
SISTEMA DE COMPOSTAGEM



...vale o quanto pesa

A peso de ouro...



 ...amanhã será algo valioso

O que hoje consideras lixo...



Na era da sustentabilidade
SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 
SUSTENTABILIDADE  

SOCIAL
SUSTENTABILIDADE  

ECONÔMICA
SUSTENTABILIDADE  

INSTITUCIONAL

- redução das emissões 

- redução no uso de 
fertilizantes 
provenientes de 
recursos não 
renováveis 

- redução de rejeitos 
destinados aos 
depósitos de lixo e 
incineradores

- futuro mais verde 

- recuperação 
paisagística e 
ambiental 

- diminuição do 
esgotamento dos 
depósitos de lixo 

- facilidades fiscais para 
iniciativas sustentáveis 

- estimulação de 
estratégias de 
crescimento

- introdução de sistemas 
participativos 

- nascimento de uma 
sociedade consciente 

- fortalecimento da ética 
e da estabilização 

- consolidação da 
consciência ecológica



SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

SUSTENTABILIDADE  
SOCIAL

SUSTENTABILIDADE  
ECONÔMICA

SUSTENTABILIDADE  
INSTITUCIONAL

- produz material 
higienizado, rico, 
natural  

- fornece um produto 
que favorece a 
atividade microbiana 
útil à fertilização do 
solo 

- o composto obtido 
melhora as condições 
estruturais do terreno

- reutiliza a fração 
orgânica 

- favorece a bio 
agricultura e sem 
custos de transporte 

- oferece à iniciativa 
privada, indústrias e 
comunidade uma nova 
vantagem ecológica

- reduz custos de gestão 
e escoamento 

- reduz os custos de 
aquisição de 
fertilizantes e 
parasiticidas 

- é um investimento 
vantajoso e 
personalizado

- patenteado com a 
marca da CE 

- confere facilidades 
fiscais para aos 
cidadãos 

- favorece a atividade 
empresarial  no seio da 
coletividade

há uma resposta concreta



+ processos + poluição + tempo = custos e impostos

+ ==
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eliminação de todos os processos + produção de um valor = poupança e impostos mais baixos



Rejeitos rapidamente 
transformados em adubo natural

o que a máquina faz 
- Reutiliza os restos de cozinha transformando-os em fertilizantes 

higienizados, naturais e preciosos 
- Produz um composto orgânico para uso vegetal certificado, 

especialmente rico em nitrogênio 
- Permite a compostagem de 20 e 55 quilos ao dia (nos dois modelos 

básicos) 
- Permite economia imediata de tempo, energia, dinheiro e reduz a 

poluição

o que transforma 
- Sobras e descartes de cozinha: restos de vegetais e frutas, pão, macarrão, 

borra de café, cascas de ovo, sachês de chá usados, restos de carne 
(menos ossos) e restos de peixe



como funciona 
- Através de ciclo contínuo, em ambientes internos ou externos 
- Voltagem 220 v (soquetes domésticos comuns) 
- Funciona adicionando à carga cerca de 30% de pellets de madeira 
- Não utiliza produtos químicos no processamento: o produto resultante é 

100% natural 
- Pode ser usada em locais fechados com entrada e saída de ventilação 

(saídas predispostas) 
- Ciclo completo em 40 gg. (em lugares quentes acelera o processo em 30 

gg)

como é a máquina 
- Ecológica,  de baixo impacto ambiental, econômica  (consumo na 

aceleração máxima 1,5 kw no modelo grande) - custos com energia na 
ordem de 150 € a € 300 ao ano 

- Compacta, com dois metros de comprimento 
- Assegurada por patente internacional 
- Sistema certificado CE



personalizações 
- Passível de integração ao depósito alimentador automático de pellets  
- Passível à aplicação de um painel fotovoltaico 
- É possível solicitar cartões individuais para os usos da máquina (por 

exemplo: uso compartilhado a nível municipal) 
- Disponível em tamanhos que se adéquam às necessidades individuais  
- Controle e registro de peso produzido por cada cidadão

quem poderá transformar os rejeitos em 
valor? 
- Adultos, crianças e pessoas com deficiência podem facilmente operar a 

máquina com segurança. 
- Famílias, municípios, restaurantes, refeitórios e demais comunidades 

podem imediatamente obter inúmeros benefícios com a sua utilização



comece a sua compostagem já!

