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Resumo 

 

Atualmente as questões ambientais vem sendo mostradas 
como uma das grandes preocupações da humanidade, cujos 
principais questionamentos são sobre o que fazer com o 
volume de “lixo” produzido diariamente, qual a técnica que 
deve ser aplicada para seu melhor reaproveitamento e também 
quais as melhores tecnologias empregadas para obtenção de 
soluções mais econômicas e ao mesmo tempo mais eficientes, 
pois o que antes era chamado de lixo, pode ser um material 
reaproveitável e de valor para a indústria. Nesse sentido, esta 
pesquisa enfoca o acompanhamento da geração de lixo 
orgânico produzido em uma escola de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e seu aproveitamento para produção de um 
composto orgânico. Além disso, serão aproveitadas garrafas de 
refrigerante feitas de PET juntamente com resíduos da 
construção civil para produção de pastilhas para revestimento 
de paredes ou piso. E nesse contexto, o que se pretende é 
problematizar os conceitos químicos sobre lixo e 
reaproveitamento, tentando despertar nos alunos o interesse 
pela disciplina, além de buscar uma metodologia alternativa em 
sala de aula, explorando efetivamente a contextualização dos 
conteúdos, de modo aproximar efetivamente teoria e prática, 
visando atender a um público de alunos adultos que retornaram 
a escola devido à necessidade de formação.  
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Alunos de Ensino Médio de uma escola de de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. APRESENTAÇÃO 

 

Preparar aulas de Química mais interessantes e inovadoras sempre foi 

um dos maiores desafios dos professores de química, devido ao fato de haver 

um preconceito de que é uma disciplina conteudista e considerada pelos 

educando muito difícil. 

De acordo com Bernardelli (2004), muitas pessoas resistem ao estudo 

da Química pela falta de um método que contextualize seus conceitos. Muitos 

estudantes do Ensino Médio têm dificuldade de relacioná-los em situações 

cotidianas, pois ainda se espera deles a excessiva memorização de fórmulas 

nomes e tabelas. 

Bernardelli (2004) complementa ainda que devemos criar condições 

favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da disciplina, 

aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia a 

dia, a tradição cultural e a mídia, buscando com isso reconstruir os 

conhecimentos químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu 

mundo. 

Sendo um dos maiores desafios em sala de aula a compreensão de que 

o estudo da Química está diretamente relacionado ao dia a dia, seja ela nas 

reações que ocorrem em seu próprio corpo de forma espontânea e não 

intencional, ou ainda aquelas produzidas de maneira inconsciente, mas com 

grande caráter destrutivo. 

Nesta última possibilidade o foco será sobre o que é feito com o lixo, 

dejetos e materiais que produzimos diariamente e é descartado de modo 

inconsciente, nas ruas, nos lixões, em aterros sanitários, nas beiras de 

estradas, em rios e córregos e nos mais variados locais, sem se indagar qual é 

o real fim destes materiais. 

Como forma de aproximar o estudo em sala de aula com o que ocorre 

no dia a dia, neste trabalho o intuito é questionar se no que é produzido e 

descartado (apenas com a visão de que é lixo, ou seja, material que 

aparentemente não tem valor), não há algo que se possa ser reaproveitado 

pelas vias da reciclagem ou até mesmo da compostagem.  

Este é o ponto de partida, o elo que se busca nesta produção para 

contextualizar e, mais do que isso, desenvolver junto aos educandos uma 



prática adequada às necessidades ambientais as quais estamos enfrentando, 

seja pela escassez de matéria prima (portanto, o reaproveitamento feito pela 

reciclagem nos poupa água, energia e recursos naturais) ou ainda pela 

compostagem, que tem a capacidade de transformação de matéria em 

compostos orgânicos (podendo explorar a composição dos resíduos, as 

reações de decomposição, os gases produzidos e liberados, os produtos 

formados, os principais componentes e sua atuação no desenvolvimento das 

plantas, o papel das minhocas neste processo, o tempo de decomposição, 

possibilidade de classificar tais reações em endotérmicas ou exotérmicas, entre 

outros), rico em nutrientes os quais possibilitam a fertilização do solo e o cultivo 

de plantas. 

Ao demonstrar, mesmo que em pequena escala, o possível 

reaproveitamento com a produção de pastilhas para o revestimento das mais 

variadas superfícies com materiais proveniente do resto de construção civil, 

junto com PET (politereftalato de etileno) que também é um grande poluente,  

seja pelo volume que ocupa ou pelo tempo de degradação, abre-se uma 

discussão quanto as várias possibilidades de reciclagem destes materiais, bem 

como bem como sobre as vantagens quanto a colaboração com o meio 

ambiente pela minimização na geração de resíduos, , a economia financeira, 

menor gastos com transportes e perda de materiais. 

Estas ações são simples, porém com grande capacidade de impacto na 

redução do volume de resíduos os quais são destinados aos lixões, pois 

contribuem para o aumento da vida útil dos mesmos e diminuem as chances de 

contaminação do solo e das águas, pois, ao se fazer o destino correto dos 

materiais já utilizados contribui-se para a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento da chamada “cidadania planetária”. 

