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 A sustentabilidade ambiental representa 
um desafio estratégico para a 
Universidade da Corunha:

► Escritório do Meio Ambiente

► Campus Sustentabilidade

► Green Campus,   ...etc

1. Apresentação

https://www.udc.es/campus_suste
ntabilidade/

https://www.udc.es/gl/sociedade/m
edio_ambiente/GreenCampus/

https://www.udc.es/gl/sociedade/me
dio_ambiente/

https://www.udc.es/campus_sustentabilidade/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/GreenCampus/
https://www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/
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1. ANTECEDENTES: APRENDENDO A 
COMPOSTAR

2. O INÍCIO:
COMPOSTAGEM EM FILOLOGIA E 
ARQUITETURA

3. EVOLUÇÃO:
9 ÁREAS DE COMPOSTAGEM EM 2020

4. APLICAÇÃO:
AS HORTAS URBANAS DA UDC

5. CONCLUSÕES
Monitoramento de rotina e atividades de aprendizagem dos alunos em sistemas 
de compostagem do campus serão apresentados e discutidos.



"Ecologia3 ao cubo" 
17/01/2002

Plano de tratamento de resíduos de A Corunha

Planta de Nostiam: gestão municipal no âmbito da UDC

1. Antecedentes: Aprendendo a compostar

Fonte: Concello da Coruña
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1. Antecedentes: Aprendendo a compostar
Objetivos no início:

 Aproveitar o potencial do Campus como laboratório, projetando e operando sistemas de 
compostagem para resíduos orgânicos gerados no centro universitário, com vistas à sua
utilização em hortas urbanas.

 Contribuir a educação para prevenção da geração de resíduos e, em particular, na 
participação da comunidade universitária e da população local na separação da origem do 
lixo doméstico.

 Contribuir para a divulgação da compostagem doméstica e comunitária.
 Educação e divulgação para a melhoria da gestão de resíduos na própria UDC

2008

 Escritório Meio Ambiente UDC
 1º curso de prendizagem
 1ª área piloto temporária

 Materias: “Tratamento de RSU e Industriais”. Disciplina Opcional 2º Ciclo Licenciatura em Química (+ 
Licenciatura em Biologia de livre escolha) (Soto, 2011) || “Conservação e exploração dos recursos 
ambientais”. Disciplina do último ano da licenciatura em Biologia (Vilariño et al., 
2009:http://proyectogestionderesiduos.wordpress.com/).

http://proyectogestionderesiduos.wordpress.com/


2011
2020

 1ª experiência: filologia e arquitectura
 Manual da compostagem doméstica (Pérez et al., 2010)
 Estudos sobre a qualidade e eficiência da compostagem

doméstica na Galiza (Vázquez et al., 2017).

 9 áreas para 11 cantinas universitárias
 Tratamento 80% resíduos alimentares

1. Antecedentes: Aprendendo a compostar



Manual de compostagem (em galego):
https://adega.gal/media/documentos/manual__co

mpostaxe.pdf

Manual da compostagem doméstica (Pérez et al., 2010)

Desenho de páneis indicativos das áreas de 
compostagem da UDC (2014)

https://adega.gal/media/documentos/manual__compostaxe.pdf


2. Início: Compostagem em Filologia e Arquitectura

2010/11 Filologia: <8 kg ROCU / d, composteiras estáticas (comp. doméstica)
Arquitectura:> 30 kg ROCU / d, composteira mecânica (motorizada)1
1por Plana Compost Consultores

Resultados: Tese de doutoramento (Vázquez, 2015a) + Artigos científico-técnicos  (Vázquez et
al., 2015b, 2020)

2015



2. Início: Compostagem em
Filologia e Arquitectura

Fonte: Google Maps



3. Evolução: 9 áreas de compostagem em 2020

Mapa de localização:
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221LrWvjv
2HZyqawfbA7caHYW1Sobv9gqpg%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C
%22userId%22%3A%22103756886434835395574%22%7D&usp=sharing

As áreas foram colocadas em operação
progressivamente de 2011 a 2020. 

Alguns dados de dimensionamento:
 O volume total das composteiras atingiu 25,90 m3

 Volume variável, de 1,6 a 7,5 m3 por local. 
 Servizo potencial a cerca de 4.000 refeições por 

semana

https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7b%22ids%22%3A%5B%221LrWvjv2HZyqawfbA7caHYW1Sobv9gqpg%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22103756886434835395574%22%7d&usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank


3. Evolução: 9 áreas de compostagem em 2020



Tipos de áreas: 3 diferentes. Exemplos:



A compostagen (metodologia)

 Fração Vegetal (FV) triturada recolhida em locais 
do Campus onde se acumula

 Coleta seletiva de resíduos orgânicos do 
refeitório da universidade (ROCU), da faculdade
de ciências, e inspeção de qualidade

 Mistura em proporções volumétricas 1: 1 FV: 
ROCU e adição à composteira.

