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RESUMO

Os resíduos orgânicos são vistos, na maioria das vezes, como um problema 

para as residências e empresas, sendo desprezados e encaminhados para os 

aterros. Quando reutilizados, possuem um potencial econômico e contribuem para a 

sustentabilidade ambiental em relação à problemática dos resíduos sólidos. O 

objetivo deste projeto é analisar a geração de resíduos orgânicos provenientes da 

cantina do Centro Universitário Fundação Santo André (CUFSA) para obter 

subsídios para implantar um sistema de compostagem na instituição, direcionando-

os às composteiras localizadas no viveiro didático da instituição, assim como a 

implantação da gestão para a destinação adequada destes resíduos. A partir de 

entrevista inicial com a cantineira e de observações, detectamos que não existe um 

sistema para direcionamento adequado dos resíduos orgânicos do CUFSA. Foi feito 

um levantamento dos procedimentos de descarte dos resíduos e da estimativa inicial 

da quantidade e qualidade dos resíduos. Posteriormente à triagem, à pesagem e 

qualificação do material, houve o encaminhamento para a composteira experimental, 

cujo acompanhamento do processo possibilitou fazer a previsão do tempo de 

maturação e do potencial de uso desse tipo de compostagem para a cantina do 

CUFSA. A maturação ocorreu em 35 dias, o que permite o desenvolvimento da 

implantação da coleta dos resíduos orgânicos da cantina, no espaço existente no 

viveiro didático.  Este estudo permitiu levantar indicadores sobre a composição dos 

resíduos gerados e a capacidade das composteiras. Concluiu-se ser viável implantar 

esse processo, para a quantidade e qualidade de resíduos estimados, no espaço 

existente no viveiro. A implantação exigirá uma futura ação de construção da gestão, 

possibilitando a produção de adubos tanto para abastecer os canteiros do viveiro, 

como os canteiros da instituição. 
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INTRODUÇÃO

Numa sondagem preliminar sobre a problemática de resíduos sólidos, feita no 

campus da FSA, foi possível detectar a necessidade de melhorar a destinação 

desses materiais e identificadas possibilidades de desenvolver ações de manejo 

para trazer benefícios para a Instituição, para a comunidade universitária e para o 

equilíbrio ambiental. 

Foram reconhecidos aspectos negativos quanto à disposição e destinação dos 

resíduos sólidos, sejam eles úmidos ou secos. 

Hoje a Fundação recolhe os resíduos e deposita a maior parte em uma área 

externa e coberta, localizada próxima à entrada principal. No mesmo local 

encontramos algumas pessoas recolhendo materiais secos, que posteriormente são 

vendidos, como forma de obtenção de renda. Em junho do ano 2013, foi realizada 

uma entrevista com uma dessas pessoas, sendo relatado o seguinte problema: o 

resíduo não é separado a fim de otimizar o reaproveitamento desses materiais. Os 

resíduos secos, são depositados juntamente com os resíduos úmidos, contaminando 

assim as embalagens que teriam um potencial de reciclagem. As pessoas ali 

encontradas são moradores da comunidade do entorno. Elas procuram ali materiais 

que possam ser revendidos e, na maioria das vezes, é sua única fonte de renda.

Além da inutilização desses materiais para reciclagem, a grande quantidade de 

resíduos orgânicos é depositada de maneira inadequada na mesma área. Além dos 

resíduos de alimentação, ali são encontrados restos de papel higiênico, 

possibilitando a proliferação de animais nocivos à saúde humana. Essas pessoas 

relataram que no período noturno é possível ver um grande número de ratos, 

baratas e um grande número de mosquitos. Essa situação gera um problema social, 

ambiental e econômico.

Até os anos 1990, a discussão sobre a problemática ambiental avançou, tanto 

quanto a dimensão dos problemas. A legislação brasileira, apresentou novas 

diretrizes e alternativas para a gestão desses problemas. Em 1981, foi aprovada a 

Lei 6938 instituindo a Política Nacional do Meio Ambiente, ampliando o conceito de 

poluição, que passou a ser entendida como a degradação da qualidade ambiental, 

incorporando ao conceito anterior, a dimensão da condição adversa às atividades 

sociais e econômicas e as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. 

