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Questão 1: Construção de uma composteira escala laboratorial 

Enunciado: A compostagem é uma metodologia que atende ao disposto na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305), de 2 de agosto de 2010. Entender a estrutura de um sistema de compostagem é 
determinante para a eficiência do processo, seja em leiras ou em sistemas compactos. Faça um desenho 
experimental de um sistema de compostagem teórico, simulando uma experiência laboratorial didática 
para a qual tivesse à disposição os materiais abaixo listados. Justifique o que achar necessário. 

 Garrafas PET 
 Elástico amarelo 
 Brita grossa 
 Gravetos e folhas 
 Sobras de repolho envelhecidas, cascas de melão, batatas impróprias para o consumo, sobras 

de comida, bagaço de laranja 
 Aparas de folhas A4 
 Gordura de carne crua 
 Água 
 Pá de jardinagem 
 Tela de mosquiteiro 

 

Espelho de prova:  

1. O desenho experimental deve utilizar o fundo de uma garrafa como recipiente de coleta do 
biofertilizante com a parte superior da outra garrafa, com tampa, acoplada de forma invertida. 

2. Deve ter furos na tampa da garrafa do sistema, de forma a permitir a passagem do biofertilizante. 
3. Deve ser um sistema que permita a entrada de ar, pois o sistema é aeróbio, pode ser tanto com 

uma tela dupla na parte superior fixada com liga quanto por furos na borda superior da 
composteira.  

4. Deve haver um espaço para armazenamento por gravidade do biofertilizante.  
5. A brita deve ser colocada na primeira camada, para que a passagem do biofertilizante não seja 

interrompida. 
6. A montagem das camadas deve iniciar com o material estruturante, alternando com os restos 

vegetais, finalizando com o material estruturante. 
7. Não deve ser colocada a carne crua. 
8. Não devem ser colocadas cascas de cítricos, pelo menos, não de forma desproporcional aos 

demais restos. 
9. Deve-se cortar os restos a fim de se conseguir dimensões similares e diminuir o tempo de 

decomposição. 
10. Deve-se umedecer o sistema com água para favorecer o metabolismo microbiótico. 

 

 



Questão 2: Germinação de sementes 

Enunciado: Os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) são instrumentos determinantes 
no controle ambiental. Independentemente da técnica usada, não há como se abster do 
conhecimento sobre as sementes, as quais principiam a sucessão, possibilitando o restabelecimento 
da biodiversidade local. Descreva o procedimento de semeadura em tubos de ensaio de 2 sementes 
de Mulungu (Erythrina mulungu) (imagem abaixo), já higienizadas, retiradas de uma amostra de 20 
sementes, quebrando previamente a barreira tegumentar somente de uma, sendo a outra formadora 
do sistema controle. 

 

Espelho de prova:  

1. Deve-se retirar as sementes inviáveis (as que boiam, por exemplo) 

2. Deve-se fazer o controle - Com pinça, coloca no tubo com agar, sem escarificar. Coloca 1 lâmina de 
água (7 dias).  

3. Escarificação – Na parte do tegumento, “machuca” a semente com a lixa até chegar na parte de 
reserva. Não escarificar no embrião. Colocar em cima do agar do tubo. Coloca uma lâmina de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 3: Análise de pH de efluente 

Materiais: 

2 beckers de 100ml 

500 mL de amostra de efluente 

100ml de água destilada 

pHmetro 

Papel toalha 

Enunciado: Seja para caracterização ou para monitoramento ambiental, o pH é indicador essencial, 
que ao ser interpretado pode ajudar a desvendar crimes ambientais, assim como subsidiar decisões 
de gestão ambiental. Analise o pH do efluente disponibilizado e indique em que tipo de faixa de pH 
se encontra, dentro da escala de pH. 

Espelho de prova:  

1. ligar o aparelho e esperar a sua estabilização;  
2. lavar os eletrodos com água destilada e enxugá-los com papel absorvente 
3. Introduzir os eletrodos na amostra a ser examinada e fazer a leitura;  
4. Deve-se fazer a limpeza do eletrodo e desligar o aparelho 
5. Boas práticas de laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 4: Quarteamento manual de plástico granulado de indústria 

Enunciado: Dentre as técnicas de amostragem de materiais sólidos, o quarteamento objetiva a 
diminuição de massa da amostra inicial, não perdendo sua representatividade. Pode ser executada 
tanto manualmente quanto através de equipamentos específicos. A amostragem de diversos 
materiais, geralmente, utiliza-o. Descreva os procedimentos práticos para a obtenção de cerca de 
300g de amostra final representativa, partindo de 1200g de plástico granulado da indústria de 
reciclagem no total. 

 

Espelho de prova:  

1. Em cima do papel, deve-se homogeneizar os grânulos. 
2. Deve-se colocar em formato de disco, nivelado. 
3. Deve-se fracionar em formato de cruz, obtendo-se 4 partes. 
4. Deve-se descartar 2 partes opostas e homogeneizar as outras duas. 
5. Deve-se repetir o processo mais uma vez. 


