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Resumo 

A iniciativa de implantação de laboratório prático de Forragicultura visa a formação e 

o estabelecimento de canteiros Agrostológicos a partir das principais gramíneas e 

leguminosas utilizadas na alimentação de animais herbívoros, acrescentando uma 

aprendizagem prática para aproximadamente 250 alunos da Medicina Veterinária. 

Para a adubação dessas forragens foi utilizado o material oriundo da compostagem 

feita à partir dos dejetos dos pacientes do Hospital Veterinário da Universidade 

Guarulhos, evitando o descarte para aterros, já que apresenta um excelente 

potencial nutritivo, sendo rentável e reutilizado. O Campo Agrostológico e de 

compostagem está localizado na Universidade Guarulhos-UNG, Campus Dutra, 

onde inicialmente plantou-se leguminosas com o intuito de melhorar o solo em 

relação à fixação de nitrogênio para posteriormente realizar a plantação de 

gramíneas, que necessitam de um solo de melhor qualidade. Foram avaliados pesos 

e biotransformação de compostagem, gerando assim um ótimo trabalho ambiental 

através de resíduos sólidos, premiado em terceiro lugar na categoria Iniciativa 

Científica, no 14º Selo Ambiental Guarulhos. Portanto, a transformação de adubo de 

excelente qualidade e potencial econômico foi utilizado para melhorar o solo e a 

qualidade das plantas forrageiras que são destinadas à alimentação dos herbívoros 

hospedados na instituição, fechando o ciclo sustentável, pois evita-se o uso de 

adubação química e descarte de dejetos animais na natureza; junto disso uma 

aprendizagem prática sobre diferenciação morfológica das plantas e alimentação de 

animais da cadeia produtiva do agronegócio. 
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Introdução 

 

Atualmente há uma grande discussão sobre a geração de resíduos sólidos e 

gases das atividades agropecuárias e agrícolas, como restos de culturas, palhas, 

resíduos agroindustriais e dejetos de animais, que em alguns casos, provocam 

sérios problemas de poluição. Entretanto, quando manipulados adequadamente, 

podem apresentar vantagens sem afetar adversamente os recursos do solo e do 

ambiente.  

O aproveitamento dos resíduos agrícolas, industriais, urbanos e florestais, 

pode ser realizado através de um processamento simples denominado 

compostagem, em pequena, média e grande escala desde que não causem 

distúrbios ao meio ambiente e a saúde pública (OLIVEIRA & SARTORI, 2008). Ou 

seja, o termo compostagem está associado ao processo de tratamento dos resíduos 

orgânicos, sejam eles de origem urbana, industrial, agrícola ou florestal.  

Segundo Pereira Neto (1987), “A compostagem é definida como um processo 

aeróbio controlado, desenvolvido por uma população diversificada de 

microrganismos [...] Que aumentam o teor de nutrientes do solo”.  

Outro tema discutido é a Forragicultura ou Agrostologia, ou seja, ciência que 

cuida ou trata do plantio de forrageiras para animais herbívoros, sendo leguminosas 

ou gramíneas, onde é ministrada como disciplina nos cursos de Medicina veterinária, 

Zootecnia e Agronomia, devido a sua importância no setor do agronegócio. Portanto, 

o campo Agrostológico pode ser considerado um “jardim” que abriga várias espécies 

de plantas forrageiras, visando uma relação com a teoria da sala de aula, aplicada a 

prática de produção e diferenciação das espécies forrageiras a nível de pastagens, 

em busca da base da produção animal, que se trata de Manejo, Genética e 

Alimentação. 

 

Objetivo 

 

Objetivos gerais: Desenvolvimento de uma área com forrageiras de espécies 

e morfologias diversificadas, tornando-se um laboratório prático para as aulas de 

Agrostologia/Forragicultura e multidisciplinar, favorecendo o ensino e aprendizagem 



de alunos do curso de Medicina Veterinária, de suma importância à profissão e 

produção animal sustentável, visando a preservação de recursos naturais.  

Objetivos específicos: Desenvolvimento econômico das forrageiras, através 

da adubação com a compostagem, visando sustentabilidade a partir de resíduos 

orgânicos como: fezes, urina e cama de maravalha, provenientes dos animais de 

grande porte presentes no Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos, onde 

demanda custos de retirada e destinação à aterros sanitários. 

  

Metodologia 

 

Foi escolhido uma área em desuso e abandonada, com devida limpeza e 

nivelamento da mesma para otimizar o espaço, restrito devido à localização na 

região metropolitana de São Paulo. Após otimização do lugar foi feito a delimitação 

de cada canteiro (dois metros quadrados) através da utilização das garrafas pets, 

totalizando dez canteiros. 