A cidadania planetária ultrapassa a dimensão ambiental, pois implica 

compreender que a Terra é nossa casa comum: um organismo vivo e 

interdependente e manter o planeta Terra vivo é uma tarefa de todos nós 

(GADOTTI, 2010).  

Nesse contexto, a presente produção didática pedagógica tem por 

objetivo contextualizar os conceitos químicos sobre lixo e reaproveitamento, 

buscando despertar nos alunos o interesse pela disciplina e demonstrar que a 

Química é uma ciência que faz parte do seu cotidiano e que ele mesmo tem 



condições de intervir, por meio da construção de sua autonomia intelectual, a 

fim de que possa analisar, interpretar e propor alternativas diante de questões 

políticas, sociais, econômicas e culturais, o elemento que dá conta disso pode 

ser representado pela pesquisa, que é tido como princípio educativo nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAL DIDÁTICO   

 

PRIMEIRO MOMENTO: APRESENTAÇÃO DO PROJETO Á CLASSE 

 

Carga horária: 4 horas/aulas 

 

Por se tratar de alunos do Ensino de Jovens e Adultos, que na sua 

maioria já tiveram contato com o Ensino Médio regular e tem noção de como se 

desenvolvem comumente as aulas de química, é necessário um momento 

inicial de explicações sobre o que é o PDE, quais seus objetivos em relação a 

formação continuada   que desenvolveram  algumas atividades diferenciadas 

que ocorrerão  pelo período de um registro do sistema de ensino da EJA. 

Porém, será feito sem detrimento dos conteúdos necessários, fazendo 

uso também de práticas onde os próprios alunos e o professor serão os 

responsáveis pelo desenvolvimento e sucesso do mesmo. Logo, trata-se de 

uma conversação sobre o projeto como um todo e de que forma este será 

desenvolvido.  

 

 Atividade 1: Sondagem/ Questionário 

 

Esta etapa tem como objetivo sondar qual a visão que apresenta o 

educando sobre a temática “lixo” e quais são suas preocupações em relação 

ao destino dado aos materiais descartados. 

  A abordagem inicial será através de conversação para sondagem dos 

conhecimentos sobre reciclagem, resíduos orgânicos e compostagem, com a 

aplicação de um questionário (anexo 1) sobre o tema para avaliar as 

experiências dos alunos. 

 

 Atividade 2: Levantamento de Dados e Conversação 

  

           Após a aplicação e o recolhimento dos questionários, faz-se o 

levantamento das respostas e monta-se um gráfico das questões objetivas, 

para que as respostas possam ser visualizadas e debatidas com os alunos, 

assim como os resultados das perguntas subjetivas descritas.    



SEGUNDO MOMENTO  

 

Carga horária: 4 horas/aulas 

 

 Atividade 3: Aprofundando Conhecimentos 

 

Na sequência, após as discussões com o grupo sobre a análise dos 

resultados, é necessário o suporte teórico, com o aprofundamento sobre os 

tipos de lixo (orgânico e inorgânico) e as substâncias nele presentes , tempo de 

decomposição e lixos contaminantes. 

Como material de estudo o texto do capítulo 5 “Química de materiais 

recicláveis” (páginas 234 a 237), do livro “Química 3: Ensino Médio” de 

Eduardo Mortimer (anexo 2). 

 

Atividade 4: Classificação do lixo doméstico 

 

A atividade visa que o aluno classifique os materiais das embalagens 

listadas no quadro abaixo, analisando o lixo produzido na própria casa (terão 

que classificar cada uma das embalagens do quadro como vidro, papel, 

plástico ou metal e as embalagens que causarem dúvidas quanto à 

classificação devem ser colocados na coluna “em dúvida”). 

 

Tabela 1 – Tabela de classificação do lixo doméstico 

EMBALAGEM VIDRO PAPEL PLÁSTICO METAL  EM DÚVIDA 

PET de refrigerante       

Frasco de perfume      

Embalagens de pão de forma      

Embalagem de leite longa vida      

Lata de milho verde      

Saquinho de salgadinho      

Embalagem de desodorante 

aerossol (sob pressão) 

     

Embalagem de café      

Embalagem de palmito      



Embalagem de creme de leite      

Lata de massa de tomate      

Embalagem de óleo de soja      

Embalagem de esponja para 

limpeza 

     

Saco de arroz, feijão ou farinha      

Embalagem de ração para cães       

Saco de compras de     

supermercado 

     

Embalagem de ketchup      

Embalagem de azeite      

Embalagem de pasta de dente      

Embalagem de sabonete      

Fonte: MORTIMER; MACHADO, 2011, p. 234 

 

Nesta atividade a intenção é trabalhar a separação do lixo presente nas 

casas e observar que a maior quantidade está na forma sólida.  

Neste momento que se sugere pedir aos alunos que recolham o lixo de 

sua casa no período de um dia e o tragam para a escola e na sequência, 

realizar a pesagem e classificação do tipo/quantidade produzido por eles.  

