontram-se representadas as fases da compostagem 

relacionando a temperatura do composto em determinado tempo. 
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Figura 4 – Fases de um processo de compostagem. 

 

3.1.4 Condições básicas para a decomposição da matéria orgânica 

 

 Existem alguns fatores que influenciam a decomposição da matéria orgânica, 

são eles: tamanho de partícula, aeração, umidade e temperatura. 

 

 Tamanho de partícula - Quanto menor o tamanho do resíduo a ser compostado, 

maior a superfície de contato entre os microrganismos e as partículas e menor o tempo 

de maturação. Porém este processo de trituração exige um custo adicional, e deve ser 

avaliado caso a caso. Também deve se pesar o fato de que quanto menor o tamanho 

de partículas mais difícil se é a aeração do sistema.(KIEHL et al, 1998). 

 

 Aeração - A compostagem é um processo fermentativo aeróbio obrigatório, onde 

a presença do ar na leira em decomposição é indispensável. Para isso, o material 

empilhado não deverá ser compactado em excesso e, periodicamente, deve ser 

revolvido. 
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 Pode-se também utilizar materiais com uma granulometria maior, gerando assim 

uma granulometria mais grosseira na leira, gerando intensas trocas de ar nos vazios da 

leira. O ar saturado de CO2 sai e disponibiliza espaço para o ar atmosférico, rico em O2. 

Na ausência do ar, a decomposição anaeróbia ocorre, produzindo chorume e gâs 

metano, além de odores desagradáveis. O chorume e o gâs metano são extremamente 

nocivos ao meio ambiente (KIEHL et al, 1998).  

 

 Umidade - O material em decomposição deverá estar sempre úmido, entre os 

limites de 30% e 70% de umidade. Valores menores que 30% impedem a fermentação 

e maiores que 70% inibem a aeração da meda. A melhor faixa de umidade está entre 

40% e 60%, quando o material se apresenta umido. Vale ressaltar que os fungos, 

actionomicetos e bactérias responsáveis pela compostagem trabalham em excelencia 

na faixa entre 50-60 % umidade (COSTA, 1994). 

 

 Temperatura – A compostagem é uma reação bioquímica exotérmica, onde 

ocorre a liberação de calor. A melhor faixa de temperatura é de 60°C a 70°C o que, 

inclusive, contribui para a esterilização do material e dos microganismos que possam vir 

a causar doenças às plantas.  

 Em usinas de compostagem geralmente se é realizado a fermentação em 

galpões cobertos, para se evitar a ação do sol e da chuva, evitando o aquecimento por 

fontes externas da leira e o aumento da umidade (GOMES; PACHECO, 1988). 
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3.1.5 Chorume 

 

 A produção de chorume é um dos problemas que pode surgir durante o processo 

de compostagem, podendo ser gerado durante a fermentação, principalmente em 

condições anaeróbias. O chorume, também conhecido como líquido percolado ou 

lixiviado, é um líquido escuro e mau cheiroso que escorre à leira, e que é produzido 

quando ocorre a fementação anaeróbica, ou seja, quando tem-se alta umidade que 

implica na baixa oxigenação da leira. Neste caso, da leira estar muito úmida, deve-se 

revolver a leira mais vezes para uma melhor aeração, evitando a fermentação 

anaeróbica e consequentemente a produção de chorume. 

 O chorume deve ser tratado em ETE, pois apresenta uma Demanda Biológica de 

Oxigênio (DBO) muito alta,ou seja, necessita de uma alta concentração de oxigênio 

para poder degradar a matéria quimíca biodegradavel . Mas como ele é rico em 

nutrientes ele pode até ser reaproveitado e servir de fertilizante através da irrigação nas 

plantações. Porém, esse reaproveitamento precisa ser feito de forma criteriosa, 

evitando problemas de contaminação por microrganismos e eventuais metais pesados 

que possam estar presentes no chorume.  

 

3.1.6 Produção de compostos orgânicos a partir do lixo  

 

 De maneira geral, todos os restos orgânicos (vegetais ou animais) encontrados 

poluindo o meio ambiente, podem ser utilizados. Porém deve-se levar em consideração, 

que o resíduo não esteja contaminado, e/ou seja perigoso. Muitas vezes esse resíduo 

podes estar misturado com outros lixos, o que desqualifica-o para a compostagem.  

 Para se ter uma melhor compostagem aconselha-se uma relação C/N ao redor 

de 30. Os microorganismos sempre absorvem o carbono e o nitrogênio na relação C/N 

de 30/1, indiferentemente da proporção da matéria prima a ser compostada. E para isso 

tem-se a proporção de 70% de material rico em hidratos de carbono (restos vegetais) e 

30% pobre em carbono (esterco de animais), mas rico em nitrogênio. Os materiais ricos 
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em nitrogênio se decompõem mais facilmente e prestam como fonte de micronutrientes 

para o composto.  

