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1. Descrição do Projeto 

A geração de resíduos sólidos é comum durante o processo de tratamento de efluentes e a composição 

do lodo gerado(características químicas e/ou biológicas) está intimamente ligada ao tipo de tratamento e 

processo produtivo empregado. Uma das grandes dificuldades atualmente é identificar a alternativa mais 

adequada, do ponto de vista ambiental, para destinação desse resíduo. 

Muitas empresas acabam adotando o descarte em aterros sanitários, garantindo a disposição dos 

resíduos de modo que os descartes não causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente.No entanto, 

essa forma de destinação tem baixa relevância no que diz respeito à sustentabilidade, porque resíduos que 

não se enquadram na definição de rejeito e que seguem para o aterro sanitário deixam de ser 

reaproveitados, desperdiçando chances de valorização e transformação desses resíduos em produtos que 

agregam valor para outros segmentos.  

Como a geração de resíduos sólidos na ETE é contínua, o não tratamento e destinação correta desse 

resíduo poderia se tornar um grande passivo ambiental, sendo importante e necessário identificar a 

alternativa mais adequada para a destinação. 

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da Nitriflex recebe todo efluente líquido proveniente de 

seus processos produtivos e é composto, em sua maior parte, de solução ácida com presença de látex e de 

resíduos oriundos da limpeza de equipamento.  

Dentre as etapas da ETE, o tratamento primário é constituído por uma câmara de floculação e outra 

câmara de decantação lamelar com separação do resíduo denominado lodo do físico-químico. Além disso, 

o tratamento secundário biológico, também gera o resíduo denominado lodo biológico. Todo lodo gerado 

é centrifugado e, após desague, acondicionado em caçambas separadas para correta destinação posterior.  

 

Na Nitriflex 55% de todo resíduo sólido é proveniente da ETE. Em 2020 foi gerado cerca de 100 

toneladas por mêsdesse resíduo,o que seria um enorme passivo ambiental se não fosse destinado de forma 

adequada. 

Com o intuito de fornecer uma destinação mais sustentável para seus resíduos, a Nitriflex, em parceria 

com a Organosolo, realizou todos os testes necessários para avaliar a possibilidade de compostageme 

desenvolveu, em 2020, a solução para evitar que a Nitriflex continuasse enviando o lodo gerado em 

seuprocesso para aterro sanitário. Um projeto capaz de, não somente tratar o resíduo, como também 

promover a valorização e transformação desses resíduos em produtos que agregam valor para outros 

segmentos.  
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2. Objetivo: 

Um dos principais objetivos do projeto, e uma das metas da Nitriflex, é diminuir consideravelmente a 

quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário. Além disso, contribuir para uma destinação que 

cause o mínimo de impacto possível ao meio ambiente e aos recursos naturais, e que tenha resultados 

positivos, eficazes e sustentáveis economicamente e ambientalmente, colocando em prática um dos 

princípios definidos na Política Ambiental da Nitriflex.  

Ademais, o projeto possui o intuito de trazer a conscientização acerca da temática ambiental e suas 

responsabilidades para os funcionários e visitantes, ao utilizar os fertilizantes gerados do processo de 

compostagem do lodo em jardins internos da própria empresa. 

 

3. Desenvolvimento e Cronologia: 

O projeto de realizar a compostagem do lodo da ETE surgiu em maio de 2020, com o intuito de 

promover uma destinação mais sustentável para esse resíduo.  

Antes da implementação do projeto, em julho de 2020, em média 100 toneladas de lodo por mês 

eram dispostos em aterros sanitários, sem nenhum aproveitamento ou beneficiamento desse resíduo.  

Foram realizados todos os testes necessários para avaliar a viabilidade da compostagem do resíduo 

sólido gerado na ETE da Nitriflex, visando evitar problemas posteriores à implementação do projeto. 

A conclusão dos testes foi de que o mix dos lodos físico-químico e biológico possui matéria 

orgânica suficiente para, junto com os outros resíduos recebidos pela Organosolo, passar pelo processo de 

compostagem. 

Sendo assim, após aprovação dos testes, todo o resíduo sólido gerado na ETE da Nitriflex passou 

a ser convertido em matéria-prima para a produção de fertilizantes orgânicos.  

