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RESUMO 

 

O presente estudo objetivou a revisão do plano de disposição dos resíduos 

gerados, realizado pelo Instituto Rumo Náutico, onde as principais tarefas foram, 

alcançar a correta disposição dos resíduos orgânicos ricos em nitrogênio (cozinha e 

lanche dos alunos) e ricos em carbono (folhas de varrição e resíduos de poda), 

aproveitando ao mesmo tempo, a inclusão dos alunos e funcionários no âmbito desta 

ação como uma ação de educação ambiental, com a realização de palestras e 

oficinas. Dentre as tecnologias existentes para reutilização do resíduo orgânico, 

biodigestores e incineradores, por exemplo, foi selecionado a utilização da 

compostagem, devido a espaços físicos já existentes na propriedade e pelo caráter 

educativo, pois é uma tecnologia de fácil disseminação. Desta forma foi elaborado, 

instalado, acompanhado e avaliado uma composteira de maiores dimensões, 

localizada na entrada do Instituto Rumo Náutico, e outra composteira, de menores 

dimensões (para aos períodos de alta e baixa de alunos, assim coo fluxo menor de 

resíduos de frutas), localizada na copa do próprio Instituto, como solução para a 

correta destinação desta classe de resíduos. O componente da educação ambiental, 

teve por objetivo, a inserção dos alunos e funcionários a prática da compostagem, 

para que estes se tornem percursores e disseminadores da tecnologia, e que 

recebam, através de palestras e oficinas, as ferramentas necessárias para 

implementar, em seu domicilio, o que foi aprendido, reduzindo assim, o volume de 

resíduos orgânicos gerados no âmbito em que o projeto se insere. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Resíduos, Composteira, Educação Ambiental 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work focused in revising the waste management plan of the 

Instituto Rumo Náutico, with the main goal to build up a correct destination for the 

nitrogen rich organic residues (kitchen and students’ snacks) and carbon rich (sweep 

residues and tree trimming), as part of a general plan on enrolling students and staff 

with an environmental education action, including lectures and workshops. Among the 

existing technologies for the correct destination of organic waste, biodigesters and 

incinerators for example, the use of composting was selected due to physical spaces 

already existing in the property and the educational character, since it is a technology 

that is easy to disseminate. In this sense, a larger compost pile, located at the entrance 

of the Rumo Náutico Institute, was installed and its operation accompanied, and 

another smaller composter (due and low students season a frits residues), located in 

the canopy of the Institute itself, as solution for the correct disposal of this class of 

waste. The objective of the environmental education component was to introduce 

students and staff to the practice of composting, with lectures and workshops, so that 

they become disseminators of the technology in their domicile, and by doing so in the 

region.  

 

KEY WORDS: Residues, Compost pile, Environmental Education 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ........................ 16 

Figura 2- Localização do Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael. ............................. 22 

Figura 3- Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael, vista da Sede (IRN, 2018) ........... 23 

Figura 4 - Lixeiras para coleta seletiva ...................................................................... 24 

Figura 5- Vista geral da área reservada para a composteira .................................... 26 

Figura 6- Vista geral do uso esperado da composteira. ............................................ 27 

Figura 7 - Períodos de acompanhamento da composteira, onde (1) é a posta em 

marcha e (5) é o último registro. ................................................................................ 28 

Figura 8 - Registro fotográfico da frente de avanço da composteira, onde (1) é a 

posta em marcha e (5) é o último registro. ................................................................ 29 

Figura 9 - Recipiente para descarte das cascas das frutas (balde verde) e 

composteira domiciliar (baldes brancos) ................................................................... 30 

 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ONU - Organização das Nações Unidas  

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

MMA – Ministério de Meio Ambiente 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 15 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA .......................................... 16 

3.1 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ONU ........................................ 16 

3.2 PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................................ 17 

3.3 COMPOSTAGEM .......................................................................................................... 19 

