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“O Vento é o mesmo: mas sua resposta é diferente, em cada folha.
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RESUMO

O Brasil, assim como vários países, tem tido um crescimento no desenvolvimento urbano
e aumento de bens de consumo, com uma produção a cada dia maior de lixo, consequentemente
aliados à impactos negativos que afetam principalmente o meio ambiente. Assim faz-se
necessário medidas na gestão dos resíduos inclusive os domiciliares que tem, em seu volume,
mais de 50% resíduos orgânicos.Esses, sem um controle correto, podem ocasionar a proliferação
de vetores de doenças e poluentes para o solo, água e ar.
O trabalho objetiva captar e analisar dos entrevistados por meio de um questionário semiestruturadoquanto ao conhecimento, aceitação e prática da compostagem em escala residencial,
despertando na população o anseio na preservação dos recursos naturais.Onde os dados obtidos
foram categorizados e analisados por meio de frequência nas respostas obtidas.
Observa-se um avanço na gestão dos resíduos, mas que necessita além da implementação
de novas formas de recolhimento e descarte adequado uma educação ambiental na população
para que eles possam contribuir na gestão do sistema de recolhimento dos resíduos. A cobertura
total das cidades e municípios também contribui para o sucesso.
As pessoas tem uma visão negativa em relação aos resíduos devido à falta de conhecimento
em relação ao reuso dos materiais descartados. Onde a maioria dos entrevistados dizem saber o
que é resíduo orgânico porém a preocupação em seu descarte e o conceito de compostagem é
desconhecida, e a prática da compostagem como alternativa de descarte praticamente não é feita
nos domicílios. A partir daí a necessidade de implantações de ferramentas de conscientização
como a educação ambiental da comunidade junto a implementação da coleta seletiva tornam se
essenciais para a contribuição populacional na sustentabilidade do gerenciamento dos resíduos.

Palavras-chave: Composteira Doméstica; Impactos Ambientais; Resíduos Orgânicos; Meio
Ambiente; Gestão de Resíduos Sólidos.
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ABSTRACT

Brazil, as well as several countries, has a growth in the urban development and increase of
consumer goods, with an increasing production of garbage, consequently allied to the negative
impacts that affect mainly the environment. Thus, more than 50% of organic waste is required,
according to the solid wastage management, including the domiciliary ones in their volume.
These, besides a correct control, can cause a proliferation of vectors of diseases and pollutants in
the soil, water and air.
The objective of this work is to capture and analyze the profile of the interviewees through a
semi-structured questionnaire regarding the knowledge, acceptance and practice of composition
in a residential scale, desperate in the population or longing for the preservation of natural
resources. Where the obtained data were categorized and analyzed by means of frequency in the
obtained answers.
An advance in the management of solid waste is observed, but it requires, besides the
implementation of new forms of collection and discards adequate environmental education in the
population so that they are responsible in the management of the waste collection system. Full
coverage of cities and municipalities also contributes to success.
As people have a negative view regarding waste due to lack of knowledge regarding the reuse of
discarded materials. Where most interviewees say they know what organic waste is, but a
concern in their disposal and the concept of unknown composition, and the practice of
composition as a disposal alternative is practically not done in the households. From the need to
deploy awareness tools such as environmental education of the community along with an
implementation of selective collection become essential for a population contribution in the
sustainability of waste management.