Depois de classificados, fazer o estudo do texto 1 “Qual parte do lixo de 

nossa casa é reciclável’, nas páginas 234 e 235 do livro didático “Química 3: 

Ensino Médio“ de Eduardo Fleury Mortimer.   

 

ATIVIDADE 5: Pesquisa no laboratório de informática 

 

Nesta etapa, no laboratório de informática, para complementar as 

informações já coletadas e discutidas, a sugestão é a pesquisa sobre o tempo 

de decomposição de cada tipo de lixo classificado na tabela da atividade 

anterior. 

Em seguida, para finalizar este segundo momento, realizar a construção 

coletiva de uma tabela do tempo de decomposição dos materiais pesquisados 

(pode ser no caderno ou em cartolina) para deixar exposta no mural de entrada 

da sala. 

 



TERCEIRO MOMENTO  

 

Carga horária: 4 horas/aula.                                                          

ATIVIDADE 6: Conceituação - Resíduos orgânicos/inorgânicos e 

compostagem   

Nesta atividade serão abordados os conceitos necessários sobre os 

resíduos orgânicos/inorgânicos e compostagem, de modo a subsidiar as 

atividades sequentes.     

Num primeiro momento, questionar quanto ao conceito de 

compostagem, como se prepara tal sistema e que tipo d elixo se utiliza nesse 

processo.  

 

Tabela 2 – Questionário sobre compostagem 

 SIM NÃO 

 Você já ouviu falar sobre 
compostagem?    

  

Sabe como se prepara um sistema 
de compostagem?       

  

Qual o tipo de lixo pode ser usado 
neste sistema?    

  

Fonte: PRÓPRIA AUTORA, 2015. 

A compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos", é uma técnica 

que permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e 

alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc.) em 

adubo. É um processo biológico que acelera a decomposição da matéria 

orgânica, tendo como produto final o composto orgânico. 

A compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos 

orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para 

agricultura ou jardinagem.  

Além disso, é uma maneira de reduzir o volume de lixo produzido pela 

sociedade, destinando corretamente um resíduo que se acumularia nos lixões 

e aterros gerando mau cheiro e a liberação de gás metano (gás de efeito estufa 

23 vezes mais destrutivo que o gás carbônico) e chorume (líquido que 



contamina o solo e as águas). Hoje, cerca de 55% do lixo produzido no país é 

composto por resíduos orgânicos, que sofrem o soterramento nos aterros e 

lixões, impossibilitando sua biodegradação (MMA, 2014). 

Em seguida, para complementar tem-se o vídeo “Cadico Minhocas” 

disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=-ZymTR7JUgg> e que 

explica toda a montagem e funcionamento da composteira, bem como trata 

brevemente do volume de material orgânico produzido e descartado no lixão ou 

aterro de uma grande cidade. 

ATIVIDADE 7: Montagem da composteira  

 

Agora se segue com a montagem do sistema de compostagem com o 

uso de material alternativo (três baldes grandes e opacos, uma tampa, uma 

torneira, fita veda rosca, uma furadeira pra produzir furos na base do segundo 

e primeiro baldes e na tampa do primeiro balde para que ocorra a ventilação 

necessária).  

 

Figura 1 – Sugestão para montagem da composteira 

  

Fonte: http://agriculturaurbana.org.br 

 

O sistema de compostagem será alimentado com restos de matéria 

orgânica provenientes da cozinha e matéria seca do jardim, para que então 

sejam colocadas as minhocas para trabalharem no processo de decomposição. 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZymTR7JUgg


ATIVIDADE 8: Estudo bibliográfico do processo de decomposição 

 

Este estudo pode ocorrer na biblioteca ou no laboratório de informática e 

tem por finalidade levar o aluno a compreender não apenas a parte prática, 

mas também todo o processo envolvido nas transformações que ocorrem na 

composteira, suas fases o bem como a necessidade de se observar o tipo de 

matéria que se está decompondo, os possíveis problemas que podem ocorrem 

e como solucioná-los. 

Segundo Kiehl (1998) no processo de compostagem é possível observar 

três fases: uma primeira inicial e rápida de fitotoxicidade (composto imaturo), 

seguida de uma segunda fase de semicura (bioestabilização) e finalmente a 

terceira fase, a humificação (mineralização de determinados componentes da 

matéria orgânica).  

 

Figura 2 - Fases da compostagem  

 

 

Fonte: D´ALMEIDA; VILHENA, 2000. 

 

Para que todo ciclo esteja completo são necessários aproximadamente 

de 90 a 120 dias após mistura dos materiais orgânicos (dependendo da relação 

C: N do resíduo), tendo como resultado um composto normalmente escuro e de 

textura turfa, utilizado como condicionador de propriedades físicas e biológicas 

do solo, assim como, um composto fertilizante que fornece os nutrientes 

essenciais para o suprimento das plantas (OLIVEIRA et.al., 2008). 



O composto é resultado de um processo controlado de decomposição 

bioquímica do material orgânico por microrganismos, transformado toda 

matéria prima em um produto mais estável (KIEHL, 1998).  