3.3.1 Fontes de material orgânico para compostagem e locação da 

composteira. .................................................................................................................. 20 

3.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL .............................................................................................. 20 

4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................. 22 

4.1 INSTITUTO RUMO NÁUTICO – PROJETO GRAEL ........................................................ 22 

4.2 FONTES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ........................................................................... 23 

4.3 INSTALAÇÕES PARA RECEBER OS RESÍDUOS ............................................................ 24 

4.4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ............................................................................. 24 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 25 

5.1 FONTES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS ........................................................................... 25 

5.2 INSTALAÇÕES PARA RECEBER OS RESÍDUOS ............................................................ 25 

5.2.1 Composteira ..................................................................................................... 25 

5.3 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO ............................................................................. 27 

5.3.1 Estabelecimento da Composteira ................................................................. 27 

5.4 IDENTIFICAÇÃO DE DESVIOS E CORREÇÕES .............................................................. 28 

5.5 PROPOSTAS FUTURAS ............................................................................................... 30 

6 CONCLUSÕES ............................................................................................................ 31 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 32 

 



13 

1 INTRODUÇÃO 

 

Resíduos são as partes que restam de processos derivados das atividades 

humanas e animal e de processos produtivos, ou seja, são como um estágio final da 

vida útil de uma matéria prima, geralmente com a destinação passiva de um aterro – 

sanitário ou clandestino. O Instituto Rumo Náutico é uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), que oferece instrução para crianças da 

comunidade do entorno, zelando pelo conceito da sustentabilidade e educação 

ambiental.  

Com base numa necessidade de se posicionar frente aos objetivos de 

desenvolvimento sustentáveis propostos pela agenda 2030 da ONU, e ao 

cumprimento da lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, o Instituto Rumo Náutico elaborou um novo plano de 

disposição dos resíduos gerados.  

Do ponto de vista da sustentabilidade, onde, segundo BRUNDTLAND (1987) 

“Desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar 

a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades”, ou seja, o 

conceito de sustentabilidade pode ser entendido como a capacidade de transformar 

resíduos em coprodutos – produzindo mais com menos e com menor impacto 

ambiental –, o Instituto Rumo Náutico optou pela instalação de uma composteira como 

destinação final para os resíduos orgânicos gerados, de forma a produzir um 

coproduto, adubo,  que futuramente será utilizado para nutrir uma horta que será 

instalada no Instituto. 

Do ponto de vista da educação ambiental, a composteira foi selecionada como 

método de destinação final dos resíduos orgânicos, pois, além de gerar o coproduto 

que será utilizado no próprio Instituto, é de fácil construção e de fácil entendimento, 

visando assim, que os próprios alunos possam ser os extensionistas desta tecnologia 

e possam levar o conhecimento, aos seus pais, e utilizar o processo da compostagem 

em suas casas. 

Logo, este plano de disposição de resíduos, tanto do ponto de vista da 



14 

sustentabilidade, quanto o da educação ambiental, tem que fazer frente aos resíduos 

orgânicos gerados no Instituto, visando a geração de um coproduto aproveitável – no 

caso, adubo-. Utilizando, em especial, os resíduos de poda e os resíduos provenientes 

da cozinha e lanches dos alunos. Desta forma foi elaborado, instalado, acompanhado 

e avaliado uma solução para a correta destinação desta classe de resíduos. 
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2 OBJETIVOS 

Com base no estudo dos resíduos gerados no Instituto Rumo Náutico (Projeto 

Grael) e no respectivo Plano de disposição dos resíduos, foi elaborado, identificado, 

implantado, acompanhado e avaliado, e foram propostas eventuais correções para a 

correta destinação dos resíduos orgânicos gerados no Instituto. 

