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Resumo 

O Projeto BIO21, tem como objetivo reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados, e 

promover a educação sobre sustentabilidade ambiental a respeito da gestão de resíduos sólidos 

urbanos por meio da implementação do curso “BIO21 - Transforma”. Formado por quatro 

blocos de aulas, divididos nos principais eixos conceituais dos resíduos sólidos, recicláveis e 

não recicláveis (secos) e os orgânicos (úmidos). Um dos blocos de aula, é o workshop da 

construção de um biodigestor caseiro, que alimentado com resíduos alimentares produz biogás, 

que pode ser utilizado como gás de cozinha. O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia 

e estrutura do curso, e como este foi pensado a partir do problema inicialmente estabelecido, 

justificando a relevância deste. 

 

Palavras-chave: desperdício alimentar, gestão de resíduos, educação ambiental, 

sustentabilidade, biodigestor caseiro. 

 

Introdução 

O projeto BIO21 foi desenvolvido com o objetivo reduzir o desperdício de alimentos, 

e de trazer conscientização sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos,  com ênfase no descarte 

domiciliar. Desta forma, por meio do um curso “BIO21 - Transforma”, com carga horária total 

de 12 (doze) horas. Composto por quatro blocos de aula, fornece informações e dinâmicas sobre 

o tema, uma oficina alimentar e workshop de construção de um biodigestor caseiro que é 

implementado na comunidade.  

Atualmente, é recorrente a emergência do debate sobre a sustentabilidade ambiental, 

devido ao impacto negativo causado pela pressão das ações antropológicas ao meio ambiente.  

(VEIGA; ISSBERNER, 2012). No Brasil, os processos de urbanização e industrialização 

acentuados após 1950, proporcionaram o adensamento dos centros urbanos, e como 

consequência houve o aumento da produção e dos subprodutos dos sistemas produtivos, os 

resíduos. (CARVALHO,  2014).  
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O resultado desses processos é o acúmulo de resíduos em aterros, prejudicando o solo, 

os rios e a saúde dos seres humanos, também culminando na redução dos recursos naturais 

existentes, que são transformados em produtos industrializados para consumo. 

De acordo com Demajorovic (1995), apenas na década de 80 acentuou-se os efeitos da 

gestão de resíduos, e a recuperação e reciclagem destes passou a ser prioridade, demandando 

instrumentos legislativos que regulam tais processos. E as novas políticas de gestão de resíduos 

deveriam ter em seu âmago objetivos como: diminuição, reutilização e reciclagem, reuso 

energético e inertização na disposição de resíduos. 

Na Conferência Rio+20, onde o principal objetivo de acordo com a Assembléia-Geral 

das Nações Unidas (2012), era a renovação do compromisso político internacional com o 

desenvolvimento sustentável. Um dos principais debates tinha como foco “o desafio proposto 

à comunidade internacional é o de pensar um novo modelo de desenvolvimento que seja 

ambientalmente responsável, socialmente justo e economicamente viável.”   

A educação ambiental em todos os níveis de estratificação social e etária, é uma 

ferramenta essencial no objetivo de conquistar uma sociedade econômica e ambientalmente 

sustentável, estimulando o respeito mútuo na relação entre indivíduo e meio ambiente e a justiça 

social. O enfoque da educação ambiental deve privilegiar problemas locais, de acordo com a 

máxima “pensar globalmente, agir localmente”, afunilando os interesses e os adequando a 

realidade do público alvo. (KULSAR, 2005) 

Uma das tecnologias que recentemente é estudada como alternativa de solução de 

algumas questões ambientais, é o biodigestor. Este, por meio da utilização de resíduos 

alimentares que seriam dispensados na natureza, é capaz de gerar energia, com baixos níveis de 

poluição. (METZ, 2013). Embora seja possível a aplicação diversa desta energia, o foco desse 

artigo está no aproveitamento do biogás como gás de cozinha, utilizado em fogões domésticos. 

O biogás é constituído de vários gases, mas o seu principal componente é o gás metano 

(CH4), que corresponde cerca de 65% da mistura, determina também o poder calorífico deste 

gás (TEIXEIRA, 2005). 

Nessa conjuntura, por meio do acesso à educação ambiental e utilização da tecnologia 

do biodigestor caseiro, com montagem/utilização, o Projeto BIO21 busca fomentar o 

desenvolvimento sustentável, trabalhando questões de gestão e aproveitamento energético de 

resíduos sólidos.  