A transformação da matéria orgânica é resultante da ação combinada da 

macro e mesofauna (minhocas, formigas, besouros e acáros) e de diferentes 

comunidades de microrganismos (incluindo bactérias, actinomicetas, leveduras 

e fungos) que predominam em diferentes fases da compostagem. Na 

compostagem, inicialmente, atuam microrganismos que metabolizam o 

nitrogênio orgânico transformando-o em nitrogênio amoniacal e com o decorrer 

da decomposição, a amônia pode ser perdida por volatilização ou convertida à 

forma de nitratos, pela nitrificação, fenômeno que é acidificante e contribui para 

que o composto maturado seja mais ácido do que o material original. Porém, se 

houver condições de anaerobiose, o nitrato será perdido por denitrificação e 

este fenômeno tem efeito alcalinizante (OLIVEIRA et. al., 2005). 

No processo de decomposição da matéria orgânica, a umidade garante 

a atividade microbiológica, pois a estrutura dos microrganismos consiste de 

aproximadamente 90% de água e na a produção de novas células, a água 

precisa ser obtida do meio, no caso, da massa de compostagem. Além disso, 

todo o nutriente necessário para o desenvolvimento celular precisa ser 

dissolvido em água, antes de sua assimilação (ALEXANDER, 1977). 

A decomposição da matéria orgânica pode ocorrer por dois processos: 

aeróbio (presença de oxigênio) e anaeróbio (ausência de oxigênio). Quando há 

disponibilidade de oxigênio livre, predominam microrganismos aeróbios, como 

fungos, bactérias e actinomicetos (PEIXOTO, 1981).  Já o processo anaeróbio 

libera mau cheiro, devido a não liberação completa do nitrogênio aminado 

como amônia (OLIVEIRA et.al., 2008).  

Uma compostagem mal conduzida pode levar a oxidação anaeróbia, 

acompanhada de putrefação e mau cheiro eliminado na atmosfera, na forma de 

gás ácido sulfídrico, mercaptanas (dimetildisulfeto, dimetilsulfeto, 

metilmercaptanas) e outros produtos contendo enxofre, todos com cheiro de 

“ovo podre” (KIEHL, 1998).  

Segundo Kiehl (1998) o processo aeróbio é caracterizado pela alta 

temperatura desenvolvida no composto, pelo menor tempo de degradação da 

matéria orgânica e pelas reações de oxidação e oxigenação que se dão no 



processo, conduzindo o substrato a ter no final um pH próximo de 7,0. O odor 

desagradável pode ser reduzido por revolvimento da leira, ou por outro meio de 

aeração, transformando o processo de anaeróbio para aeróbio (OLIVEIRA 

et.al., 2008). 

Oliveira et. al. (2008) ainda afirmam que um dos fatores de grande 

relevância no processo de transformação da matéria orgânica é a temperatura 

do ambiente onde se realiza o processo e que, de uma maneira geral, quando 

a matéria orgânica é decomposta o calor criado pelo metabolismo dos 

microrganismos se dissipa e o material, normalmente, não se aquece. Todavia, 

na compostagem de resíduos orgânicos, em montes ou em condições 

controladas, trabalhando-se com grandes massas, o calor desenvolvido se 

acumula e a temperatura alcança valores elevados, podendo chegar à cerca de 

80° C. 

O desenvolvimento da temperatura está relacionado com vários fatores, 

materiais ricos em proteínas, baixa relação carbono/nitrogênio, umidade e 

outros, onde materiais moídos e peneirados, com granulometria fina e maior 

homogeneidade, formam montes com melhor distribuição de temperatura e 

menor perda de calor (OLIVEIRA et. al., 2008). 

Sabendo-se que a compostagem consiste em se criar condições e 

dispor, em local adequado, as matérias-primas ricas em nutrientes orgânicos e 

minerais, especialmente, que contenham relação C:N favorável ao 

metabolismo dos organismos que vão efetuar sua biodigestão (PEIXOTO, 

1981), o acompanhamento dessa relação C:N permite conhecer o andamento 

do processo, pois quando o composto atinge a semicura (bioestabilização), a 

relação C:N se situa em torno de 18/1 e quando atinge a maturidade 

(transformou-se em produto acabado ou humificado), a relação C/N se situa em 

torno de 10/1 (KIEHL, 1998).  

Outro fator a ser observado é o pH do composto, pois este pode ser 

indicativo do estado de compostagem dos resíduos orgânicos, onde valores 

baixos de pH são indicativos de falta de maturação devido à curta duração do 

processo ou à ocorrência de processos anaeróbios no interior da pilha em 

compostagem. 

O tamanho das partículas utilizadas deve ser considerado, pois estas 

não devem ser muito pequenas para evitar a compactação durante o processo 



de compostagem, comprometendo a aeração. Por outro lado, resíduos com 

colmos inteiros retardam a decomposição por reterem pouca umidade e 

apresentarem menor superfície de contato com os microrganismos (OLIVEIRA 

et. al., 2008). 