Para o pleno atingimento do objetivo proposto cumpre-se atingir os seguintes objetivos 

parciais: 

1. Identificar as fontes de resíduos orgânicos presentes no Instituto, buscando sua 

descrição qualitativa e quantitativa; 

2. Com base nas tecnologias adequadas para a correta destinação dos resíduos, 

identificar, nas instalações do Instituto, as estruturas, locais e procedimentos a 

serem mudados / disponibilizados para que sejam destinados os fluxos de 

resíduos identificados; 

3. Implementar e acompanhar o uso dos sistemas propostos buscando verificar 

desvios e /ou falhas que possam ser corrigidas; 

4. Na eventualidade de identificação de eventuais desvios das metas iniciais, 

propor, implementar e avaliar correções. 

 

  



16 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ONU 

 

Em 25 de setembro de 2015, líderes dos 193 Estados-membros das Nações 

Unidas aprovaram, por consenso, em Nova Iorque, a adoção da Agenda 2030 e dos 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). No cerne do documento, está a 

preocupação em integrar os três pilares do desenvolvimento — social, econômico e 

ambiental, como apresentado – resumidamente – na Figura 1. 

“Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, 

para o planeta e para a prosperidade. Ela também 

busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza em 

todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um 

requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável (ONU 2015).” 

 

 

Figura 1 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Se posicionando frente aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis propostos pela 

ONU, o Instituto Rumo Náutico buscou atender o objetivo 11, com especial atenção 

aso subitem 11.6, conforme descritos abaixo: 

• Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. 
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o Subitem 11.6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita 

das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, 

gestão de resíduos municipais e outros. 

 

3.2 Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente - MMA, a lei 12.305/2010 (agosto 2010), 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010), prevê 

a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, sendo o seu processo de 

construção descrito no Decreto no. 7.404/2010, que a regulamentou. Cabe à União, 

por intermédio da coordenação do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do Comitê 

Interministerial, elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos num amplo processo 

de mobilização e participação social (BRASIL, 2010b). 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Lei 12.305/2010 

tem vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com atualização 

a cada 04 (quatro) anos e contemplará o conteúdo mínimo de onze diretrizes, 

conforme segue: 

“I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e 

macroeconômicas; III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre 

outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos 

encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; IV - 

metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas 

unidades de disposição final de resíduos sólidos; V - metas para a 

eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis; VI - programas, projetos e ações para o atendimento das 

metas previstas; VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a 

recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a 

recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, 

quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos 
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sólidos; VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada 

dos resíduos sólidos; IX - diretrizes para o planejamento e demais 

atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de 

desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as 

áreas de especial interesse turístico; X - normas e diretrizes para a 

disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos; XI - meios a 

serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de 

sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social.” 

 

Voltado ao conceito de compostagem, segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(cap. 4.1.4, pg 72 e 73), entre as diversas estratégias sugeridas, se destacam: 

“Promover ações de educação ambiental formal e não formal 

especificamente aplicadas a temática da compostagem, 

incentivando a prática correta de separação dos resíduos 

orgânicos e das diferentes modalidades de compostagem 

domiciliar, estímulo ao uso de minhocários e composteiras. 

Assegurar recursos para capacitação da sociedade para a 

diminuição da geração de resíduos orgânicos, prática da 

compostagem e geração de renda por meio da comercialização 

do composto (Plano Nacional de Resíduos Sólidos)” 

Ministério de Meio Ambiente, 2012 

Estratégia 2: Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais 

provenientes de capinação e poda de árvores, integrando ao processo de 

compostagem, com vistas à melhoria do atual gerenciamento dos resíduos gerados e 

a consequente obtenção de um composto orgânico de alta qualidade, otimizando seu 

aproveitamento, quer seja para utilização de composto ou para fins de geração de 

energia, porém, com respeito primeiramente à ordem de prioridade estabelecida no 

caput do artigo 9º, da Lei 12.305/2010. 

