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1. Vantagens 

2. Metas da Lei Nacional de Resíduos Sólidos 

3. Experiência: Nova York 

4. Experiência: São Paulo 

5. Experiência: Florianópolis 

6. Projeto-piloto: Visconde de Mauá, Resende 



Vantagens 
 

1. Reduzir a quantidade de resíduos coletados e 
encaminhados para descarte em aterros – e o custo 
significativo dessas operações.  
Essa redução do volume de resíduos significa menos 
transporte e menor emissão de gases do efeito-estufa – 
além do aumento da vida útil dos aterros sanitários. 

2. Reduzir a contaminação dos solos e das águas superficiais 
e subterrâneas causada pela concentração da carga 
orgânica nos aterros,  

3. Inibir a presença de vetores atraídos pelo descarte 
inadequado dos resíduos em áreas urbanas e periurbanas.
  



4. Produzir adubo orgânico de alta qualidade biológica para 
hortas e jardins domésticos, escolares etc. e para o 
plantio de mudas e conservação de áreas verdes públicas. 

5. Dar uma destinação produtiva para os resíduos verdes 
resultantes de podas de árvores e capinas. 

6. Contribuir para a educação ambiental da população, 
conferindo-lhe um papel mais ativo na melhoria de suas 
condições de vida. 

7. Criar oportunidades para microempreendimentos de 
produção e venda de composto orgânico certificado e o 
cultivo profissional de alimentos. 



Metas de redução previstas na Lei Nacional de Resíduos Sólidos  



A gestão dos resíduos orgânicos em Nova York   



Centros de compostagem comunitária em Nova York 





Composta São Paulo: 2000 composteiros distribuídos na cidade 



Cidade de São Paulo terá rede de centrais de compostagem   



CEPAGRO deflagra a Revolução dos Baldinhos em Florianópolis 



A Revolução começou para evitar a presença de ratos 



Hoje o CEPAGRO dá consultoria a vários projetos no Brasil 









Projeto-piloto em Visconde de Mauá passo-a-passo 



Reuniões com líderes empresariais e técnicos ambientais 



Visitação aos empresários locais 



Material informativo-motivador 



Compostagem doméstica (em cilindros de tela de arame)  



Compostagem comunitária (em leiras) 



Utilização do composto pronto 



Compostagem nas Indústrias Nucleares do Brasil, Resende RJ 



Roteiro do projeto 
 
1. Escolha do bairro-piloto 

2. Contato com lideranças e grupos locais 

3. Divulgação da proposta na comunidade 

4. Treinamento e capacitação 

5. Apoio da prefeitura e outros 

6. Informação e comunicação 

7. Voluntários 

8. Sustentabilidade e escala 
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