 Atualmente até o lodo de Estação de Tratamento de Efluente (ETE) pode ser 

utilizado como matéria prima para a fabricação de compostos orgânicos. Porém nem 

sempre esse lodo é utilizado, pois pode apresentar uma alta concentração de metais 

pesados, entre outros compostos toxicos (COSTA, 1994). 

  

3.1.7 Produção do composto nas usinas 

 

 Para realizar a compostagem é necessario seguir algumas etapas básicas para 

poder se ter um melhor aproveitamento do processo da compostagem, abaixo seguem 

as principais etapas (TEIXEIRA 2002; KIEHL,1981): 

¶ Escolher um local apropriado. 

¶ Separar e preparar o resíduo orgânico. 

¶ Amontoar o material em pilhas(leiras), intercalando os materiais-orgânicos, 

lembrando sempre de molhar a camada que esteja seca, para se manter a 

umidade na faixa de 50-70%.  

¶ A pilha deve apresentar cerca de 3,0 metros de diametro na base  e altura de 

1,60 metros, podendo haver outros tipos de forma de montar a leira. 

¶ Depois de pronta a meda, cobri-la com material seco(palha, poda de jardinagem, 

etc...), para evitar atrair animais. 

¶ Fazer o acompanhamento da temperatura. 

¶ Manter o material sempre úmido, molhando-o sempre que necessario, se 

necessario 

¶ Revolver o material a cada 15 dias, para manter uma boa aeração e melhor 

controle de temperatura. 

¶ Após aproximadamente 90 dias, a temperatura abaixa no interior da meda e o 

composto é transformado em uma materia orgânico com cor escura, friável 

quando apertado entre as mãos e com cheiro de terra.  
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3.1.8 Vantagens da Compostagem 

 

 No Brasil, cerca de 60% do lixo gerado é matéria orgânica e passível de 

reciclagem por meio do processo de compostagem. Algumas vantagens na adoção da 

compostagem de resíduos urbanos e industriais, são (COSTA, 1994): 

¶ Formação de CO2, H2O e biomassa (húmus).  

¶ Redução do lixo destinado ao aterro. 

¶ Aumento da vida útil dos aterros, como consequência da redução do lixo 

enviado. 

¶ Geração de adubo orgânico. 

¶ Reciclagem dos nutrientes do solo. 

¶ Eliminação de patógenos. 

¶ Não necessidade de tratar efluentes  

 

3.2 Aplicação Industrial da Compostagem e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos  

 

3.2.1 Aplicação Industrial da Compostagem 

 

 Como as indústrias terão de se adequar a PNRS, todo resíduo que puder 

receber um destino final que não seja o aterro deverá ser tratado. Considerando-se 

isso, a compostagem é uma alternativa de tratamento desses resíduos que merece ser 

considerada com atenção.  
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3.2.2 Resíduos da Indústria Passíveis de Compostagem  

 

 Existem diversos tipos de industrias, e dependendo do escopo das atividades da 

empresa, podem ser gerados diferentes tipos de resíduos mensalmente. Por exemplo, 

uma indústria metalúrgica não gerar o mesmo resíduo que uma farmacêutica. Porém 

existem certos resíduos que são constantes em todos as indústrias, devido serem frutos 

de atividades rotineiras e comum em diversas industrias (KIEHL et al, 1998). São eles:  

¶ Sobras de Restaurante 

¶ Poda de jardinagem 

¶ Lodo de Estação de Tratamento de Efluente (ETE) (quando proveniente de algumas 

industrias quimicas) 

 

Lodo de ETE 

 

 Muitas indústrias quimicas e alimenticias possuem sua propria estação de 

Tratamento de Efluentes, justamente pelo alto volume de afluente gerado nos 

processos da Produção. Cada lodo, de cada indústria é diferente, tanto pelas condições 

de meios, quanto pelos nutrientes e substrato fornecido pelo afluente. Isso implica que 

alguns lodos serão passíveis do processo de compostagem e outros não. Um dos 

motivos que tornaria um lodo inadequado ao processo de compostagem seria uma 

concentração de metais pesados alta, o que poderia inibir ou até destruir as bactérias e 

fungos que realizam a fementação aerobia, além de outras substâncias que podem 

causar efeito semelhante de inibição, como compostos orgânicos toxicos. Por exemplo, 

uma industria que fabrica cerveja não teria, em princípio, nenhum problema em realizar 

a compostagem de seu lodo seco. 

 

Podas de Jardinagem 

 

 Podas de Jardinagem  constituem outro resíduo que pode ser recebido para 

Compostagem. A maioria das empresas grandes realiza a poda de jardinagem 

mensalmente e pode chegar a mais de 5 toneladas de grama/mês em uma empresa de 
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porte medio/grande. O único contra-ponto é galhos de arvores, onde dependendo do 

tamanho da arvore ou de seu galho, pode acabar tendo que ser feita a trituração para 

poder apresentar uma menor granulometria e ajudar na fermentação. Essas podas de 

jardinagem são muito boas para a compostagem, pois devido ao seu tamanho, 

proporcionão uma melhor aeração ao composto, melhorando o produto final. 