Ainda nesta Lei federal, foram definidas diretrizes e instrumentos da Política, como a 

obrigatoriedade de avaliação de impactos ambientais e licenciamento, na direção de 



garantir a não ocorrência de danos ambientais, assim como a instituição de medidas 

compensatórias, se eles ocorrerem. A definição de Impacto Ambiental se ampliou 

ainda na Resolução CONAMA 001/86. A legislação ambiental brasileira e os 

instrumentos de políticas públicas tem se aprofundado, o que, no entanto, não tem 

garantido a solução de todos os problemas mas tem dado suporte para a construção 

de processos para a maior conservação do ambiente. 

A sustentabilidade exige o desencadeamento de processos sustentáveis no nível 

local, incluindo ações comunitárias e ações nos vários espaços institucionais. Tendo 

em vista essa problemática mais ampla dos resíduos e, mais especificamente, do 

contexto de geração e manejo de resíduos no campus da FSA, o presente trabalho 

de Iniciação Científica visou identificar a condição atual de geração e manejo de 

resíduos orgânicos oriundos da cantina e desenvolveu estratégias adequadas à 

essa condição específica da FSA, para a minimização desses impactos negativos ao 

meio ambiente, que incluiu a construção e acompanhamento de uma composteira, 

no espaço do viveiro didático. Desta forma, pretende-se diminuir a quantidade de 

resíduos encaminhados para os aterro sanitário. 

O local do nosso estudo não foge do contexto citado acima, pois a produção de 

resíduos orgânicos provenientes da cantina universitária é depositada junto com 

outros resíduos, sem nenhuma separação. Misturar os resíduos dificulta o processo 

de reciclagem de materiais inorgânicos (considerados secos).

  Diante deste cenário atual da gestão de resíduos nossa pesquisa levantou 

aspectos fundamentais para a adequação de processos no campus da FSA, assim 

como em outros espaços.

OBJETIVOS

− Identificar e implantar processos para reduzir a quantidade de Resíduos 

Sólidos orgânicos, encaminhados para o aterro.

− Por meio dessa implantação, promover a educação ambiental para a 

participação de segmentos da população que interagem no campus, na gestão 

para o encaminhamento correto dos resíduos orgânicos para a compostagem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

− Identificar a quantidade gerada e propor um plano de metas para 

encaminhamento desse material, em médio e longo prazo, em conformidade 

com a quantidade de geração e a velocidade de decomposição de materiais na 

composteira no viveiro da FSA.



− Estruturação de um método adequado de separação dos resíduos da cantina 

para a compostagem.

− Reconhecer a dimensão da geração de resíduos orgânicos e propor um plano 

de encaminhamento de cerca de 20 % do material gerado na cantina às 

composteiras no prazo aproximado de 6 meses.

− Construir as interações para possibilitar o reaproveitamento do material 

produzido na compostagem, na jardinagem no próprio campus.

− Promover a orientação dos envolvidos - alunos, professores, funcionários, e 

os demais usuários da cantina-, sobre a importância da reciclagem de orgânicos 

e sobre os aspectos operacionais para a separação dos resíduos. 

− Verificar o desenvolvimento da compostagem nos canteiros 

− Identificar o potencial de diminuição de gastos para manutenção dos jardins, 

canteiros e áreas verdes da FSA 

METODOLOGIA

       O trabalho teve início com a entrevista à proprietária da cantina da FSA, através 

de um questionário, essas informações foram utilizados para o delineamento da 

prática do trabalho, bem como na confrontação dos dados entrevistados com os 

dados reais, coletados no processo de pesagem. 

Em seguida foi realizada a análise qualitativa de todo o resíduo produzido pela 

cantina, para essa etapa, foram coletados todos os resíduos produzidos durante 

uma semana.

Esse resíduo foi encaminhado para o viveiro da FSA, onde foi depositado sobre 

uma lona de 7m x 5m, foi realizada a contagem dos sacos plásticos, seguida de uma 

análise minuciosa do seu conteúdo, concluindo assim o processo de análise 

qualitativa. 

A penúltima etapa deste trabalho consistiu em uma análise qualitativa dos 

resíduos, onde foram utilizadas balanças do modelo Balança Mecânica G-tech 

Modelo Sport, durante um período de 5 (cinco) dias.

Todo o resíduo foi pesado durante o período citado, a fim de elaborar uma tabela 

para uma análise comparativa e futuras estimativas com relação ao resíduo total 

produzido pela cantina da FSA. 

O resíduo orgânico, objetivo desse estudo, foi encaminhado durante este 



mesmo período ao viveiro da FSA, a fim de iniciar o processo de compostagem por 

aeração, este processo consistiu na construção de pilhas do seguinte tamanho 3,5 

largura x 5m de comprimento. 