No mesmo espaço foi preparado um local para confecção da composteira, 

que na sua produção podem sofrer influências como: taxa de oxigenação (aeração); 

temperatura; teor de umidade; concentração de nutrientes (relação 

C:Carbono/N:Nitrogênio); tamanho da partícula e potencial hidrogeniônico (pH). 

Todo o processamento acontece em duas fases distintas: a primeira, quando 

ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, predominantemente termofílicas 

(aumento de temperatura); a segunda, é a fase de maturação, quando ocorre o 

processo de umidificação (Pereira Neto, 1987). 

A compostagem utilizada serviu para melhorar as características 

macroscópicas e microscópicas do solo, afim de obter o desenvolvimento das 

forrageiras para diferenciação a nível de campo dos alunos, em suas aulas de 

Agrostologia/Forragicultura.  

As espécies escolhidas para o plantio foram as leguminosas devido às 

características macroscópicas do solo, pois o mesmo não apresentava condições 

para desenvolvimento de gramíneas que necessitam de um solo de melhor 

qualidade. Para uma possível fixação e incorporação de nitrogênio ao solo foram 

plantadas as seguintes espécies de leguminosas: Mucuna Cinza (Mucuna pruriens), 

Feijão de Porco (Canavalia ensiformis), Crotalária (Crotalaria juncea), Amendoim 



Forrageiro (Arachis pintoi) e Feijão Guandu (Cajanus cajan), e inseridas ao acaso 

em dois canteiros de 2 metros quadrados. 

 

Desenvolvimento 

 

Para a adubação dos canteiros foram coletados dejetos e camas de 

maravalha, do Hospital veterinário de grandes animais da Universidade Guarulhos, 

separando o conteúdo dos animais saudáveis dos animais em tratamento, havendo 

preocupação em levar um material o minimamente contaminado para o antigo canil, 

espaço do experimento. A área foi nivelada com 16 pneus reutilizados, devido a 

declividade do espaço, colocamos uma lona de polietileno, que serviu de base para 

que o chorume não contaminasse o lençol freático.  

Além de condicionar o solo, o composto orgânico tem outros benefícios, tais 

como: melhoria das características físicas estruturais do solo; aumento da 

capacidade de retenção de água e ar do mesmo; elevação do teor de nutrientes, 

contribuindo para a estabilidade do pH e aproveitamento dos fertilizantes minerais; 

ativação substancial da vida microbiana e estabelecimento de colônias de minhocas, 

besouros e outros animais que revolvem e adubam o solo.  

Como o espaço não apresenta água disponível e paga-se por esse recurso 

essencial, optou-se pela a política dos 5Rs (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, 

Reciclar e Recusar consumo de produtos que gerem impactos socioambientais), 

onde foi coletada água, que diariamente é desperdiçada dos cochos das baias 

hospitalares, servindo para diminuir a temperatura da compostagem; limpeza das 

ferramentas utilizadas no projeto; irrigação e para encher as garrafas pets na 

confecção dos canteiros. 

A formação das pilhas de composto prosseguiu alternando entre camadas de 

restos vegetais com dejetos de animais, umidificando sem encharcar ou deixar 

escorrer água pela base do composto. As camadas formaram pilhas de 1,2 metros 

de altura e os materiais colocados sem a compactação ou pisoteio, procurando-se 

ter o máximo de espaços vazios, para garantir arejamento ao composto.  

Após a biotransformação da compostagem foi incorparado esse material junto 

ao primeiro metro quadrado de cada canteiro, onde o outro metro serviu como 

testemunha para diferenciação morfológica das forrageiras, mostrando aos alunos 



na prática a necessidade nutricional das plantas em relação a um solo adubado 

sustentavelmente. 

 

Resultados 

 

Na confecção das pilhas de compostagem foram utilizados 381 Kg 

(Quilogramas) de dejetos de equinos e 242 KG de resíduos orgânicos de bovinos 

dos animais, que estavam em cuidados no hospital Veterinário. Após seis meses de 

biotransformação, foram obtidos 322 KG e 172 Kg de compostos respectivamente, 

um adubo de excelente umidade e qualidade visual, além do aparecimento de 

minhocas (Eisenia foetida e Lumbricus rubellus), centopeias (Chilopoda/Scolopendra 

spp) e corós (Coleoptera), que auxiliam na aeração do material e na qualidade, no 

qual esse adubo pronto foi utilizado na adubação dos canteiros Agrostológico. 

