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Os resíduos orgânicos (dejetos de animais, cascas e bagaços de frutas e caroços não 

comercializados, resíduos de culturas, serragem e restos de capim) geralmente são 

descartados junto com resíduos secos (papel, plástico, vidro etc.) e este tem sido um dos 

maiores problemas ambientais da atual sociedade.  Uma alternativa para reduzir o descarte 

dos resíduos orgânicos com os resíduos secos é a pratica da compostagem. A compostagem é 

definida como processo biológico realizado por microrganismos que transformam matéria 

orgânica, seja ela de origem animal ou vegetal em um composto rico em nutrientes podendo 

ser facilmente incorporada ao solo. Nesse contexto, foi realizado no município de 

Wanderlândia - To, durante a Operação Itacaiúnas do Projeto Rondon, no período de 17 de 

Julho a 2 de agosto de 2015, o curso que abarcou a temática, tendo como objetivo discutir o 

descarte correto e reaproveitamento de materiais orgânicos na produção de adubo como 

também, sua utilização na produção de alimentos que eles irão consumir. Foram realizados 

vários momentos de aplicação, tanto na sede do município quanto nos distritos de 

Araçulândia, Ponta do Asfalto e no Assentamento Costa Rica, tendo sido beneficiadas 48 

pessoas no total das atividades. Foi utilizado recurso visual para apresentar algumas formas de 

compostagem e modelos de composteiras, além de distribuída uma cartilha educativa como 

material de apoio as ações foram complementadas com atividades práticas junto aos 

participantes. A receptividade às propostas levantadas foram as melhores, o interesse em 

conhecer mais gerou interações e discussões, além do compartilhamento de informações 

estarem constantemente presentes. Foi inegável a certeza de que os assuntos abordados 

estavam interligados e os participantes tinham algum conhecimento sobre os mesmos.  Ao 

final, entende-se que a atividade foi realizada com sucesso, tendo em vista os participantes 

terem demonstrado a vontade de (re) compartilhar as informações e colocá-las em prática nas 



suas comunidades, estimulando em seus vizinhos e colegas ao reuso e o descarte correto de 

resíduos domésticos e da produção. 
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