O resíduo orgânico foi dispostos de forma a formar camadas, camada de folhas 

secas, provenientes das sobras dos canteiros da FSA e camadas de resíduos.  

A última etapa do trabalho foi a análise do composto, resultado do processo de 

compostagem, onde foi utilizado o critério: teste de mão e da bolota. 

O critério teste de mão e da bolota proposto por Kiehl, 2002 em Manual de 

Compostagem, consiste na amostra de composto curada e umedecida, trabalhada e 

esfregada entre as palmas das mãos, formando uma camada preta de húmus 

coloidal. Segundo o autor, ao formar essa camada preta, parte da pasta formará 

grumos que ao esfregarmos as mãos, se desprenderão, caindo no chão. 

DESENVOLVIMENTO

O presente trabalho foi realizado em etapas, a primeira etapa consistiu na 

realização de uma entrevista à proprietária da cantina, a fim de obter um diagnóstico 

inicial e com isso determinar com mais precisão os próximos passos do trabalho. 

Através desse questionário inicial foi possível identificar que a cantina não 

realizava a separação do resíduo orgânico, bem como a falta de informação dos 

funcionários sobre o reaproveitamento desse resíduo. Outro ponto importante do 

questionário foi a possibilidade de confrontação dos dados estimados sobre a 

produção de resíduos pela cantina com os dados reais obtidos após a pesagem. 

O questionário inicial foi realizado dentro do período previsto de acordo com o 

cronograma.

A etapa seguinte consistiu na qualificação do resíduo, obedecendo o período 

proposto no cronograma, seguido da análise quantitativa onde os dados foram 

expostos e formaram uma tabela.  

Foi realizada também uma atividade extra, com o objetivo de explicar sobre o 

trabalho de Iniciação Científica realizado pela FSA, esta atividade extra foi 

desenvolvida na Semana do Meio Ambiente e contou com a presença dos alunos do 

curso de Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas e Química, isso foi importante 

para a socialização dos conhecimentos obtidos durante a primeira etapa do trabalho, 

tornando assim um instrumento de troca e contextualização dos saberes 

acadêmicos. 



RESULTADOS

     Na cantina os resíduos são separados conforme os setores de trabalho, isso 

possibilita propor o aprimoramento da separação dos orgânicos, na fonte geradora 

e, com isso, ainda melhorar a coleta de secos (ainda insipiente), evitando-se a sua 

contaminação com restos de comida, deixando esses passíveis de coleta seletiva. 

Verificou-se que o óleo de cozinha e o papelão são encaminhados para a 

reciclagem. O óleo é retirado pela empresa Triângulo e o papelão é retirado sem 

data fixa por um cidadão da comunidade local, segundo a proprietária da cantina. 

Esporadicamente, há coleta de latinhas por um funcionário do CUFSA. 

Em março de 2014, foi realizada a observação dos resíduos produzidos pela 

cantina, e observaram-se em 24 sacos de lixo, diferentes composições: Restos de 

Preparo ( Alface ); Restos de comida ( pós-preparo) e descartáveis; Restos de 

comida ( pós-preparo) e descartáveis; Restos de comida ( pós-preparo) e 

descartáveis; Restos do pós-preparo e reciclável; Orgânico (pré –  preparo) e 

reciclável; Papéis (provenientes do caixa) , reciclável e um pouco de preparo; Pré- 

preparo e reciclável; Reciclável e restos de comida (Pré e pós preparo); Pré- 

preparo, pós-preparo e  reciclável; Pré - preparo e reciclável; Higiênico e Papel 

toalha; Pré –  preparo e reciclável; Pré –  preparo e reciclável; Reciclável; Pré – 

preparo e reciclável; Higiênico; Pós – preparo e reciclável; Pós – preparo e reciclável 

Papéis (provenientes do caixa) e reciclável; Reciclável (contaminados); Papéis 

caixa; Reciclável e descartáveis; Reciclável (latinhas com canudos).

Com relação à análise qualitativa, pode-se concluir que o resíduo orgânico 

apresentava-se inicialmente misturado aos demais resíduos, dificultado assim a 

implantação de um processo de compostagem, outro análise qualitativa foi em 

relação ao potencial de reciclagem de certos materiais, especificamente as latas de 

alumínio, mesmo não sendo foco deste trabalho, acredita-se que este material 

possui um potencial relativamente grande de reaproveitamento pela instituição, 

tendo em vista a quantidade diária de seu descarte, variando em torno de 2kg até 

3,5 kg por dia.  Até a presente data este resíduo é encaminhado para o lixo comum. 

