QUEM SOMOS
Atuando desde 2010, com compostagem de
resíduos e subprodutos orgânicos agroindústrias
para a produção de fertilizantes Organofarelado,
Organogranulado e Organomineral, a
ORGANOSOLVÍ está localizada, estrategicamente,
no município de Coroados, interior de São Paulo,
para facilitar o acesso à unidade para a Logística
de Destinação.
A ORGANOSOLVÍ possui uma estrutura de 33 mil
metros quadrados de área industrial. Em sua base,
27 mil metros quadrados são destinados ao
processo de compostagem controlada com um
espaço totalmente coberto e impermeabilizado,
equipado com tanques, para recebimento de
resíduos, com capacidade aproximada de 3,5 mil
metros cúbicos.
A produção tem como base a mistura de
subprodutos de origem animal e vegetal,
respeitando-se o blend ideal para produção do
Organofarelado, Organogranulado e
Organomineral. e criterioso processo de
compostagem, dentro de um período que varia de
60 a 90 dias

33 mil metros
Quadrados de área industrial

27 mil metros
quadrados são
destinados ao processo
de compostagem
controlada

60 a 90 dias
para o tratamento
dos resíduos em
compostagem e

96 mil toneladas
Capacidade de armazenamento
por ano

A compostagem
ORGANOSOLVÍ significa:

O Q U E É C O M P O S TA G E M
Compostagem é um processo
biológico de estímulo à
decomposição para a
transformação de matéria orgânica
em fertilizantes orgânicos, que são
insumos ricos em nutrientes para a
manutenção do solo e melhorias no
desempenho dos fertilizantes
minerais.
A ORGANOSOLVÍ oferece aos
“geradores de resíduos orgânicos”
o serviço de tratamento desses
resíduos, viabilizando e otimizando
efetivamente o cumprimento da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos e outras legislações.
O serviço consiste em tratar tais
resíduos com tecnologia inovadora
e técnica exclusiva causando
impactos extremamente positivos
com o retorno do composto ao
meio ambiente.

•

Destinação final adequada
para resíduos orgânicos,
impedindo que eles sejam
contaminadores do solo e
meio ambiente.

•

Alternativa nobre e
ecológica para resíduos
orgânicos, cumprindo a
legislação ambiental com
quebra da
responsabilidade
compartilhada.

•

Aumento do ciclo de vida
dos recursos naturais,
transformando resíduos
poluentes em insumo
agrícola, evitando assim
extração de novos
recursos naturais

•

“Destinação
intermediária”, pois o solo
é o destino final do adubo
desenvolvido no processo

Nossa a capacidade de tratamento é de 96 mil toneladas por ano.
O controle de qualidade baseia-se em parâmetros como
temperatura, umidade e nível de oxigênio, para eliminação de
patógenos e plantas daninhas, possibilitando desenvolver
fertilizante orgânico ou organomineral de alta qualidade, com
aplicação segura na agricultura.

v

A seleção de resíduos orgânicos
1.

Seleção de resíduos orgânicos classe IIA e IIB
com baixos teores de metais pesados na fonte
geradora.

2.

Balanceamento do Blend no processo de
compostagem

3.

Visando um produto final de alta qualidade, com
presença de Carbono Orgânico e M.O, CTC
elevada, com macro e micro nutrientes.

Esterilização de três formas
1.

Alta geração de calor (esterilização térmica que
elimina e patógenos)

2.

Eliminação de plantas daninhas no processo de
compostagem ( Temperatura X Tempo de
compostagem)

3.

Ausência de fungos e patógenos (p. ex.
Phytophtora, Fusarium, Nematóides, Phithium,
Rhizoctonia, Sclerotinia, Salmonelas e outros)

EMPRESA GERADORA/
DESTINADORA

RESÍDUO

ADUBO
ORGÂNICO

SOLO

bactérias, fungos e organismos autotróficos envolv

E TA P A S D O P R O C E S S O
1. Humificação: Etapa que ocorre a
biodegradação controlada da matéria
orgânica sem que haja putrefação ou
perda dos elementos nutrientes.
Também chamada de transformação
em húmus.
2. Nitrificação: Etapa que envolve
bactérias, fungos e organismos
autotróficos no processo de oxidação
da matéria orgânica, auxiliando
também no processo de humificação,
.
3. Solubilização: Processo que
solubiliza e disponibiliza os
elementos macro e micro nutriente
existente no composto orgânico,
deixando-os assimiláveis pelas
plantas.