Estratégia 6: Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades 

de capacitação dos gestores públicos, associações, cooperativas de catadores, 

organizações da sociedade civil, comunidade em geral, produtores familiares e 
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extensionistas rurais, sobre a importância de uma adequada segregação na fonte 

geradora e tratamento por compostagem domiciliar e as oportunidades de 

aproveitamento dos materiais dela decorrentes. 

Estratégia 12: Incentivar a compostagem domiciliar no quintal como destino do 

resíduo orgânico, quando de baixo volume gerado. 

Estratégia 14: Promover ações de educação ambiental formal e não formal 

especificamente aplicadas à temática da compostagem, incentivando a prática correta 

de separação dos resíduos orgânicos e das diferentes modalidades de compostagem 

domiciliar, estimulando o uso de minhocários e composteiras. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA 2012), a partir de agosto 

de 2010, baseado no conceito de responsabilidade compartilhada, a sociedade como 

um todo - cidadãos, governos, setor privado e sociedade civil organizada – passou a 

ser responsável pela gestão ambientalmente correta dos resíduos sólidos. Agora o 

cidadão é responsável não só pela disposição correta dos resíduos que gera, mas 

também é importante que repense e reveja o seu papel como consumidor; o setor 

privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto 

dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações 

nos produtos que tragam benefícios socioambientais, sempre que possível. 

3.3 Compostagem 

A compostagem é definida como um processo aeróbio controlado, desenvolvido 

por uma população diversificada de microrganismos, efetuada em duas fases 

distintas: a primeira quando ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, 

predominantemente termofílicas; a segunda ou fase de maturação, quando ocorre o 

processo de humificação (PEREIRA NETO, 1987 e TROMBIN, 2005). Durante todo o 

processo ocorre produção de calor e desprendimento, principalmente de gás 

carbônico e vapor d’água (PAGANS, et al, 2005). 

A compostagem ocorre naturalmente no ambiente sendo referida como a 

degradação de matéria orgânica, o termo compostagem diz respeito a esta 

decomposição, porém está associada com a manipulação do material pelo homem, 

que através da observação do que acontecia na natureza desenvolveu técnicas para 
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acelerar a decomposição e produzir compostos orgânicos que atendessem 

rapidamente as suas necessidades. O termo, composto orgânico, pode ser aplicado 

ao produto compostado, estabilizado e higienizado, que é benéfico para a produção 

vegetal (ZUCCONI & BERTOLDI, 1987). 

3.3.1 Fontes de material orgânico para compostagem e locação da 

composteira. 

Segundo Cerri et al. (2008), os materiais utilizados para a compostagem podem 

ser divididos em duas classes, a dos materiais ricos em carbono e a dos materiais 

ricos em nitrogênio. Entre os materiais ricos em carbono podemos considerar os 

materiais lenhosos como a casca de árvores, as aparas de madeira, as podas dos 

jardins, folhas e galhos das árvores, palhas e fenos, e papel. Entre os materiais 

nitrogenados incluem-se as folhas verdes, estrumes animais, frutas, solo, restos de 

vegetais hortícolas, erva, etc. Entretanto, os materiais para compostagem não devem 

conter vidros, plásticos, tintas, óleos, metais, pedras etc. Não devem conter um 

excesso de gorduras (porque podem libertar ácidos graxos de cadeia curta, os quais 

retardam a compostagem e prejudicam o composto), ossos inteiros, ou outras 

substâncias que prejudiquem o processo de compostagem. A carne deve ser evitada 

nas pilhas de compostagem porque pode atrair animais. O papel pode ser utilizado, 

mas não deve exceder 10% da pilha. O papel encerado deve ser evitado por ser de 

difícil decomposição e o papel de cor tem que ser evitado, pois contem metais 

pesados.  

Segundo Teixeira (2002), o local para montagem das pilhas de matérias-primas 

deve ser limpo e ligeiramente inclinado, para facilitar o escoamento de águas de 

chuva, próximo à fonte de água, das matérias-primas e das lavouras onde o composto 

será aplicado. Deve ter área suficiente para a construção das pilhas e espaço para 

seu revolvimento. 