Para Demétrio (1998) a matéria orgânica se divide em dois tipos de 

substâncias: as húmicas e as não húmica. As substâncias não húmicas 

incluem aquelas com características físicas e químicas ainda reconhecíveis, 

como carboidratos, proteínas, peptídeos, aminoácidos, óleos, ceras, as quais 

são prontamente atacadas pelos microrganismos. Já as substâncias húmicas, 

principal fração da matéria orgânica, correspondem à fração mais estável as 

quais apresentam algumas propriedades únicas como capacidade de interagir 

com íons metálicos, manutenção do pH (efeito tampão), além de ser uma 

potencial fonte de nutrientes para as plantas (OLIVEIRA et. al., 2008). 

Durante o processo de maturação, a matéria orgânica se complexa, e 

substâncias húmicas vão sendo sintetizadas. Desta forma, as substâncias 

húmicas são o estádio final da evolução dos compostos de carbono 

(STEVENSON, 1994). A maturação incompleta do material orgânico pode 

resultar em quantidades desproporcionais das frações de baixo peso 

molecular, a fração de ácidos fúlvicos.  

 

Figura 3 – Ácido fúlvico 

 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-
itkTpVhPDIs/UaIdHrHdRfI/AAAAAAAAJuc/oOxf44y92F4/s1600/acido+fulvico.jpg 

 

Por ser a primeira a ser sintetizada, a fração de ácidos fúlvicos no início 

do processo de maturação é elevada (TOMATI et al., 2002) e 50 % da matéria 

orgânica torna-se completamente mineralizada devido à degradação de 

compostos facilmente degradáveis, como as proteínas, celulose e 



hemicelulose, que são utilizados pelos microrganismos como fonte de C e N 

(CHEFETZ, et. al., 1998). A matéria orgânica residual contém macromoléculas 

recentemente formadas e matéria orgânica não degradada, que juntamente 

formam as substâncias húmicas correspondendo a fração mais estável do 

composto maturado (OLIVEIRA et. al., 2008). 

A maturação do adubo está diretamente relacionada com a proporção de 

substâncias húmicas (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e humina).  

 

Figura 4 – Ácido húmico 

 

Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-

11o5RuP8NFs/UaIdHidF6MI/AAAAAAAAJug/hoLLVEWAMic/s1600/acido+humico.jpg 

 

A quantificação das frações é um indicador do grau de maturação do 

composto e por isso da sua qualidade. As substâncias húmicas informam sobre 

os processos que regulam ou determinam os benefícios que o fertilizante 

promoverá no solo e nas plantas (DIAS, 2005 apud OLIVEIRA et. al., 2008). 

Outro indicador do grau de maturação importante é a respiração da biota 

(KIEHL, 1998), juntamente com a temperatura, sendo que a respiração é uma 

variável das mais antigas utilizadas para se quantificar a atividade microbiana, 

sendo estes organismos os responsáveis pela degradação de compostos 

orgânicos (ESPÍRITO SANTO, 2004). A respiração da biota da amostra 

representa a oxidação de compostos orgânicos presentes na mesma, ou seja, 

a conversão de moléculas orgânicas para formas inorgânicas ou minerais, 

através da decomposição microbiana (OLIVEIRA et. al., 2008). 

 

 



Logo, pode-se concluir que os microrganismos responsáveis pela 

compostagem são principalmente fungos e bactérias, os quais podem ser 

classificadas em função da temperatura em psicrófilos (de 0 a 20º C), mesófilos 

(de 15 a 43º C) e termófilos (de 4 a 85º C).  

 Essas reações ocorrem em fases, onde segundo Pereira (2014) tem-se 

na fase 1, forte crescimento de mesófilos com aumento da temperatura em 

função da biodegradação e na fase 2, a diminuição da atividade de mesófilos e 

aumento da atividade dos termófilos (mais ativos), ocorrendo intensa e rápida 

degradação da matéria orgânica. Além disso, o aumento da temperatura 

elimina os microrganismos patogênicos (degradação e higienização). 

  Na fase 3, tem-se a diminuição da temperatura, redução da atividade 

dos termófilos e retorno dos mesófilos, onde a atividade biológica se estabiliza 

(humificação) e, em seguida, na fase 4 tem-se a maturação do composto 

(PEREIRA, 2014). 

 A composição química dos resíduos é importante para estimar os teores 

de nutrientes no composto orgânico depois de formado e para regular o 

processo visando satisfazer as necessidades das plantas, obtida por meio da 

relação carbono/nitrogênio (C/N). 

  Tal processo deve ser constantemente acompanhado, logo após a 

montagem da composteira, pois a degradação ocorrendo nas fases acima 

discutidas e, portanto, é necessária a observação da umidade e também se 

deve revolver o substrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO MOMENTO  

 

Carga horária: 4 horas/aulas. 

 

ATIVIDADE 9: Visita a unidade de processamento de resíduos plásticos para a 

observação das etapas do processo de preparação do polímero. 

 

Neste momento a sugestão é a realização de uma visita técnica a 

estações de tratamento de resíduos (papel ou plástico) e caso não seja 

possível, pode ser realizada no aterro sanitário ou lixão da cidade.  

