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Nos dias de hoje o aumento populacional tem feito com que a demanda por alimentos seja cada vez maior 
tornando a produção de resíduo cada vez mais preocupante. O estudo da educação ambiental tem como 
objetivo estimular possibilidades de estabelecer um elo entre a natureza e os seres humanos 
possibilitando a todas as espécies biológicas a sua convivência e sobrevivência com dignidade [1]. Uma 
das formas educativas eficazes para estabelecer o elo entre os seres humanos e a natureza é a técnica 
de compostagem. A técnica de compostagem é um processo natural que envolve a decomposição da 
matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Através dessa técnica é possível produzir adubos e 
biofertilizantes que ajudam no desenvolvimento de plantas [2]. É importante ressaltar que o lixo orgânico 
de cozinha é um excelente material para ser compostado, devido à rica quantidade de carbono e 
nitrogênio. O processo de degradação deste material ocorre de forma gradual, dependendo do tipo de 
resíduo vegetal e da ação dos microorganismos [3]. Neste contexto, o presente trabalho objetivou 
implementar a educação ambiental nos cursos de engenharia civil e gestão ambiental através da técnica 
de compostagem. 
 

Metodologia 
 
Para o desenvolvimento do trabalho foi escolhido uma área no Museu do Meio Ambiente localizado no 
bairro Jardim Botânico no Estado do Rio de Janeiro.  
Os alunos através de instrutores tiveram acesso aos principais mecanismos de montagem de uma 
composteira, a identificação de possíveis vetores e de que forma alguns vegetais contribuem como adubo 
para as plantas. O grupo contou com a presença de 25 alunos. Neste trabalho os alunos tiveram 
orientações através da visualização real de uma composteira, todo o processo a ser feito e os principais 
processos.  A composteira montada foi feita com o uso de um gaveteiro de 3 gavetas com uma pequena 
torneira acoplada na última gaveta para a retirada do biofertilizante gerado. A primeira gaveta contou com 
500g de terra preta para plantio 100g de folhas secas e 10 minhocas. As gavetas 1 e 2 são furadas para 
que possa haver a passagem do adubo e biofertilizante. Os resíduos usados nesta composteira foram 
apenas de origem vegetal, tais como cascas de bananas, cenouras, batatas, mamão e chuchu. 

Resultados e Discussão 
Através da técnica de compostagem foi possível aplicar o conceito de educação ambiental, formando um 
elo dos alunos com a natureza. Também foi possível verificar o possível reuso de pequenos resíduos 
domésticos: cascas de frutas e vegetais como adubos e matéria prima para biofertilizantes. Esta técnica 
possibilitou aos alunos uma alternativa de ciclagem do lixo doméstico, podendo aplicar o processo em 
suas residências de forma segura. 

Conclusões 
Através deste projeto foi possível concluir que a técnica de compostagem é uma excelente alternativa 
para a aplicação prática do conceito de educação ambiental, pois permite ao aluno uma conscientização 
do reuso do lixo domestico como adubo e intensifica seu contato com a natureza. 
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