 

3.4 Educação Ambiental 

Segundo SOARES et.al. (2007), a educação ambiental constitui um processo 

informativo e formativo dos indivíduos, desenvolvendo habilidades e modificando 

atitudes em relação ao meio, tornando a comunidade educativa consciente de sua 
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realidade global. Um programa de educação ambiental eficiente deve promover, 

simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atividades e de habilidades 

necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. 

Considerando que parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas ainda 

possui valor comercial, se manejado de maneira adequada, deve-se adotar uma nova 

postura e começar a ver o lixo como uma matéria-prima potencial. Sendo assim, 

considerando a complexidade das atividades humanas, pode-se verificar que resíduos 

de uma atividade podem ser utilizados para outra, e assim sucessivamente. O material 

que não for consumido nesse ciclo será nomeado como lixo (D`ALMEIDA; VILHENA, 

2000). 

Com base nos conceitos de educação ambiental, o Instituto Rumo Náutico contará 

com oficinas de capacitação, tanto para os alunos, quanto para os funcionários, que 

demonstrarão o adequado tratamento do destino final dos resíduos sólidos orgânicos 

e o processo biológico envolvido na compostagem. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Instituto Rumo Náutico – Projeto Grael 

O Instituto Rumo Náutico, sede do Projeto Grael, está localizada na Avenida 

Carlos Ermelindo Marins, 494, Jurujuba, Niterói, entre a Unidade Médico de Família e 

a 1,5 km de distância da estação do catamarã de Charitas. Às margens da Baía de 

Guanabara, com seus 3.300 m² de terreno, dois prédios principais e 150 metros de 

limite com as águas da Guanabara, a sede possui um auditório para 30 pessoas, 

oficinas para as aulas de Iniciação Profissionalizante, biblioteca, laboratório de 

informática, garagem para barcos, cozinha e outras dependências para suporte às 

atividades. 

 

Figura 2- Localização do Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael. 
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Figura 3- Instituto Rumo Náutico - Projeto Grael, vista da Sede (IRN, 2018) 

 

4.2 Fontes de resíduos orgânicos 

O Instituto Rumo Náutico conta com uma equipe de limpeza, a qual foi 

acompanhada ao longo do trabalho, que varre diariamente e realizam as podas 

necessárias da vegetação do entorno, gerando, segundo informações do Thiago 

Marques (Coordenador de Meio Ambiente  do Instituto Rumo Náutico), dois sacos de 

200 litros por dia, somente da área baixa – área náutica – e mais um saco de 200 litros 

da área alta – estacionamento e rampas de acesso – sendo assim uma fonte de 

materiais ricos em carbono.  

Já os materiais ricos em nitrogênio serão providos através da coleta seletiva em 

recipiente próprio para descarte de resíduos orgânicos, que contam com uma 

distribuição de frutas aos alunos, de acordo com o calendário escolar, que constam, 

de acordo com o Coordenador de Meio Ambiente, Thiago Marques,  por semestre, 

com a presença de 400 pessoas, dentre elas, a maior parte de alunos, sendo assim, 
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nos meses de férias escolares, a contribuição dos compostos nitrogenados é quase 

irrelevante. 

 

4.3 Instalações para receber os resíduos 

O Projeto Grael conta com um sistema de coleta seletiva, através de lixeiras 

devidamente identificadas, e com um recipiente separado, identificado, para a coleta 

de resíduos orgânicos (cascas de frutas) com destino a compostagem, conforme 

Figura 4 abaixo. 

 

Figura 4 - Lixeiras para coleta seletiva 

 

4.4 Acompanhamento e avaliação 

No decorrer de seis meses, foi feito o trabalho de acompanhamento, visitas 

semanais, contato com os trabalhadores do Instituto, acompanhamento da 

composteira e seu registro fotográfico, a fim de registrar e poder analisar o 

desempenho da instalação. 