 

Resíduo Orgânico de Restaurante 

 

 As sobras de comida estão presentes em todo restaurante industrial. Nenhuma 

sobra de preparo pode ser guardada para reuso, pois pode causar alguma infecção 

alimentar, necessitando de realizar o descarte diario deses alimentos. Esse resíduo 

pode perfeitamente se enquadrar no perfil de materia-prima para a compostagem.  

 

3.2.3 As indústrias e a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

 

 Ainda não são todos os municipios que possuem empresas que realizam  a 

compostagem. Embora o processo possa gerar algum lucro para o reciclador, são 

necessarias diversas aprovações por orgãoes ambientais para que este possa realizar 

a venda do adubo. Isto faz com que, muitas vezes, o preço de disposição para 

compostagem quando comparado com o aterro fique muito alto e inviabilize o processo. 

Principalmente quando se leva em conta o preço para o transporte do resíduo para o 

local de disposição. Devido às poucas usinas de compostagem no país, a distância 

pode ser muito grande e gerar um frete muito maior que o frete que seria gerado para 

dispor no aterro proximo. 

 Com a entrada da PNRS, as empresas começam a ser obrigadas a encontrar 

alternativas para descartar seu lixo impactando o menos possível o meio ambiente. 

Além disso, a PNRS cria uma demanda de novas usinas de compostagem em todos os 

municipios, para suprir este mercado de destinação de materia orgânica. 

 Ainda não são todas os municipios brasileiros que possuem usinas de 

compostagem, logo não são todas as industrias que tem a possibilidade de realizar o 
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descarte correto de imediato. Porém até 2014, que é o prazo maximo para adequação 

da lei, todo este resíduo deverá ser disposto de uma maneira mais ambientalmente 

correta. E os Municipios estão correndo atrás dessa infra-estrura, para poder 

proporcionar o descarte correto da matéria orgânica, tanto para industria, quanto para a 

população. Novas Usinas serão construidas e o lixo, deve receber um destino mais 

nobre nos proximos anos. 

 

3.2.4 Geração de resíduos orgânicos em restaurante Industriais 

 

 Restaurantes industriais, normalmente recebem centenas de funcionários 

diariamente, o que pode gerar uma quantidade considerável de resíduos orgânicos. 

Para estimar a quantidade de resíduos orgânicos gerados, considera-se uma média de 

50 gramas de alimentos por pessoa de sobra de prato,. Além disso, pode-se considerar 

mais 30 gramas de restos do preparo, além dos alimentos não consumidos, cujas 

quantidades oscilam. Porém para exemplificação, consideraremos mais 20 gramas por 

pessoa. Considerando-se tais quantidades, obtém-se um total de 100 gramas de 

resíduo orgânico gerado por uma pessoa em um dia. Em um restaurante para 500 

pessoas, seria gerado aproximadamente 50 Kg de resíduo orgânico passível de 

compostagem diariamente, isso considerando apenas 1 refeição. Se considerarmos as 

quantidades produzidas por vários restaurantes, teremos uma quantidade grande de 

lixo enviado para o aterro.  

 No caso de  restaurantes industriais, a adequação à PNRS não seria diferente 

em relação ao preconizado para outras indústrias, ou seja, deveria passar 

primeiramente pela redução da produção de sobras de alimentos. Após essa redução, o 

passo seguinte seria , tentar partir para um outro meio de disposição. O presente 

trabalho sugere que o meio de disposição mais adequado seria a compostagem.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 Com a nova lei criada para minimizar os impactos ambientais causados pelo 

descarte incorreto do lixo, as indústrias vem tendo de buscar maneiras de melhorar a 

forma na qual os resíduos sólidos são descartados, se adequando a nova política. A 

compostagem é hoje uma alternativa que merece ser considerada com atenção no 

tratamento de resíduos orgânicos, pois além de fazer o reaproveitamento da matéria 

orgânica para o solo, pode gerar lucro às usinas de compostagem, quando vendido 

como adubo. 

 Embora a demanda por usinas de compostagem seja muito alta, ainda não se 

tem usinas sufientes para realizar a coleta de todo este matérial, gerando um custo 

elevado para esta disposição, quando comparado com o aterro.  

 Com a PNRS pressionando para que as industrias diminuam seus envios para 

aterros, a compostagem se torna cada vez mais atrativa . Nos proximos anos é de se 

esperar que mais usinas sejam criadas no Brasil para atender os municipios e suas 

respectivas indústrias, diminuindo assim o preço do envio para compostagem. 

 Esse aproveitamento de resíduos orgânicos contribuirá para que o Brasil obtenha 

novos padrões de qualidade de meio ambiente, melhorando a preservação da sua 

fauna, da sua flora e melhorando também a vida de cada um dos seus cidadões. Essa 

política, somada a campanhas de coinscientização, contribuirão na formação  de um 

país mais sustentavel, onde o povo (incluindo os diferentes setores da sociedade) se 

importa com o meio ambiente, e busca cuidar bem, para que futuras gerações possam 

desfrutar das belezas hoje vistas.  
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