ECONOMIA, VALOR, SUSTENTABILIDADE



‘
A máquina estraga com frequência?  

Se usada corretamente, a máquina não requer intervenções especiais, 
exceto uma simples  manutenção a cada 15-20 dias

A máquina pode ser instalada ao ar livre 
  
Sim, e não há necessidade de cobertura, embora isto seja 
recomendável para preservar a vida útil da máquina

A máquina precisa de muita manutenção? 

Não, a máquina necessita de uma simples manutenção a cada 15-20 
dias

O que acontece se for introduzido um produto perigoso? 

Se a máquina for colocada em lugar público, a prefeitura certamente 
adotará um sistema de abertura com cartões personalizados.

Se você adicionar o lixo orgânico em sacos de plástico na máquina, o 
que acontece? 

Para obter uma ótima compostagem é necessário que o resíduo 
orgânico seja inserido diretamente, ou em sacos de papel apropriados; 
se for inserido erroneamente em um saco plástico, este ficará 
emaranhado nas lâminas e será removido na primeira manutenção.

O que acontece se algum material não sujeito à compostagem (por 
exemplo, uma lata, uma garrafa de plástico, uma pedra) acabar 
dentro da máquina? 

Não há problema, a máquina não estraga: por ocasião da primeira 
manutenção o objeto inadequado será retirado.

A máquina pode ser usada inclusive por uma criança ou por uma 
pessoa em cadeira de rodas? 

Sim, pois tem todas as medidas de segurança necessárias. A boca 
de entrada de resíduos, por exemplo, colocada a um metro de 
altura, permite o fácil acesso a todos.

Pode-se despejar resíduos a qualquer momento?  

Certamente: a máquina funciona em um loop contínuo, logo pode 
ser alimentada em todos os momentos.

talvez você esteja se perguntando...

F.A.Q.



OMPOST UNO 

MEDIDAS: estrutura em aço, 212 cm de 
comprimento, 98 cm de profundidade e 
100 cm de altura 
VOLUME DAS CÂMARAS: 0,75 mc cada e 
1,5 mc totais 
CAPACIDADE DE CARGA: 20 kg gg 
(rejeitos orgânicos equivalentes a cerca 
de 130 pessoas)

COMPOST DUE 

MEDIDAS: estrutura em aço, 360 cm de 
comprimento, 98 cm de profundidade e 100 
cm de altura 
VOLUME DAS CÂMARAS: 1,5 mc cada e 3 
mc totais 
CAPACIDADE DE CARGA: 55 kg gg (rejeitos 
orgânicos equivalentes a cerca de 350 
pessoas)

DURAÇÃO DO CICLO: 40 dias (20 dias na primeira câmara e 20 dias na 
segunda câmara) 
PAINEL DE COMANDO: 220 V, 2.2 kW, potência de 12 ampères 
POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.7 KW em plena capacidade.  
USO MODERADO: 1.5 kW 
N° 1 motorredutor de 1,5 KW 
Pistão elétrico com controle de sensor de 250 W  
Sistema de ventilação com 1 motor de 400 W 
Nº 1 portinhola de observação, dimensões 40 x 30 cm, com sistema 
abre e fecha automático 
Nº 1 sensor de presença que detecta a aproximação de uma pessoa 
diante da portinhola de colocação de resíduos (não mais de 50 cm da 
detecção) e permite a abertura da mesma

Características técnicas

MEDIDAS, VOLUME DAS CÂMARAS E 
CAPACIDADE DE CARGA são 
examinadas para produzir uma 
máquina que pode adaptar-se 
perfeitamente às necessidades de 
carga. 

N° 1 borda sensível, para evitar o esmagamento dos dedos ao se 
abrir a portinhola de imissão de rejeitos. 
N° 3 visor luminoso para controle da máquina  
N° 1 placa do painel de controle 
Nº 1 porta de acesso às duas câmaras de sazonamento - abre 
com chave mecânica 
Nº 1 portinhola com alavanca manual para a passagem de 
material da primeira para asegunda câmara 
N° 1 porta de saída da compostagem, através de alça manual  
N° 4 sensores finecorsa 
Nº 1 botão de bloqueio em caso de emergências 

compost uno compost due compost custom



SISTEMA DE COMPOSTAGEM