  Realizar questionamentos prévios e que podem ser elaboradas em 

conjunto com a turma (anexo 4) para que os alunos observem os itens e 

completem a ficha da visita para que depois possam produzir um relatório 

(anexo 5) onde expressem além de sua impressões quanto ao local, a 

importância de reciclar, mas que também possam expor seu ponto de vista e 

demonstrar os conhecimento adquiridos até então.  

 

ATIVIDADE 10: Pesquisa bibliográfica  

 

Após a realização da visita, a turma pode pesquisar os tipos de 

polímeros reaproveitados na recicladora, seu nome, a fórmula e as funções 

químicas presentes nestes polímeros e suas possíveis aplicações, para na 

sequência confeccionarem cartazes que serão expostos no corredor da escola.  

 

 

 

 

 

 



SEXTO MOMENTO   

Carga horária: 4 horas/aulas. 

 

Neste sexto momento vale ressaltar que a composteira já está com 

aproximadamente um mês de transformações e logo o acompanhamento das 

reações que nela ocorrem ainda é necessário, mas concomitantemente a isso 

se sugere a continuidade da proposta com a realização do estudo descrito na 

atividade a seguir.  

 

ATIVIDADE11: Estudo dos impactos causados ao meio ambiente pelos 

entulhos gerados nas construções, demolições e reformas 

 

 Nesta etapa realizam-se questionamentos para introdução e sondagem 

de que conhecimentos a turma possui sobre os impactos causados ao meio 

ambiente pelos entulhos gerados nas construções, demolições e reformas. 

 As questões abaixo poderão orientar essa sondagem: 

 Vocês já fizeram algum tipo de obra como construção ou reforma 

de uma casa? 

 Durante o período de construção onde era depositado os restos 

de material da obra? 

 A final de sua obra, demorou muito para o caminhão da prefeitura 

recolher os entulhos? 

 E depois que se recolheu os entulhos, você sabe para onde foi 

levado? 

 - Onde se costuma depositar estes materiais nesta cidade quando 

não é recolhido pela prefeitura? 



 Você já ouviu falar de reciclagem de entulhos, sabe se isso é 

possível de ocorrer e principalmente será que é financeiramente 

viável? 

Após estes e outros questionamentos que podem surgir será feitos um 

estudo do artigo técnico “Resíduos da construção civil em Salvador: os 

caminhos para uma gestão sustentável” de Gardênia Oliveira David de 

Azevedo e Luiz Roberto Santos Moraes disponível no site 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

41522006000100009>.  

Pode-se ainda para melhor ilustrar e fundamentar o assunto, assistir aos 

vídeos produzidos pela Globo News referentes ao tema “Usina para Reciclagem 

de Entulho - Globo News ( Cidades e Soluções ) - parte 1 de 3, parte 2 de 3 e parte 3 

de 3”, disponíveis em 

<https://www.youtube.com/watch?v=o3ZolIrN17w&list=PL21BDD87538BF7600&ind

ex=1> 

              

ATIVIDADE 12: Produção de um compósito de entulhos e PET 

 

Como atividade prática, a sugestão é o desenvolvimento de um 

compósito a partir de entulhos triturados e PET devidamente picado e 

solubilizado. 

Para tal produção, é necessário que anteriormente os alunos tenham 

sido  divididos em dois grupos e  avisados para que um grupos  providencie 

uma pequena quantidade de material de entulho devidamente triturado, o outro 

grupo deve trazer PET picado em porções pequenas e o mais uniformes 

possíveis. 

 Esta atividade tem como finalidade demonstrar que, além dos problemas 

que o entulho causa ao meio ambiente, este também pode ser reaproveitado, cuja 

possibilidade desse reaproveitamento existe, mesmo que de maneira rudimentar e 

artesanal.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522006000100009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522006000100009
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZolIrN17w&list=PL21BDD87538BF7600&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o3ZolIrN17w&list=PL21BDD87538BF7600&index=1


 Quanto ao procedimento, têm-se as etapas: 

 Observar se o material particulado está bem moído e uniforme; 

 Observar se polímero está picado o menor possível e também  uniforme, 

para que facilite o processo de solubilização; 

 Como o auxilio de uma fonte de calor e um recipiente, acrescentar o 

polímero e aquecer até que o mesmo derreta; 

 Com o polímero já derretido acrescentar o entulho moído e 

homogeneizar a mistura, lembrando-se de observar a porcentagem 

aproximada de 60/40;  

 Depois de homogeneizado despejar o conteúdo em formar de metal, 

para que o mesmo resfrie; 

 Desenformar o material sólido formado e passar para a etapa de 

aplicação. Esta pode ser em vários locais, por exemplo, como 

revestimento das mesas dos quiosques externos ou mesmo substituir 

alguma parte do piso para que se possa avaliar sua durabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉTIMO MOMENTO   

Carga horária: 4 horas/aula. 

 

ATIVIDADE13: Cartilha de compostagem 

 

Esta atividade tem por finalidade junto aos alunos desenvolver um 

material simples que transmita os valores necessários à conscientização em 

relação a preservação do meio ambiente, bem como, seja um   material   

explicativo do passo a   passo para a   construção   de   um sistema alternativo 

de compostagem com resíduos orgânicos  presentes na cozinha. 

