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RESUMO

A compostagem é o processo biológico de decomposição e estabilização biológica dos substratos orgânicos com a finalidade de obter um composto semelhante ao solo, rico em

húmus e nutrientes minerais. Cerca de 52% do volume total de resíduos produzidos no Brasil corresponde a material orgânico apto ao processo de compostagem. Dessa forma, a

compostagem traz vantagens ao meio ambiente, entre elas a redução da quantidade de lixo destinado aos aterros. O projeto em questão tem como objetivo desenvolver a

compostagem em dois sistemas, pilha e leira, por meio do aproveitamento de resíduos orgânicos provenientes da cozinha do restaurante da Fundação Helena Antipoff (FHA).

Além disso, o projeto visa conscientizar estudantes e funcionários da universidade e a comunidade do entorno, sobre a importância e a responsabilidade de se reciclar a matéria

orgânica. A compostagem está sendo realizada nas dependências da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) próximo à horta da FHA. Para as primeiras compostagens

foram coletados, 39 quilogramas de alimentos, que em seguida, foram triturados e processados. Após algumas pesquisas sobre os alimentos destinados ao lixo, passamos a

conversar com alguns funcionários durante a coleta e orienta-los sobre os alimentos possíveis de se reciclar. A partir das conversas, observamos que os funcionários, por

iniciativa própria, passaram a separar a matéria orgânica da inorgânica. Essa mudança de hábito também foi notada na casa de alguns funcionários, segundo relatos dos

mesmos. Além de participarem na coleta, eles visitam a compostagem e analisam as mudanças e os resultados do solo. Observa-se que o projeto tem influenciado uma mudança

positiva de atitudes dentre os funcionários da FHA além de reduzir o volume de lixo gerado na instituição. Tendo em vista os resultados preliminares, espera-se aumentar a

quantidade de compostagens feitas e expandir o projeto com a realização de oficinas de compostagem e plantio para idosos do entorno.
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