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Resumo: O crescimento do consumo e da produção visando atender à 

crescente demanda dos consumidores, bem como o elevado descarte de 

resíduos sólidos na natureza e considerando que os recursos naturais são finitos, 

tornou-se cada vez mais necessário o debate acerca da preservação dos 

recursos naturais e da saúde pública de maneira geral. O Restaurante 

Universitário da Universidade Regional do Cariri (URCA), objeto de estudo deste 

trabalho, produz uma quantidade considerável de resíduos orgânicos 

diariamente, o suficiente para gerar uma preocupação real sobre a destinação 

destes materiais. A compostagem é um método alternativo de aproveitamento 

da matéria orgânica descartada pela humanidade nas diversas formas de 

utilização de alimentos orgânicos e consiste em um processo biológico que 

transforma restos de alimentos, frutos, folhas, entre outros, em adubo orgânico 

homogêneo com coloração escura, estável, solto ideal para ser utilizado em 

qualquer meio de cultivo, de forma alternativa sem causar danos ao meio 

ambiente, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo em 

que ele for usado. Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal 

investigar como os órgãos públicos dos estados, com ênfase na Universidade 

Regional do Cariri – URCA, podem desenvolver projetos de preservação 

ambiental com o controle do desperdício e na destinação correta dos resíduos 

desprezados pelo seu Restaurante Universitário. Para isso, foi utilizada a 

metodologia de pesquisa cientifica baseada na revisão literária sobre os 

resultados da compostagem como método eficiente para redução do impacto 

ambiental, bem como no estudo de projetos semelhantes sobre o tema.  Nesse 

contexto de impacto socioambiental e levando em consideração a legislação 

sobre a responsabilidade solidária da instituição (URCA) no descarte adequado 

dos resíduos oriundos do serviço de provimento das refeições, conclui-se que é 

possível e recomendável a implantação de um projeto dessa natureza, sendo 

constatada sua viabilidade técnica e financeira.  
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