1. Capa: Definição de uma imagem que pode ser um desenho produzido 

pelos alunos ou uma imagem retirada do computador, revista, etc, bem como 

uma foto feita por eles mesmos; 

2. Escolha do título: Instigar os alunos a pensarem e desenvolverem 

um título que tenha relação com o propósito do trabalho; 

SUGESTÕES: Lixo doméstico – A solução está na Compostagem.   

                         Compostagem – faça você mesmo. 

                         Bicho ecológico faz compostagem. 

                         Compostagem de lixo doméstico – Cidadão consciente. 

3. Definições necessárias de alguns conceitos para o entendimento 

do processo de compostagem e sua importância para a sociedade: os 

alunos deverão pesquisar e será colocado cada conceito em uma página. 

- O que é lixo: 

- O que é lixo inorgânico: 

- O que é lixo orgânico: 

- O que é compostagem: é a reciclagem da matéria orgânica de origem 

vegetal e animal (facilmente putrescível), como, por exemplo, restos de comida, 

podas de árvores, folhas, etc., os quais são transformados em um produto 

denominado composto. 

 A compostagem é controlada por atividade microbiológica, que é 

influenciada pela composição do material de partida (relação 

carbono/nitrogênio – C/N, idealmente 30/1), aeração (fornecimento de oxigênio) 



e umidade. As substâncias nutritivas, como carboidratos, aminoácidos, lipídios 

e proteínas, são rapidamente decompostas pelos microrganismos. Essa reação 

libera energia na forma de calor e conduz à formação de gás carbônico e água. 

 A decomposição de celulose e lignina forma o material húmico, que 

pode ser considerado produto final da compostagem, ou seja, o próprio 

composto.  

A relação C/N (carbono/nitrogênio considerada adequada para o início 

do processo é de 30/1. Se a relação for diferente desta, não significa que não 

ocorrerá o processo de compostagem, apenas o tempo de compostagem será 

maior. 

4. O que pode ser usado na compostagem: neste item os alunos é 

que devem pesquisar os materiais a serem compostados dando ênfase 

aqueles encontrados no lixo doméstico. 

• restos de legumes, verduras, frutas e alimentos, filtros e borra de 

café, cascas de ovos e saquinhos de chá;  

• galhos de poda, palha, flores de galho e cascas de árvores 

(material de estrutura);  

• papel de cozinha, caixas para ovos e jornal;  

• penas e cabelos;  

• palhas secas e grama (somente em pequenas quantidades).   

5. O que não devemos colocar na compostagem: Neste item os alunos é 

que devem pesquisar os materiais que não podem ser utilizados na 

compostagem e fazer um pequeno relato do porquê. 

• carne, peixe, gordura e queijo (podem atrair roedores);  

• plantas doentes e ervas daninhas (microrganismos doentes e 

ervas daninhas podem se multiplicar);  

• vidro, metais e plásticos;  

• couro, borracha e tecidos;  

• verniz, restos de tinta, óleos, todo tipo de produtos químicos e 

restos de produtos de limpeza;  

• cinzas de cigarro, de madeira e de carvão, inclusive de churrasco, 

saco e conteúdo de aspirador de pó (valores elevados de metais e 

poluentes orgânicos);  



• fezes de animais domésticos, papel higiênico e fraldas (por razões 

de higiene). 

Portanto, materiais que contenham substâncias poluentes, de difícil 

decomposição ou que não se decomponham. 

 

6. Os passos do processo de compostagem 

 

Figura 5 - Passos do processo de compostagem 

Fonte: http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/compostagem-uma-solucao-para-o-lixo-

domestico/ 

 

7. Benefícios e aplicações da compostagem 

 

 Produção de gás carbônico (CO2) e água (H2O) e composto biomassa, 

por ocorrem pela fermentação evita a formação  de gás metano CH4; 

http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/compostagem-uma-solucao-para-o-lixo-domestico/
http://www.respostassustentaveis.com.br/blog/compostagem-uma-solucao-para-o-lixo-domestico/


 Diminui a quantidade de lixo que é destinado aos lixões ou aterros, 

aumentando assim sua vida útil; 

 Proporciona a recuperação de solos através de seus nutrientes; 

 É um processo ambientalmente correto; 

 Os alimentos produzidos com este  adubo, são considerados orgânicos;  

 Desenvolve a consciência ambiental de que somos responsáveis pelos 

resíduos que produzimos; 

Estes são alguns benefícios, mas durante a produção da cartilha podem 

surgir outros por parte dos alunos os quais devem ser acrescentados. 

 A cartilha produzida pelos alunos poderá ser divulgada por eles mesmo 

na escola, para as demais turmas e se possível reproduzi – lá para ser 

distribuída a quem tiver interesse.   

 

ATIVIDADE 14: Leitura de uma sequência de imagens 

Para finalizar todas as discussões e conceitos desenvolvidos, utilizando-

se projetor multimídia (data show) reproduzir uma sequência de imagens 

(anexo 6) para que, após todos os estudos feitos se possa avaliar qual o grau 

de compreensão dos conceitos estudados e a conscientização atingida  por 

parte dos alunos. 