 

O curso “BIO21 - Transforma” 
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O objetivo de elaboração do curso “BIO21 - Transforma”, é o tratamento das causas 

profundas do problema identificado como eixo principal do projeto. A equipe do Projeto BIO21 

aplicou a utilização do método de “Árvore do Problema”, o qual segundo Segundo Araújo e 

Maia (2011) se busca construir a “Imagem da Realidade” ou “Imagem do Presente”. Para isto, 

inicialmente, define-se um tema a ser analisada e identificam-se os problemas relacionados com 

aquela temática. 

O problema central foi definido como o desperdício de alimentos, e por meio de 

discussões as causas e consequências foram definidas, como visto na imagem abaixo. 

 

Imagem 1 - Árvore do problema para o desperdício de alimentos 

 

Fonte:  autoria própria 

 

Ao analisar as causas do problema, a “falta de informação quanto ao tratamento de 

resíduos”, foi a causa profunda em que escolhemos trabalhar devido a oportunidade de atuar na 

disseminação da educação ambiental em gestão de resíduos e tecnologias inovadoras 

envolvendo a reutilização energética desses.  

Das questões de viabilidade social, e financeira, o “BIO21 - Transforma” foi idealizado 

de forma a ser ministrado para diferentes tipos de público alvo, não há foco em faixas etárias 

específicas. Dos recursos financeiros demandados para a implementação do curso, o Projeto 

BIO21 atualmente possui dinheiro em caixa para arcar com os gastos e está buscando meios de 

arrecadação para expansão. Contudo, ocorrerá a elaboração um “Catálogo de Ações de 

Captação”, que será apresentado às comunidades a qual poderá escolher uma das opções de 

acordo com suas demandas e características. E a ação será realizada em conjunto. 
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Utilizando a ferramenta do mapa de empatia, uma metodologia que faz parte da 

Metodologia Canvas para Negócios, disponibilizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio a 

Pequenas Empresas (Sebrae). Neste,se imagina o “personagem” que representa o seu cliente. 

De maneira que seja possível a compreensão das necessidades de quem irá usufruir do 

bem/serviço, notamos que algumas premissas são consideradas antes da escolha da 

comunidade: 1 - Existe uma cozinha na comunidade, e esta é utilizada com frequência; 2 - Há 

desperdício alimentar; 3 - Os membros da comunidade não possuem conhecimento sobre como 

descartar resíduos, ou não agem a respeito. 

A elaboração da ideia apresentada foi realizada pelos membros do Projeto BIO21, 

dentre estes existem estudantes de Engenharia Ambiental e Urbana, que possuem mais 

familiaridade com o tema. Conquanto, há o contato com professores da Universidade Federal 

do ABC e profissionais da área de Gestão de Resíduos Sólidos, assim como Nutricionistas, para 

aperfeiçoamento do material proposto. 

O conteúdo apresentado no “BIO21 - Transforma”, foi dividido com fundamento na 

ramificação conceitual de resíduos, de modo que os principais tópicos estão relacionados ao 

resíduo seco (reciclável e não reciclável) e ao resíduo úmido (orgânicos). Sendo assim, ocorreu 

a estruturação de quatro blocos de aulas, com duração máxima de três horas para cada assunto: 

Contextualização, Recicláveis e não recicláveis (seco), Orgânicos (úmidos) e Workshop - 

Biodigestor. 

A Contextualização tem como principal objetivo introduzir a temática, sensibilizando 

os público alvo a respeito do tema e constituindo o conceito de responsabilidade compartilhada. 

A fim de atingir os objetivos, por meio de recursos visuais mostraremos como é processo 

produtivo dos alimentos (da produção no campo ao consumo), identificando onde há 

desperdício e a maneira que podemos agir quanto a este. Em termos de justificativa, 

explicitamos os benefícios ocasionados em âmbito comunitário e pessoal. 

A abordagem do tópico “Reciclável e não reciclável”, será mais dinâmica, pois por 

intermédio destas a passagem do conhecimento é menos cansativa, dada a interação entre os 

presentes. Além da exposição da relevância sobre este e , traremos para a comunidade o modo 

como é feito a coleta seletiva na região em que esta se encontra. Em termos gerais, o projeto 

inicialmente será aplicado em Santo André - SP, todavia haverá necessidade de ajustes para 

implementação em outras cidades. O prévio é fundamental, pois o ideal é que seja passado o 

conhecimento geral sobre a separação dos resíduos, mas a comunidade deve estar ciente quanto 

ao processo de recolhimento em sua cidade. Dado que, em alguns locais a coleta é feita apenas 
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com a diferenciação de secos e úmidos, que são encaminhados para uma cooperativa onde 

ocorre a triagem e separação dos resíduos recicláveis.   

