
RA-X – A revolução em tecnologia de compostagem 



Trinchas de aeração 

forçada 

Parafuso revolvedor 

(movimentação por coordenadas) 

Sistema 

rolante 

Caçamba basculante para 

introdução localizada de material  

Operação por controle 

remoto ou programação 



RA-X – Características e performance 

• Manutenção da temperatura na pilha de compostagem em 

70°C ou mais. Com mínimas variações ao longo do processo 

de ±5°C; 

• Conversão de resíduos orgânicos em fertilizante primário em 

apenas 30 dias; 

• Produto final de qualidade superior; 

• Automatização completa do processo, requerendo apenas 

um único operador para uma unidade de processamento de 

50ton/dia; 

• Otimização de espaço, demandando menos área útil que os 

processos tradicionais; 

• Possibilidade de tratar resíduos sólidos e líquidos 

simultaneamente; 



RA-X – Exclusivo mecanismo para processar resíduos líquidos 

Urina animal ou 

água residual 

Aspersão da 

água residual 

Armazenagem 

da água residual 

Coleta e retorno do resíduo 

líquido excedente 

• Evaporação da água residual aspergida devido a manutenção 

de temperaturas elevadas; 

• Controle de níveis de oxigenação mesmo em substratos com 

elevado teor de umidade (80% ou mais); 

• Aspersão diária de 1/50 do volume total de água residual 

armazenada 



RA-X – Modelos e dimensões 

Modelo “I” Modelo “L” 

Projetado para tratar 

efluentes líquidos e sólidos 

simultaneamente 

Projetado para uma 

pluralidade de usos, podendo 

ter repartições internas 

Modelo “I” I-6 I-8 I-10 I-12 

Largura pilha (m) 6 8 10 12 

Altura pilha (m) 1,8 1,8 1,8 1,8 

Comprimento pilha (m) 50 50 50 50 

Movimento por dia (m³) 4,2 5,6 7 8 

Capacidade recebimento 

(m³/dia) 
12,6 16,8 21 24 

Modelo “L” L-6 L-8 L-10 L-12 

Largura pilha (m) 5 7 9 11 

Altura pilha (m) 1,8 1,8 1,8 1,8 

Comprimento pilha (m) 50 50 50 50 

Movimento por dia (m³) 4,2 5,6 7 8 

Capacidade recebimento 

(m³/dia) 
15 21 27 33 



RA-X – Carregamento e descarregamento localizado 



RA-X – Operação parafuso revolvedor 



RA-X – Recirculação de águas residuais 



Contatos 

Verdes Ares 

Boituva – SP 

Brasil 

www.verdesares.com.br 

 

Maurício C S Mamede 

(11) 98415-7059 

Email: verdesares.boituva@gmail.com 

 


