
                    

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS EM 2018 

 

Nome do Grupo: Centro de Estudo e Pesquisa para o Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais                                                                                       

Sigla: CEPARA  

Ano de Criação: 1995   

 

Professor(es) Responsável(eis): Marcos Yassuo Kamogawa    

Departamento: Ciências Exatas - Química (LCE) 

Contato do professor: kamogawa@usp.br - +55 (19) 3429.4151 R 24 

 

Contatos do Grupo: cepara.usp@gmail.com  

Facebook/Site do Grupo: https://www.facebook.com/ceparaesalq/ 

Contato de dois alunos responsáveis:  

Luis Carlos Alves de Sá, luis.carlos.sa@usp.br - (19) 99969-6667 

Laura Rossini, laura.rossini@usp.br - (15) 99633-1267 

Local da sede do grupo: Galpão do CEPARA, atrás do Museu Luiz de Queiroz, localizado na 

porção “Engenharia” da ESALQ. Av. Pádua Dias, 11 – Piracicaba/SP. CEP 13418-900 

 

Área do Conhecimento: 

3.06.03.11-0 Fertilizantes 

3.07.03.04-2 Resíduos Sólidos, Domésticos e Industriais 

5.01.01.05-6 Fertilidade do Solo e Adubação 

 

Áreas Temáticas:  

(  ) 1. Comunicação  

(  ) 2. Cultura 

(  ) 3. Direitos Humanos e Justiça 

(x) 4. Educação 

(x) 5. Meio Ambiente 

(  ) 6. Saúde 

(x) 7. Tecnologia e Produção 

(  ) 8. Trabalho 

 

Linhas de Extensão: 

7.2006 – Desenvolvimento de produtos 

Produção de fertilizantes orgânicos através da compostagem dos resíduos orgânicos gerados no 

Campus “Luiz de Queiroz”.  
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10.2006 – Desenvolvimento tecnológico 

Criação de processos de compostagem adaptáveis para diversas realidades, podendo ser adaptado 

em diferentes escalas, climas e regiões do Brasil. 

 

42. 2006 – Resíduos sólidos 

Orientação ao público esalqueano e piracicabano sobre a importância da compostagem como 

técnica de reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, sendo que estudos indicam que este tipo 

de resíduo compõem uma média de 50% do lixo domiciliar brasileiro.   

 

47. 2006 – Segurança alimentar e nutricional 

Incentivar através da geração de um fertilizante orgânico, a sua utilização em uma agricultura mais 

próxima do consumidor, através da agricultura urbana com hortas escolares e comunitárias, além de 

hortas verticais e caseiras, explicando a necessidade de uma alimentação mais saudável para o 

corpo e para a mente.  

 

O grupo realiza pesquisas? 

(  ) Sim 

(x) Não 

 

Está cadastrado no diretório de grupos de Pesquisa do CNPQ?  

(  ) Sim 

(x) Não 

 

Contextualização do Grupo: 

 

Ações de Educação Ambiental voltadas para o manejo dos resíduos sólidos orgânicos 

gerados no Campus “Luiz de Queiroz” através de compostagem e agroecologia, buscando formas de 

integrar a comunidade esalqueana e piracicabana e promovendo oficinas de práticas sustentáveis e 

alternativas no tratamento de resíduos. Conscientização de estudantes, educadores, produtores 

rurais e cidadãos quanto à importância da minimização de resíduos e destino adequado dos 

mesmos, formando agentes multiplicadores do conhecimento. O grupo busca propor formas de 

aplicar práticas sustentáveis nos diferentes ambientes – doméstico, escolar, rural e industrial – e em 

diferentes escalas de geração de resíduos, empregando tecnologias e conhecimentos 

multidisciplinares. 

 

 



                    

Atividades de Extensão que foram desenvolvidas no ano de 2018: 

 

 Ao longo do ano de 2018, foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas no Campus 

“Luiz de Queiroz”, buscando abranger estudantes de graduação de todos os cursos, formando 

cidadãos conscientes e multiplicadores do conhecimento. Houveram atividades de formação do 

próprio grupo, voltadas para técnicas de compostagem em diferentes ambientes, escalas e 

proporções químicas, buscando sempre os melhores resultados, gerando adubos orgânicos de 

qualidade. 