Quanto os “Orgânicos (úmidos), focaremos em atividades práticas a esfera dos 

resíduos sólidos domiciliares orgânicos, neste caso os alimentos. Deste modo, além das 

explicações verbais sobre o contexto geral no tema, ocorrerá uma oficina culinária, onde serão 

preparados alimentos com a utilização de ingredientes que seriam considerados resíduos. Como 

exemplo, podemos citar: Bolo de casca de banana, Doce de cascas de laranja, Bifes de cascas 

de bananas dentre muitas outras, porém apenas uma receita será escolhida com a comunidade.  

Dentro do planejamento de ações futuras para o aprimoramento do curso, está a 

elaboração de um livro de receitas em parceria com profissionais nutricionistas, além da 

participação de professores e outros profissionais da área na apresentação curso à comunidades. 

 

Workshop de construção do Biodigestor 

O último bloco de aula do “BIO21 - Transforma” tem foco na construção de um 

biodigestor caseiro, onde é produzido biogás a partir de processos químicos que ocorrem em 

seu interior. O processo de biodigestão anaeróbia consiste na biodegradação da carga orgânica 

presente no meio, gerando biogás e biofertilizante com reduzida carga orgânica sem, no entanto, 

alterar suas propriedades fertilizantes (LAMONICA, 2006). O biogás é um combustível 

renovável, cuja a atratividade é baseada na redução dos impactos ambientais, sendo um desses 

o aproveitamento energético de resíduos alimentares que seriam desperdiçados.  

O BIO21 é um modelo de biodigestor desenvolvida no Instituto Favela da Paz, no 

Jardim Nakamura, em São Paulo. Por meio de uma parceria, o desenvolvimento e construção 

da tecnologia foi passado para o time Enactus UFABC. Na imagem abaixo segue o desenho do 

modelo.  

Imagem 2 - Modelo do Biodigestor BIO21 
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Fonte: autoria própria 

 
 
Através dos principais conceitos sobre biodigestão, o workshop foi elaborado para 

transmitir o conhecimento da tecnologia, da construção ao funcionamento. A apresentação do 

tema é dada por: Compreensão/Justificativa, Funcionamento, Construção. 

A “Compreensão/Justificativa” será utilizada para cativar os membros da comunidade 

e gerar identificação com o tema, condicionando receptividade para explicações sobre o 

funcionamento do biodigestor caseiro em termos mais técnicos. As bases teóricas fornecidas 

durante os outros três blocos do curso, são relembradas e aplicadas à questões de “Por quê ter 

um biodigestor?”, “Aproveitamento dos resíduos orgânicos” e “Redução de gastos e 

aproveitamento energético”. 

Do “Funcionamento” será passado o tipo de processo químico interno, de maneira 

simplificada para que todos possam compreender. Também serão passados o métodos de 

manter o biodigestor de maneira estável, ou seja, como estabilizar a temperatura e acidez do 

meio. O controle da qualidade e quantidade de resíduos será transmitido, juntamente com 

possíveis dúvidas em um flyer, que além dessas informações, terá o contato dos membros do 

Projeto BIO21, para comunidade entrar em contato em caso de dúvidas. 

A montagem do biodigestor consiste em um processo simples, contudo o material já 

estará previamente preparado, ou seja, os furos na bombona já terão sido feitos, o que ocorrerá 

no workshop é o encaixe e vedação das tubulações. O processo de aprimoramento desta 
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tecnologia assim como o curso, será realizado em parceria com professores e alunos da 

Universidade Federal do ABC. 

 

Considerações finais 

O Projeto BIO21, busca a sua medida trabalhar em soluções para os temas de 

desperdício dos resíduos alimentares e gestão dos resíduos sólidos urbanos domiciliares. A 

estrutura do CURSO possibilita a disseminação dos conceitos relacionados ao tratamento do 

tema, que assim como visto é um meio essencial para transformações efetivas na sociedade. 

Muito embora o projeto não tenha sido aplicado, a concepção e estruturação da ideia é 

a primeira iniciativa para transformar um cenário, que inicialmente será a cidade de Santo 

André, São Paulo.  

De modo a garantir a sustentabilidade do projeto, será planejada a estruturação de um 

projeto de extensão na Universidade Federal do ABC, que de acordo com a mesma instituição, 

é caracterizado pelo por serem pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presenciais, 

semipresenciais ou a distância, planejadas e organizadas de modo sistemático e com processo 

de avaliação definido. Possuem carga horária definidos e atendem a público variado, de acordo 

com seus projetos específicos.” 

Assim, os professores e alunos seriam responsáveis por formar replicadores, os quais 

teriam a função de expandir a aplicação do curso em comunidades pelo Brasil e aumentar o 

impacto indireto do projeto.  
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