Comunidades envolvidas na iniciativa:
 Funcionários das cantinas
 Empresa de jardinagem
 Pesquisadores e professores universitários
 Bolsistas de sustentabilidade
 Alunos/as voluntários/as
 Usuários/as de cantinas



BÁSICO:

 Medição de temperatura

 Monitoramento de umidade

 Percepção de cheiro

 Presença de diversos organismos

Seguimento do processo:

AVANÇADO:

 Rastreando oxigênio

 Estudos de estabilidade
e maturidade

Fonte: Marcos Vázquez
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PERFIS DE TEMPERATURA: EXEMPLO F. CIÊNCIAS

Desde 2018, pessoal externo providenciado pela Ecos do Sur, ONG local que se dedica à cooperação e 
reinserção laboral de desempregados, ficou encarregue da vigilância rotineira e manutenção das áreas de 
compostagem.



Cd Hg Pb Cr Co Ni Cu Zn As Se

ROCU 3,96 <0.050 <1.0 1,8 <0.10 <1.5 61,3 29,4 1,45 1,3

FV 0,29 <0.050 1,4 <1.0 0,23 <1.5 3,62 31,4 0,14 <1.0

Composta A 1,82 0,057 2,79 0,84 0,37 1,22 28,5 114 1,51 <1.0

Composta B 3,38 0,136 2,76 0,83 0,39 1,27 86,2 120 2,12 1,6

Qualidade química (exemplo)
METAIS PESADOS (mg/kg m.s.)

% N % C %COT C/N

ROCU 3,47 48,1 45,3 13,9

FV 0,29 45,3 43,3 156,2

Composta A 3,40 36,6 35,9 10,6

Composta B 3,44 34,0 31,3 9,1

N, C e relação C/N
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4. Aplicação: Hortas urbanas da UDC

As hortas começaram a cultivarse en 2013: localizadas no campus de 

Elviña, contam com um total de 40 parcelas de 20 m2 cultivadas por 

alunas/os e funcionárias/os da UDC.

A percepção do composto pelas pessoas que utilizam as hortas está 

sendo satisfatória, visto que: 
Respostas das pessoas usuárias das hortas Respostas (%)
Unicamente utilizaram composto UDC como fertilizante 
das hortas

65,4

O composto estava disponível em quantidade suficiente 92,3
A qualidade do composto era boa ou muito boa 65,4
Eles sentiram que seria importante peneirar o composto 
para melhorar sua aparência física

50%

Eles pedem mais informações sobre a qualidade do 
composto

50%



Muito:
Freqüentemente, por 
50-88% das pessoas 
usuárias

Pouco: 
Ás vezes, por 
>38% das pessoas 
usuárias

Nada:
Nunca, polo 50-
92% das pessoas 
usuárias

Alface Breco Alcachofra
Pimentas Padrão Couve-flor Batatas
Tomates Berinjela Tirabeques
Cebolas Ervilhas Alho
Abobora Espinafre Pepino
Pimentas (outros 
tipos)

Ervas aromáticas Cenouras

Alho-poró Repolho Feijões
Vagem Cenouras Nabos

Coles

O que é cultivado nas hortas da UDC?

Uma avaliação muito positiva: em uma escala de 1 a 4 pontos, as hortas foram avaliados com 3 (42%) e 4 (58%) 
pontos pelas pessoas usuárias.

Uma experiência positiva que "me permitiu descobrir outra forma de relaxamento que continuo a praticar"



5. Conclusões
 Cerca de 48 t de resíduos orgânicos das cantinas 

da UDC foram compostados em 2019. 

 Isto é a prevenção de 48 toneladas de resíduos
por ano, que não exigiam coleta e transporte, 
nem aterro sanitario nem incineração. 

 O composto produzido apresentou qualidade
química compatível com a agricultura orgânica e 
alto valor fertilizante

 Uma análise mostrou que os custos da 
compostagem descentralizada têm sido 
inferiores aos custos médios do tratamento de 
resíduos sólidos urbanos da região. 



Referências

Pérez, R.; Soto, M. Rodríguez, M. y González, D. (2010). Manual de Compostaxe caseira. 42 p. Ed. ADEGA, 
Santiago de Compostela (ISBN: 978-84-614-1987-6). Accesible en 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/compostaxe/manual_comp
ostaxe_caseira.pdf. 

Vázquez, M.A. (2010). Compostaxe descentralizada de residuos orgánicos: do ámbito doméstico á granxa. 
Tese de doutoramento. Universidade da Coruña: A Coruña. http://hdl.handle.net/2183/16053.

Vázquez, M.A., Sen, R., Soto, M., 2015b. Physico-chemical and biological characteristics of compost from 
decentralised composting programmes. Bioresource Technolgy 198, 520–532.

Vázquez, M.A., Soto, M., 2017. The efficiency of home composting programmes and compost quality. Waste 
Manage. 64, 39–50. 

Vázquez, M. A., Plana, R., Pérez, C., Soto, M., 2020. Development of Technologies for Local Composting of 
Food Waste from Universities. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3153; doi:10.3390/ijerph17093153.

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/compostaxe/manual_compostaxe_caseira.pdf
http://hdl.handle.net/2183/16053


Agradecementos:
Múltiples agentes implicados na compostagem na UDC

Manuel Soto
Escritório do Meio Ambiente – Universidade da Corunha (Galiza)
https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/

https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