Ao final do período de 1 semestre foi avaliado e eventuais correções foram 

sugeridas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Fontes de resíduos orgânicos 

O Instituto Rumo Náutico conta com um fluxo de 400 pessoas por semestre, 

conforme informado pelo Coordenador de Meio Ambiente, Thiago Marques. 

Com o resultado da varrição são obtidos, por dia, dois sacos de resíduo folhoso 

de 200 litros da área náutica, área mais baixa do Instituto, e mais um saco de 200 

litros da área mais alta, estacionamento e rampas de acesso, e com o consumo de 

frutas pelos alunos é contabilizado um saco de resíduo nitrogenado, de 3 litros. Ambos 

são destinados a composteira. 

 

5.2 Instalações para receber os resíduos 

Para receber os resíduos identificados, em maior volume o resíduo de varrição, 

foi indicado a instalação de uma composteira, em contrapartida aos outros meios de 

destinação para os resíduos, como biodigestores e incineradores, pois, além de se 

apresentar como a alternativa mais economicamente e ambientalmente viável para 

tratamento de resíduos orgânicos, o Instituto Rumo Náutico já conta com espaços 

físicos cujo tamanho e forma são desejáveis, e há, também, a possibilidade da 

utilização para educação ambiental, através de oficinas de capacitação, e a geração 

do adubo será destinada a uma futura horta que será instalada no próprio Instituto.  

 

5.2.1 Composteira 

De forma a dar a correta destinação aos resíduos orgânicos gerados no Instituto 

Rumo Náutico, foi implementada uma composteira. Esta, fez uso de estrutura de 

alvenaria já existente junto à entrada do estabelecimento, com geometria e dimensões 

como apresentada na Figura 5. 

http://www.naturezaeconservacao.eco.br/2017/05/empreendedor-de-parauapebas-transforma.html
http://www.naturezaeconservacao.eco.br/2017/05/empreendedor-de-parauapebas-transforma.html
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Figura 5- Vista geral da área reservada para a composteira 

 

A posta em marcha da referida composteira se deu, na sua fase inicial, 

segregando a área total em duas áreas principais, uma no extremo Sul – demarcada 

com a instalação de uma barreira física para contenção das folhas e restos de poda 

coletados no Instituto. 

No extremo Norte, se deu a compostagem, intercalando camadas do resíduo 

orgânico com as folhas e material folhoso acumulado no extremo Sul. Desta forma, 

sempre que o resíduo orgânico for gerado, estará disponível uma quantidade mínima 

de material fibroso para poder compor as camadas sucessivas para permitir a 

compostagem. 

Uma visão geral do disposição e uso final do espaço pode ser visto na Figura 

6. Desta forma, espera-se poder garantir que os restos de poda e material fibroso 

possam ser mantidos no local mais úmido (permitindo a manutenção de sua umidade), 

e as camadas da composteira sejam de fácil acesso para a sua observação e 

manutenção. 
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Figura 6- Vista geral do uso esperado da composteira. 

 

Com o avanço da frente de compostagem em direção à barreira física, o 

material já decomposto – no extremo Sul - poderá ser destinado à composição dos 

canteiros e integração às áreas verdes do Instituto, assim como para composição de 

espaço de horticultura para o plantio de espécies fitoterápicas.  

 

5.3 Acompanhamento e avaliação 

Com as visitas semanais ao Instituto, foi acompanhado o uso da composteira, 

assim como foi observado a adequação desta com as ações da equipe dos 

trabalhadores do Instituto assim como adequação ao fluxo de materiais. 

 

5.3.1 Estabelecimento da Composteira  

Ao fim do período de seis meses de acompanhamento, Figura 7 abaixo, a 

instalação da composteira foi avaliada e foram observados os seguintes aspectos: 

1. A quantidade de resíduo orgânico rico em carbono, supera a do resíduo 

orgânico rico em nitrogênio. 
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2. O método de disposição dos resíduos, na parte inferior da composteira, está se 

espalhando, havendo a necessidade de manutenção. 