O espaço tornou-se um laboratório de aula prática de Agrostologia/ 

Forragicultura, com a construção de canteiros reutilizando garrafas pets, evitando 

um certo custo com concreto, geração de resíduos e preservando os nossos 

recursos naturais, havendo o reaproveitamento de 655 garrafas pets (polímero 

termoplástico) que foram completadas com a água recolhida dos cochos das baias 

hospitalares, sem rótulos, evitando poluição do solo devido a tinta; as mesmas foram 

enterradas e utilizadas na contenção para delimitação do espaço, conforme observa-

se nas imagens a seguir: 

 

 

Imagem 1: início das atividades 



 

Imagem 2: Área modificada para o plantio das forrageiras. 

 

  Na semana do dia 14 de maio de 2018 ocorreu na UNG a semana 

profissionalizante, onde os professores, de diferentes disciplinas (Saúde Única, 

Agrostologia/Forragicultura, Criação de Ruminantes e Ecologia/Conservadorismo), 

desenvolveram aulas práticas para aproximadamente 250 alunos de 3º a 7º 

semestre, para que pudessem conhecer o espaço e discutir sobre forrageiras, 

compostagem, cadeias e teias ecológicas, reutilização de resíduos e preservação 

ambiental, transformando o espaço, antes em desuso, em um laboratório 

multidisciplinar. Como consequência destas visitas, aprenderam também sobre 

compostagem e que é possível transformar dejetos de uma propriedade rural (fezes 

e maravalha) em adubo e dinheiro, pois atualmente a Universidade paga 

aproximadamente R$ 300,00 por caçamba de resíduo do Hospital Veterinário, onde 

após biotransformação poderia estar gerando algo em torno de R$1,00 o quilograma 

de composto. Foi discutido sobre a reutilização de alguns objetos descartados 

irregularmente na cidade de Guarulhos, podendo ser reaproveitados, por exemplo: 

pneus e garrafas pets.  

Através da adubação orgânica por meio da compostagem evita-se outro 

grande custo para a produção e qualidade das forrageiras, que sem este meio é 

utilizada a adubação química, essa em excesso contamina o lençol freático e acaba 

alterando as características do solo, onde se torna saturado de alguns elementos, 

perdendo equilíbrio ecológico. Ou seja, reaproveita-se as fezes, que era resíduo e 

contaminante ambiental, transformando-as em adubo e evitando gastos com 

adubação comercial. 



Ocorreu uma parceria com o Núcleo de Sustentabilidade em Resíduos 

Sólidos da Universidade Guarulhos, que atualmente tem integrantes da Biologia e 

das Engenharias: Ambiental, Química e Civil, que puderam avaliar, orientar e 

aprender sobre o ciclo da compostagem e trabalhos de reutilização de resíduos 

sólidos no espaço. 

Através deste trabalho surgiram outras ideias de iniciação científica para o 

espaço, sempre visando a preservação do meio ambiente. Portanto o trabalho 

baseou-se nos princípios de Ana Maria Primavesi (1964), diz: “Um solo sadio gera 

uma planta sadia, e esta não será atacada por pragas, pois na natureza, "Pragas" é 

um grande indicador que naquele solo falta algo, e, portanto, a planta não está bem 

nutrida”. 

Outro aspecto relevante foi a apresentação das atividades desenvolvidas do 

experimento, no Fórum Lixo Zero Guarulhos, sobre a discussão de geração e 

descarte dos resíduos, onde o apoio do Núcleo de sustentabilidade em resíduos 

Sólidos da UNG acabou gerando um vínculo com a Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, que posteriormente fez o convite para participar do Selo Ambiental 

Municipal. Com isso, no dia 18 de junho de 2018, esse projeto de iniciação científica 

foi laureado e premiado em terceiro lugar, como Selo Ambiental Guarulhos na 

Categoria Iniciativa Científica. 

 

Considerações Finais 

 

A iniciativa de implantar Canteiros Agrostológicos para as aulas práticas, está 

se tornando algo mais que essencial nas universidades, fato esse que outras 

instituições universitárias querem replicar a iniciativa, afim de ter a aprendizagem 

prática e sustentável. Com isso o trabalho gerou grandes frutos na participação à 

nível de campo dos alunos e principalmente um olhar crítico ao meio ambiente, por 

parte de toda a sociedade ou profissão, pois todos, independentemente da área a 

seguir, devemos nos preocupar com nossa casa comum: nosso planeta. 
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