 Para cada figura os alunos deverão ter um tempo estipulado, cerca de 3 

a 5 minutos para que escrevam o que estão vendo e compreendendo da 

imagem. Ao término, o professor recolhe as respostas e faz um debate com  as 

respostas. Não há a necessidade de revelar os nomes a menos que ocorra um 

consenso em sala de aula.  

Este momento objetiva a conversação entre alunos e professor para que 

possam se expressar livremente e ampliar seus conceitos ao conhecer a leitura 

da mesma imagem feita pelo colega.  

Cabe ao professor fazer as intervenções quando necessárias, bem como 

corrigir conceitos e ideias inadequadas para a imagem, tomando o cuidado de 

fazer com que o aluno reflita sobre o que escreveu e perceba seu erro. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: QUESTIONÁRIO 1: SONDAGEM (ATIVIDADE 1) 

 

1. O que é Lixo para você? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Todo Lixo de sua casa é levado pela coleta pública? 

__________________________________________________________    

3. Qual sua ideia sobre reciclagem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    4. O que é possível reciclar, você sabe?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. O que você imagina que é feito como o Lixo gerado na forma de entulho nas 

construções e reformas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Na sua casa, em sua família, algum membro se preocupa em separar 

determinados tipos de resíduos? Quais? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Que transformações ocorrem com o Lixo com o passar do tempo (aspectos 

macro e microscópicos)?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Como relação à reciclagem assinale ( X ) nos possíveis benefícios: 

(   ) Poupa recursos naturais retirados da natureza; 

(   ) Os catadores são os únicos responsáveis pelo sucesso de 

reciclagem; 

(    ) Minimiza ( diminui) os impactos ambientais causado pelo homem; 

(   ) Gera trabalho e dignidade de vida a todos os catadores; 

(   ) Transforma aquilo que iria para o Lixo em novos produtos; 

(   ) A diminuição do volume produzido de lixo gera menos poluição; 

(   ) Reutilizar é uma maneira de preservar; 

(   ) Melhora a qualidade de vida das pessoas; 

(   ) Tem relação direta com a saúde  da população; 

9. Você sabe o que é Lixo Orgânico? 

(   ) Sim            (   ) Não 

10. Você sabe o que é Lixo Inorgânico?  

(   ) Sim            (   ) Não 



11. Em nossas casas é possível reciclar? 

(   ) Sim            (   ) Não 

12. A reciclagem deve ser assunto de interesse apenas dos governantes? 

(   ) Sim            (   ) Não 

13. As pessoas comuns, assim como eu e você podemos participar do 

processo da reutilização dos materiais? 

(   ) Sim            (   ) Não 

14. Conhece o termo compostagem? 

(   ) Sim            (   ) Não 

Se sua resposta for sim, escreva com qual tipo de Lixo pode ser desenvolvida. 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: QUÍMICA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (EDUARDO 

MORTIMER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: QUAL PARTE DO LIXO DE NOSSA CASA É RECICLÁVEL 

(EDUARDO MORTIMER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4: FICHA DE QUESTÕES 

 

1. De onde vem o material que a indústria utiliza? 

2. Qual o primeiro processo pelo qual o material passa nesta central de 
aproveitamento e qual a sua importância? 

3. Quantos e quais são os processos envolvidos no preparo do material? 

4. Todos os tipos de plásticos que são recolhidos podem ser 
aproveitados? 

5. O processo de lavagem ocorre em quantas etapas e faz uso de algum 
produto químico qual? 

6. A água descartada após a lavagem é trata? De que forma? A seu ver 
é um processo eficaz?  

7. O que é feito com o material que a indústria não utiliza, pra onde é 
enviado? 

8. Após todo o processo de preparação do polímero para onde este é 
destinado e que novos produtos podem ser feitos? 

9. Deixar espaço disponível para que possam anotar perguntas que 
surjam e não esteja contempladas na seqüência acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5: MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA 
Aluno(a):_________________________________________________  
Disciplina: _____________________________  
Profª: _________________________ 
Data: ____/____ / 2015.  

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 

Empresa: _______________________________________________________ 

Localização: _____________________________________________________ 

Ramo de atuação:_________________________________________________ 

Principais produtos comercializados:__________________________________ 

 

II. OBJETIVOS 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

III. PROGRAMAÇÃO 
 

 Chegada a empresa às _______h.  

 Recepção Sr./Sra. ____________________________ 

 Cargo: ______________________.  

 Visita aos setores: _____________________________, 

______________________, _______________________, 

___________________________.  

 Término da visita às _________h.  

  

IV. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OBSERVADAS (descrição dos setores da 
empresa, as observações pertinentes a cada um deles, funções ali 
desempenhadas, processos, métodos e análises realizadas, normas de 
segurança e controle de qualidade). 



ANEXO 6: SEQUÊNCIA DE SUGESTÕES DE  IMAGENS PARA 

ATIVIDADE 14  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 