 

                             Figura 1 – Entrada da Nitriflex                                  Figura 2 – Jardim interno da Nitriflex com adubo oriundo da compostagem do lodo 

 

 

 



 

 
 

 
 

Gestão da Qualidade e Meio Ambiente Página 5/9 
 

A ORGANOSOLO realiza a transformação de resíduos orgânicos em composto orgânico e 

fertilizantes Organofértil e Organomineral. Os produtos possuem alto valor agregado e alta eficiência 

agronômica, sendo livres de patógenos, salmonelas e/ou quaisquer bactérias contaminantes e sem a 

presença de agrotóxicos. A Tecnologia aplicada é própria e específica para este tratamento de 

biotransformação através de um processo de biodegradação acelerada.A tecnologia apresenta uma 

solução inovadora dentro de um novo paradigma, sendo ambientalmente e ecologicamente correta, 

agronomicamente viável, economicamente rentável e socialmente responsável. A empresa possui 

Autorização Ambiental Municipal de instalação e pré operação desde dezembro de 2018 e está com 

processo de renovação em andamento. 

A aplicação de fertilizantes orgânicos e organominerais na agricultura vêm apresentando constante 

crescimento nos últimos anos. Esse tipo de produto traz benefícios para o solo e para as plantas assim 

como sua produção normalmente utiliza subprodutos antes classificados como resíduos que agora são 

considerados insumos. Podemos citar resíduos de produção de aves, bovinos, cana de açúcar e no caso 

especifico da Organosolo de resíduos urbanos orgânicos.  

Basicamente, a tecnologia usada no processo de compostagem do lodo é baseada na ação de 

biocatalisadores por um conjunto de microrganismos com cofatores específicos e substratos básicos, com 

sínteses de aminoácidos ativos, que promovem a redução da celulose e carbono, além de ativar a 

solubilização de minerais. Transformando resíduos orgânicos e minerais diversos em matéria orgânica 

mineralizada. 

O procedimento tem por objetivo atender aos parâmetros da legislação PNRS e as normas vigentes 

sobre fertilizantes orgânicos. Dessa forma são realizadas as qualificações química, física e biológica do 

material garantindo a padronização da composição do fertilizante. 

Os biocatalisadores são desenvolvidos e balanceados especificamente para cada conjunto de 

resíduos (matéria prima) e agem acelerando o processo de transformação. Dependendo do resíduo podem 

levar de 30 minutos a 100 horas para se biodegradar.Quando adicionado ao resíduo orgânico, o 

biocatalisador reduz a relação carbono / nitrogênio, multiplica milhões de cepas de microrganismos 

naturais em sistema aeróbico, solubiliza e disponibiliza nutrientes na forma de quelatos para plantas.  

É válido ressaltar que antes do lodo ser destinado para a compostagem, é feita uma avaliação do 

resíduo para caracterizar sua composição química, física e biológica, e verificar sua viabilidade para ser 

utilizado na compostagem. Após essa avaliação, pode-se considerar que o processo de compostagem 

desse resíduo se dá através das seguintes etapas:  
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- Homogeneização: Seguindo receita pré determinada,os resíduos gerados na Nitriflex, são 

homogenizados com matérias primas ricas em carbono para o correto equilíbrio da relação Carbono 

/Nitrogênio. 

- Bacia de maturação: Logo após a homogeneização, o produto é depositado na baia de maturação; 

- Aplicação do Biocatalisador: É feita a aplicação do bio catalisador por aspersão automatizada na 

proporção pré estabelecida para ativação microbiológica do processo de digestão aeróbia. O produto será 

monitorado a partir das primeiras 12 horas e passará por processo de aeração forçada e, ao fim dos 5 dias 

o produto, denominado, em primeiro momento como BIOCOMPOSTO ORGANICO está finalizado. 

Nessa etapa temos uma breve fase inicial onde os microorganismos mesófilos atuam seguidos pela 

atuação dos microorganismos termófilos em temperaturas acima de 50 graus Celsius. 

- Humificação: É no processo de humificação que ocorre a transformação de estruturas orgânicas em 

material condensado de cor escura com propriedades físico químicas totalmente diferentes do material 

inicial. Ácidos húmicos e fúlvicos são formados também. 

- Peneiramento: Posteriormente à preparação e finalização do BIOCOMPOSTO, é feita a peneiração e 

classificação granulométrica. Esse produto pode ser direcionado para comercialização ou ser utilizado na 

produção de fertilizantes organofértil ou organomineral.  

- Produção de fertilizantes organofértil ou organomineral: É na moega dosadora que os aditivos 

minerais básicos e/ou NPK são adicionados. As quantidades de cada insumo serão controladas por uma 

balança no equipamento fazendo-se a mistura e o balanço de massa, para a obtenção do produto básico 

pretendido: Biocomposto/ Organofértil/ Organomineral. Cada produto dependerá da quantidade de 

insumos e aditivos incorporados.  