FLUXOGRAMA

•
•
•
•
•
•

Cascas de madeira
Varreduras (silos, navios, vagões, etc.)
Restaurantes, CEASAS e similares
Farinas (osso, carne, etc.)
Frigoríficos (bovino, suíno, aves, etc.)
Avicultura (cama aviária, estercos, fábrica
de ração, etc)

•
•
•
•
•
•

Resíduos de curtumes
Indústria de papel e celulose (cascas,
dregs, gritz, cinza, lodos, lamas, etc.)
Indústria de alimentos, sucos e polpas
Cervejeiras
Lodos de ETE e ETA
Podas de árvores, gramados e jardins

•
•
•
•
•
•

Agroindústrias em geral
Cinzas de caldeiras
Suinocultura (dejetos suínos)
Laticínios
Bovinocultura (confinamento e granjas
leiteiras)
Resíduos da filtragem de líquidos

LOGÍSTICA REVERSA

Rejeito é a parte que não apresenta outra possibilidade de
reuso ou reaproveitamento, a não ser a sua disposição
final de forma ambientalmente segura.
A transformação de resíduos orgânicos em
FERTILIZANTES ORGÂNICOS natural (e aplicação deste
nos solos) fecha o ciclo e realiza com eficácia e absoluta
segurança a logística reversa.
Conceito legal: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto
de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos
ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada (art 3º, XII, da Lei. 12.305/2010).
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1
RESÍDUOS

6
AGROINDÚSTRIA
Destino final = adubação sustentável

5

ALIMENTOS,
COMODITES, ENERGIA
RENOVÁVEL, RECUPERAÇÃO
DE SOLOS, ETC

LOGÍSTICA REVERSA

A lei, além de outras definições importantes como a gestão
integrada de resíduos sólidos, define também “destinação
ambientalmente adequada de resíduos” como sendo a
destinação final somente do rejeito, que é o resíduo
eventualmente resultante após esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, como
por exemplo a reutilização, a reciclagem, compostagem
etc.
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TRATAMENTO/
COMPOSTAGEM
ORGANOSOLVÍ
• Quebra da
responsabilidade
compartilhada
• Destino
intermediário e
temporário

FERTILIZANTE
ORGÂNICO ou
ORGANOMINERAL

4
Aplicação
AGRICULTURA

A efetivação da logística reversa significa sustentabilidade para toda cadeia produtiva,
reduzindo-se o uso dos recursos naturais, recuperando-se os nutrientes contidos nos resíduos,
evitando, assim, uma maior degradação do meio ambiente, com a redução dos locais para a
disposição final dos rejeitos.

ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA A RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA DE GERADORES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

A legislação nacional prevê a chamada “reponsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos”. Isso atribui aos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos, responsabilidade objetiva e solidaria pelos resíduos
e eventuais impactos/danos deles decorrentes.
O serviço de tratamento de resíduos orgânicos da ORGANOSOLVÍ quebra
(interrompe) essa responsabilidade compartilhada.
Isso ocorre na medida em que o que era resíduo deixa de sê-lo,
sendo transformado em fertilizante orgânico um novo insumo
com outras características químicas, físicas e biológicas, com
outro aspecto visual, esterilizado e com atributos benéficos ao
meio ambiente, aos solos e ao agronegócio em geral.

O serviço de tratamento de resíduos
orgânicos da ORGANOSOLVÍ
quebra (interrompe) essa
responsabilidade compartilhada.

Em decorrência de seus serviços de tratamento de resíduos
orgânicos, a ORGANOSOLVÍ assume integramente, a
responsabilidade por seu insumo agrícola (que não é
considerado resíduo).

E não havendo mais “resíduo” não há, consequentemente,
responsabilidade compartilhada sobre eles.

Podemos apontar os benefícios adquiridos com a
aplicação dos fertilizantes orgânicos e organominerais
produzidos pela ORGANOSOLVÍ:
•

Fertilização equilibrada sustentável ao solo

•

Melhoria das condições produtivas dos solos

•

Melhoria qualitativa a produção (alimentos,
commodities, bioenergia etc.)

•

Recuperação das áreas degradadas

Além do regular licenciamento ambiental,
os produtos da ORGANOSOLVÍ estão
registrados no MAPA Ministério da
Agricultura, no CREA/ SP e no IBAMA.

Sua eficiência foi comprovada por várias
instituições de Pesquisa: Unesp, Fealq,
Esalq, Fundação Chapadão.

O fertilizante ORGANO + Organomineral tem uma linha completa de
nutrição as culturas, fornece nutrientes como N, P e K ao solo,
melhorando seu aproveitamento pelas plantas por meio da matéria
orgânica humificada, apresentando um balanço nutricional equilibrado as
plantas.
A aplicação dos fertilizantes Organomais proporcionam elevada
capacidade de troca catiônica (CTC), (ajuda a reter K, Ca, Mg e outros
nutrientes), trazendo ganhos ao produtor na relação custo/benefícios e
aumentos das suas receitas.

© 2016 Organosolví
Rodovia Marechal Rondon, km 505,
Município de Coroados - SP
CEP: 16.260-000

Telefone: 18 3638 5050
www.organosolvi.com.br