3. Conversar novamente com os responsáveis pelo uso, pois não foi notado o 

umedecimento da pilha de folhas nem a presença de água, uma vez que, a 

água, ajuda nos processos de decomposição da matéria orgânica.  

4. O deslocamento da copa, até a composteira se mostrou insatisfatório. 

 

Figura 7 - Períodos de acompanhamento da composteira, onde (1) é a posta em marcha e (5) é o último registro. 

 

5.4 Identificação de desvios e correções 

 

Durante o período de acompanhamento, foi observado que o volume de material 

nitrogenado que estava sendo destinado a composteira era inferior a quantidade de 

material folhoso, conforme a Figura 8 abaixo. 
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Figura 8 - Registro fotográfico da frente de avanço da composteira, onde (1) é a posta em marcha e (5) é o último registro. 

Nos períodos de férias escolares, a composteira se tornava superestimada, 

devido a grande área destinada em comparação ao volume de resíduos disponíveis 

para realizar a compostagem 

Como a carga de material orgânico nitrogenado nos meses de férias escolares 

é relativamente nulo, se comparado a carga de material orgânico rico em carbono, foi 

proposta uma composteira de menores dimensões que se localizará na copa do 

Instituto Rumo Náutico, conforme Figura 9 abaixo, como alternativa a utilização da 

composteira localizada na entrada, nos períodos de férias escolares, ou menores 

volumes de resíduos orgânicos gerados. Esta tecnologia se adapta a condições de 

menor oferta de matéria orgânica, como colocado por OLIVEIRA (2005) 
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Figura 9 - Recipiente para descarte das cascas das frutas (balde verde) e composteira domiciliar (baldes brancos) 

No período de maior consumo de orgânicos nitrogenados (frutas), pelos alunos, a 

composteira da copa poderá não dar vazão, sendo assim recomendado, neste 

período, a utilização da composteira principal, localizada na entrada do Instituto. 

 

5.5 Propostas Futuras 

Conforme o empilhamento de material folhoso no topo do depositório, 

contaremos com a remoção do material, parcialmente decomposto, por baixo da 

barreira física, e assim pode-se reiniciar o processo, mantendo uma frente contínua 

de montagem das camadas de material, mantendo um funcionamento contínuo da 

composteira. 

O Instituto Rumo Náutico utilizará a composteira e, futuramente, contará com 

uma horta de uso dos alunos, com fim de educação ambiental, e as utilizarão em 

oficinas de capacitação e palestras, para que todos os participantes possam, e 

tenham, a bagagem necessária para reproduzir o conhecimento adquirido em seus 

lares e, com isso, reduzir o volume de resíduos orgânicos gerados em suas casas e 

ao mesmo tempo, consigam obter um adubo para sua própria horta.  
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6  CONCLUSÕES 

Conclui-se que, conforme acompanhamento pelo período de um semestre, a 

correção proposta, de instalação de uma composteira de menores dimensões 

localizada na copa, atende aos períodos de menor movimentação de alunos, período 

de férias escolares, e que, em período de atividade escolar a composteira localizada 

na entrada do Instituto Rumo Náutico supri, satisfatoriamente, a demanda de resíduos. 

Com a inserção dos alunos ao projeto da composteira mais a horta, será 

possível a reprodução dos ensinamentos adquiridos, construção e utilização de 

composteiras domésticas ou minhocários, elaboração e tratamento de uma horta 

domiciliar, processos de decomposição que ocorrem na composteira, geração de 

adubo, utilização do adubo na horta, o que atenderá de forma satisfatória a premissa 

da educação ambiental e da sustentabilidade. 

Desta forma foi possível incorporar práticas de compostagem e educação 

ambiental ao Plano de Resíduos do Instituto Rumo Náutico. 
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