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   Assunto: Palestra e prática sobre aproveitamento de resíduos na propriedade rural 

 

 

Palestra e prática sobre aproveitamento de resíduos  na propriedade rural 
 
Para fornecer ao produtor rural informações sobre o  processo de compostagem e o uso de 
biodigestores.   

Assessoria de Comunicação USP ESALQ  

 
Para fornecer ao produtor rural informações sobre o 
processo de compostagem e o uso de biodigestores, será 
realizada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (USP/ESALQ) a atividade ‘Palestra e Prática: 
Aproveitamento de resíduos na propriedade rural’, com a 
finalidade de indicar como essas ferramentas podem ser 
empregadas dentro das propriedades agrícolas no 
aproveitamento de resíduos orgânicos. 

A transformação desses resíduos que toda propriedade 
gera ao longo de seus processos produtivos por meio de 
compostagem ou biodigestores, dá origem à energia ou a 
materiais ricos em nutrientes e húmus, os quais podem 
ser usados para diferentes finalidades como a melhoria 

das condições físicas, químicas e biológicas do solo e, consequentemente, para um melhor 
desenvolvimento das plantas.  

A programação engloba as palestras “Uso de resíduos orgânicos por meio de compostagem”, com Miguel 
Cooper, docente do Departamento de Ciência do Solo (LSO) da ESALQ, e “Princípios e aplicação de 
biodigestor”, com João Luciano Rodrigues da Silva, da JLT Ambiental. “Técnicas de construção de pilhas 
de compostagem”, com o MSc German Estrada Bonilla, da ESALQ, e “Funcionamento do biodigestor”, 
novamente com João Luciano Rodrigues da Silva, agrupam a parte prática do evento. 

A realização é da Casa do Produtor Rural (CPRural), com apoio da Comissão (CCEx) e Serviço (SVCEx) 
de Cultura e Extensão Universitária, Departamento de Ciência do Solo (LSO) e Grupo de Pesquisa para 
Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais (Cepara) da ESALQ; Fundação de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz (FEALQ); Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema);  Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (Cati) e Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – 
Ceagesp/Ceasa de Piracicaba. 

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas na CPRural, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 18h00, na Avenida Pádua Dias, 11, Bairro São Dimas, Piracicaba (SP), CEP 13418-900, 
fone (19) 3429-4178, e-mail cprural@usp.br  

 

 
 