Na análise qualitativa pode-se observar um percentual de 30% à 40% do resíduo 

sendo composto somente de resíduo orgânico, esses dados estabelecem uma 

relação entre a quantidade de resíduo seco e resíduo úmido, este último com 

potencial de reaproveitamento através do processo de compostagem.

Na análise final do processo de compostagem que durou aproximadamente 



trinta dias, obtivemos o seguinte resultado: com relação ao resíduo colocado 

inicialmente, o mesmo apresentou-se da seguinte forma (teste da bolota- Foto 3):

Pilha 1 – Somente laranjas = Decomposição completa

Pilha 2 – Laranjas e demais resíduos = Decomposição completa

Pilha 3 – vegetais do pré – preparo = Decomposição completa 

As três pilhas de composto apresentam-se as seguintes características físicas: 

úmido, heterogêneo e sem odor, apresentando folhas semi inteiras no processo de 

decomposição, não apresentando resíduo orgânico inteiro (Foto 1). 

Foto 1:

Legenda: 1 – Laranjas     2 

– Pós cozido      3 – Pré 

cozido (coberto)

Foto 1: Disposição inicial da pilha (etapa 1)

Foto 2: Disposição Final da Pilha Foto 3: Teste da “Bolota” (pilha 1)

 (Perfurações Ao Longo Da Pilha) 

Somente foi possível realizar o teste da bolota com o composto da pilha 1, pois o 

mesmo apresentava aspecto semi –  sólido, os demais não possuíam tais 

características. 

É necessário que seja feito o direcionamento deste adubo ou composto curado 

aos canteiros do viveiro, com o objeto de testá-los no desenvolvimento dos vegetais. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados levantados através do estudo foram importantes para a formulação de 

um plano estratégico e logístico para captação dos resíduos gerados pela instituição. 

Através do estudo podemos concluir que o tempo de decomposição da matéria 

orgânica gerada pela Instituição é de aproximadamente 30 dias, abrindo novo 

espaço para a formação de uma nova pilha, possibilitando a captação dos resíduos 

gerados pela cantina da FSA. 

O encaminhamento dos resíduos orgânicos foi realizado no período noturno, 

após as 21 horas, horário que acumulava todo o resíduo gerado no dia, o resíduo 

era transportado por um   contêiner, acondicionado em sacolas plásticas e então 

dispostas no latão com tampa. 

O resíduo só era retirado das sacolas e colocado na pilha para compostagem, 

após um período de 12 horas, neste processo observou-se um acúmulo de líquido 

no fundo do saco plástico, bem como um odor fétido. 

Neste período verificou-se a necessidade de alguns ajustes complementares 

para o andamento do projeto, são eles: A construção de uma cobertura com 

ventilação para a composteira nos períodos de chuvas e o diálogo com a equipe 

administrativa do Campus da FSA tendo como objetivo apresentar a logística para a 

prática contínua deste trabalho, contribuindo com o destino correto dos resíduos 

orgânicos gerados pela cantina da FSA. 

Durante a coleta dos dados na cantina, foi observado um aspecto de cunho 

ambiental e socioeconômico, que vale a pena ser relatado: Os funcionários 

aparentavam-se constantemente interessados sobre a quantidade de resíduos 

gerados, bem como sua utilização como adubo, os números apresentados à eles, 

causava um espanto e uma reflexão sobre o desperdício dos alimentos, fato este 

que interessou diretamente à proprietária da cantina, que por conta dos resultados 

da pesquisa, resolveu alterar a quantidade de alimento nos pratos dos usuários, 

relatando que o desperdício dos usuários, refletia no orçamento do estabelecimento. 

Porém conforme entrevista realizada, não houve diminuição no preço do produto 

oferecido, bem como uma comunicação ao usuário. 

Conclui-se que o estudo é de interesse econômico e ambiental, uma vez que ele 

interfere indiretamente nos gastos do estabelecimento e no meio ambiente. 

Ressalto a importância da continuidade do mesmo, por que o projeto é 

promissor do ponto de vista ambiental e socioeconômico. 



ANEXOS

1 - Mapa resumido do direcionamento 

do resíduo da FSA: 

2 - Etapa da análise qualitativa do resíduo       3 – Esquema de proposta de trabalho: 

4 – Tabela da análise qualitativa dos Resíduos
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