 Foram feitas oficinas com educadores de escolas públicas do município de Piracicaba e 

região, de modo que eles possam ensinar aos seus alunos como praticar a compostagem no 

ambiente doméstico e escolar, além de aplicar o adubo orgânico em hortas e jardins. Também foram 

realizadas atividades com os alunos de escolas públicas de Piracicaba e região, de diversas faixas 

etárias, desde a pré-escola até o ensino médio. 

 O grupo desenvolveu, ao longo de 2018, e vêm aperfeiçoando desde então, materiais 

didáticos e técnicos para construção de composteiras de diferentes tamanhos e também minhocários 

aplicáveis ao ambiente doméstico. Existem projetos futuros no que diz respeito à construção e 

disseminação do conhecimento. 

 

Projetos/Atividades de Extensão criados em 2018 que estão em andamento: 

 

Projeto PUB: Compostagem de resíduos orgânicos no campus "Luiz de Queiroz" 

Resumo: A compostagem  é uma técnica  para  o  gerenciamento  de  resíduos  orgânicos  e uma  

ferramenta prática  para  a  educação  ambiental,  pois  coloca  o  gerador  dos  resíduos  como  

responsável  pelo mesmo,  e  leva-o  a  reflexões  e  ações  para  transformá-lo  em  algo  benéfico  

para  si  e  para  o ambiente. Neste projeto, utilizaremos  a  compostagem  e  a  agroecologia  como  

processo  educativo amplo,  promovendo  a  educação  ambiental  de  forma que  integre  os  

conhecimentos  acadêmicos  à realidade  das mais  diversas  instituições  sociais,  inclusive  a  

própria  universidade. Para isso, serão realizadas  atividades  como  oficinas,  palestras,  

implantações  de  compostagem,  hortas  e  sistemas agroflorestais. Este projeto  visa  buscar  apoio  

para  manter  as  atividades  de  educação  ambiental, focada  na  gestão  de  resíduos  através  da  

compostagem  e  na  agroecologia  para  a  promoção  da sustentabilidade,  pois  a  demanda  da  

sociedade  pelo  tema  cresce  a  cada  dia,  visto  a  importância que a sustentabilidade tem nos dias 

atuais. 

Local de atuação: Campus Luiz de Queiroz (ESALQ).  

Período: Setembro de 2018 à Agosto de 2019. 

 



                    

 

Devido a alteração do professor responsável, saindo a Professora Jussara Borges Regitano e 

assumindo o Professor Marcos Yassuo Kamogawa como orientador do grupo, os projetos do grupo 

que iniciaram em 2017 se encerraram, assim, desde agosto de 2018 estamos com três bolsistas 

iniciantes no conhecimento sobre compostagem e um veterano no grupo, estes estão com bolsa no 

projeto do PUB com nome “Compostagem de resíduos orgânicos no campus “Luiz de Queiroz” - 

CEPARA”.  

Tal projeto visando ser contínuo para o grupo e visando manter as atividades na área do 

CEPARA, que inclui aplicação de variadas técnicas de compostagem – leira com aeração 

mecanizada, leira estática de aeração passiva, compostagem laminar, minhocário, entre outros. Além 

de realizar oficinas e implantações de formas de compostagem em escolas e creches, com palestras 

e consultorias periódicas.  

Além deste, estamos estudando a publicação de um livro sobre compostagem, que uniria a 

necessidade dos novos membros do grupo estudarem sobre o tema e aumentar a visibilidade do 

grupo na sociedade acadêmica. Também estão sendo criados diversos materiais fixos de 

apresentação como maquetes, tutoriais, banners e vídeos, eles serão disponibilizados em um site do 

grupo que está em construção e pode ser acessado pelo link: https://ceparausp.wixsite.com/cepara. 

 

 

Estudantes e técnicos participantes do grupo: nome, curso/categoria e contato: 

 

 

Nome Curso/Categoria Contato (E-mail) 

Daniela França Viana Ciências Biológicas viana.daniela@usp.br 

Laura Rossini Gestão Ambiental laura.rossini@usp.br 

Lucas Zanon Labrana Aguillar Silva Eng. Agronômica lucas.aguillar@usp.br 

Luis Carlos Alves de Sá Gestão Ambiental luis.carlos.sa@usp.br 

Marcos Yassuo Kamogawa Professor/ESALQ kamogawa@usp.br 

 

 

 

 

 

https://ceparausp.wixsite.com/cepara


                    

 

 

Figura 1. Foto do grupo (setembro/2018). 

 

  

 


