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RESUMO 

A compostagem é um processo biológico de valorização da matéria orgânica 
em que se aplica um conjunto de técnicas com o objetivo final a transformação 
do lixo orgânico em adubo que pode ser utilizado para melhoramento do solo 
sem prejuízos ao meio ambiente. Através deste trabalho tem-se desenvolvido 
composto orgânico por alunos do curso de Ciências Biológicas pelo uso de 
restos de frutas e folhas secas do próprio campus tem sido utilizados para a 
montagem das leiras.  
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ABSTRACT 
 

Composting is a biological process of recovery of organic matter that applies a set of 

techniques with the ultimate goal the transformation of organic waste into compost that 

can be used for soil improvement without harming the environment. Through this work 

we have developed organic compound by students of Biological Sciences by using 

remains of fruits and dry leaves campus itself has been used for the assembly of the 

windrows. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

A humanidade enfrenta uma crise ambiental que se divide em sua 

necessidade de produção em uma grande escala e a escassez de recursos 

naturais para sustentar tal produção. Por esse motivo o mundo está cada vez 

mais voltado para a educação ambiental que envolve diversos assuntos como 

desmatamento, mudanças de clima, poluição do ar, do solo, da água e também 

o processo do lixo produzido por cada indivíduo (ALMEIDA, 2006). 

Anualmente são descartados os resíduos dos seres humanos em 

lixões, diariamente são produzidos cerca de 250.000 toneladas de lixo, e 

apenas 13% são recolhidos para os devidos cuidados e manejo correto em 

aterros sanitários, 60% de todo esse lixo é orgânico e poderia ser utilizado 

perfeitamente no processo de compostagem e serem utilizados de forma 

adequada em riqueza de nutrientes para plantas (KIEHL, 2004). 



O processo de compostagem traz a sociedade vários benefícios, 

incluindo uma melhor utilidade para lixo orgânico, reduzindo o acúmulo nos 

aterros sanitários e auxiliando na abolição da escassez do solo (REGHIN, 

2002). 

A utilização do produto da compostagem em uma horta biológica cria 

um ecossistema sustentável, uma interação perfeita entre o solo, as plantas e 

os animais, onde o alimento retirado da horta promove uma alimentação 

saudável e seus restos são transformados em adubo para o cultivo da própria 

horta (EMBRAPA, 2006).   

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

O processo de compostagem está sendo realizado na Faculdade de 

Apucarana (FAP), uma faculdade privada do município de Apucarana-Pr como 

parte de um projeto de extensão. 

Em um terreno localizado no fundo da Faculdade foi construída uma 

leira com 7 camadas de bagaço de laranja e 8 de folhas secas, para efetuar 

esse processo foram utilizadas as seguintes ferramentas: pá, baldes e carriola 

sendo manuseados por 4 pessoas. 

Ao longo do processo, será realizado o reviramento, verificação 

manual de umidade do composto, medição de temperatura semanalmente, até 

o composto apresentar temperatura ambiente e odor característico de húmus, o 

processo de realização será o aeróbio onde o composto tem contato com o 

oxigênio pois os micro-organismos presentes na decomposição vivem na 

presença desse gás, sua temperatura ao longo do processo pode atingir até 

70ºC, seu período de degradação é menor e exala menos odores 

 

CONCLUSÕES 

 

A realização do processo de compostagem tem possibilitado uma 

maior conscientização ambiental por parte dos alunos envolvidos. No decorrer 

dessa pesquisa pode-se observar que ocorreram modificações nos 

pensamentos a respeito da utilização de resíduos orgânicos. 



Além da conscientização sobre os resíduos os acadêmicos 

adquiriram o conhecimento e métodos sobre tal processo. Projetos assim 

visam modificar pensamentos dos cidadãos para que estes atendam os 

interesses da natureza, principalmente por se tratar de um curso de 

Licenciatura que forma futuros professores de Ciências e Biologia. 

Pode-se concluir que este processo de compostagem que gera o 

adubo orgânico não representa o fim dos problemas ambientais mas pode se 

afirmar que é uma contribuição significativa na redução de danos causados 

pelo acumulo desordenado de lixo. Além de proporcionar uma nova visão para 

sociedade, promovendo uma conscientização sustentável e ambiental. 
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