- Misturador rotativo: Nessa etapa, os insumos são misturados até a homogeneização do produto final. 

- Ensacamento e estocagem: Terminadas as fases descritas nos itens acima, o fertilizante é ensacado de 

forma automática e encaminhado para estocagem e/ou embarque. 

Então basicamente, ao lodo gerado, é adicionado materiais ricos em carbono junto de 

biocatalisadores que em conjunto promoverão a degradação, estabilização e mineralização de toda a 

matéria orgânica, gerando como resultado um novo produto, com valor econômico agregado, e com fins 

agrícolas. O fertilizante gerado é livre de patógenos e atende as normas como do Ministério da 

Agricultura, além de poder ser incorporado no cultivo de alimentos para consumo humano e outras 

plantas. Portanto, essa destinação do lodo fecha um ciclo sustentável, economicamente rentável e com 

viabilidade agronômica.  

Cabe ressaltar que, ao longo do processo de compostagem do resíduo sólido oriundo da ETE, não 

são gerados efluentes como chorume, ou problemas ambientais como vetores e odores fétidos.  
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4. Resultados / Recursos e Investimentos: 

Como dito anteriormente, o lodo gerado na ETE da Nitriflex corresponde a 55% de um total de 2.130 

toneladas de resíduos gerados em 2020 e, por isso, se tornou urgente a necessidade de promover uma 

destinação mais sustentável e benéfica para o meio ambiente, do que apenas enviá-los para o aterro 

sanitário. 

 

Gráfico 1- Resíduos gerados no ano de 2020, destaque para lodo e coágulos de borracha. 

 

A partir do início da implementação do projeto, em julho de 2020, todo resíduo sólido da ETE, 

antes enviado para o aterro, começou a ser destinado para a Organosolo, que passou a utilizá-lo como 

matéria-prima para a produção de seus fertilizantes orgânicos.  

Já em 2020, foram produzidos 1.183 toneladasde lodo, e mais da metade de todo o lodo gerado, 

foi transformado em adubo para plantas. 

 

Gráfico 2 – Destinação final do lodo no ano de 2020. 
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 Em 2021, 100% de todo resíduo sólido gerado na ETE está sendo destinado para a Organosolo. 

Considerando todos os resíduos gerados na Nitriflex e todas as formas de disposição utilizadas, 

com a implementação da compostagem, conseguimos ter aumento significativo da destinação para formas 

mais sustentáveis, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Histórico de destinação da Nitriflex 

 

OBS: Para esse levantamento são consideradas formas menos sustentáveis de destinação, porém 

ainda necessárias em alguns casos, oenvio para aterro sanitário e incineração. 

 Para implementação do projeto não foi necessário nenhum investimento. 

Do ponto de vista econômico, a destinação para a compostagem também se tornou mais vantajosa, 

por apresentar melhor condição comercial, quando considerado a média do custo, pois, devido as 

diferentes medições por conta da umidade recebida, o aterro cobrava valores diferentes (sem 

comprovação da análise).  

Considerando a geração de 100 toneladas de lodo por mês, segue abaixo o comparativo: 

Custo mensal para destinação do lodo 

Compostagem R$ 14.200,00 

Aterro Sanitário R$ 15.535,00 

Tabela 1 – Custo médio mensal para a destinação final 
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Como resultado, ao destinar para a compostagem, a Nitriflex teve uma redução mensal no custo de           

R$ 1.334,00. Mais uma vez, esse resultado mostra que ao destinar os resíduos de lodo para essa 

tecnologia mais limpa, os benefícios não foram somente ambientais, mais também econômicos. 

 

5. Contribuições para ODS: 

O projeto da Nitriflex contribui para o ODS 12 - “Assegurar padrões de produção e consumos 

sustentáveis”, nos itens 12.4, 12.5 e 12.6. Pois, após a implementação da compostagem do lodo, 100% 

desse resíduo é processado, sendo estabilizado e livre de passivos e poluentes, que posteriormente é 

reinserido no meio ambiente de forma altamente vantajosa, eficiente e com alta aplicabilidade em outras 

atividades.  

 

Figura 4 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n° 12 

 

Além disso, contribui para o ODS 2, item 2.4, ajudando a promover uma agricultura sustentável, ao 

utilizar de resíduos para a produção de adubos que serão introduzidos na produção e cultivo de hortaliças, 

e alimentos para consumo humano, e não somente para plantas de paisagismo.  

 

Figura 5 - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n° 2. 
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