Keywords: Composite Domestic; Environmental impacts; Organic waste; environmental
management; solid waste management.
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INTRODUÇÃO
Segundo Odum (1988) a acelerada urbanização e crescimento das cidades, especialmente
a partir de meados do século XX, promoveram mudanças fisionômicas no planeta, mais do que
qualquer outra atividade humana.
O crescimento populacional e o intenso processo de urbanização, aliados ao excessivo
consumo dos recursos naturais, são uma combinação de fatores que podem conduzir a um
desequilíbrio ambiental. Nesse contexto, os resíduos produzidos pela atividade humana são uma
ameaça para a própria qualidade de vida, uma vez que seu tratamento e destinação final afetam
a saúde ambiental (CUNNINGHAM; CUNNINGHAM E SAIGO, 2005).
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 10.004/04 – define "lixo" ou
"resíduos sólidos" como os "restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como
inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou
líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional". Toma-se, a partir dessa
definição, uma possível despreocupação das pessoas na gestão de seus resíduos e até mesmo na
percepção de seu reaproveitamento como matéria-prima para um novo produto ou processo.
Como forma de direcionar o manejo correto dos resíduos, a Lei 12.305 de 2010 definiu os
Planos de Gerenciamentos de Resíduos Sólidos apontados como instrumentos de implementação
da política nacional. Segundo o §1o, do Art. 1o a Lei 12.305 de 2010,
estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou
ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Metade dos resíduos gerados nos domicílios brasileiros são de origem orgânica (restos
vegetais e animais) (ver anexo II) e disposto em aterros sanitários ou lixões, e apenas 5% são
aproveitados em processos de compostagem (CEMPRE, 2010). Isso está atrelado a um
crescimento econômico favorecendo um crescente poder de compra e consumo que tem ocorrido
nos últimos anos. Garonce (2017) mostra que famílias de baixa renda são as que menos reciclam.
Portanto, um dos caminhos para a solução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos
orgânicos é o gerenciamento destes, que consiste em ações relacionadas ao controle da geração,
armazenamento, coleta, transporte, processamento e disposição de resíduos sólidos de maneira
que esteja de acordo com os melhores princípios de saúde pública, economia, engenharia,
conservação dos recursos naturais, estética e outras considerações ambientais e que, também,
possa representar as atitudes e mudanças de hábitos das comunidades (BRAGA E DIAS, 2008).
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Levando-se em conta as dificuldades econômicas e a fragilidade das políticas públicas de
gestão de resíduos no Brasil, em que dos municípios ainda dispõem seus resíduos em lixões, uma
das possíveis soluções de reaproveitamento dos resíduos orgânicos seria a compostagem
(TEIXEIRA et al., 2004). Assim como a geração de energia proveniente da queima dos resíduos.
A compostagem é definida como um processo aeróbio controlado, desenvolvido por uma
população diversificada de microrganismos, efetuada em duas fases distintas: a primeira, quando
ocorrem as reações bioquímicas mais intensas, com bactérias predominantemente termofílicas;
a segunda fase, conhecida como fase de maturação, quando ocorre o processo de humificação
Oliveira et al., (2008) apud Neto, (1987). O termo composto orgânico pode ser aplicado ao
produto da compostagem, estabilizado e higienizado, que é benéfico para a produção vegetal
(ZUCCONI E BERTOLDI, 1987).
A decomposição da matéria orgânica ocorre de forma natural no ambiente. Contudo, ao
observar e compreender tal processo, o ser humano o manipula de forma a obter o já referido
húmus, ou seja, o produto orgânico estável oriundo da decomposição (ver anexo III). Com isso
ele pôde acelerar o processo de decomposição através da compostagem e utilizar o referido
húmus no solo para a atender as necessidades humanas como, a título de exemplo, a fertilização
na produção olerícola.
Segundo Monteiro (2016), a compostagem traz uma série de benefícios como:
(i) Redução do custo operacional de coleta pública de resíduos e dos índices de poluição
do solo, água e ar;
(ii) Contribui diretamente para o aumento do tempo de vida útil dos aterros sanitários;
(iii) Promove a reciclagem de nutrientes para o solo;
(iv) Transformação de resíduos em produtos úteis para outros segmentos da economia;
(v) Uso da matéria orgânica como fertilizante para as hortas caseiras.
Para realizar compostagem faz-se necessário, presença de microrganismos, aeração
(oxigenação), umidade e temperatura adequadas (Oliveira et al., 2004). A adoção de uma
composteira doméstica torna-se viável, pois pode ser feita tanto por sistema de aterramento para
as pessoas que possuem quintal em suas residências, quanto por meio de minhocário (ver anexo
IV) que utiliza minhocas para obter o húmus.
Pouco se sabe a respeito da percepção e aceitação das pessoas em relação à compostagem
na escala residencial. Nesse sentido, um grande desafio para a gestão dos resíduos orgânicos é o
tratamento desse material na fonte geradora, resultando na diminuição do volume de resíduos
que chega até aos sistemas de tratamento.
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Tal percepção precisa ser diagnosticada para que uma melhor ação sobre a gestão dos
resíduos seja efetivada, tendo em vista que quanto maior o grau de conhecimento sobre os
potenciais impactos causados pelo descarte inadequado dos resíduos no meio ambiente, maior
também será a sensibilidade com os recursos naturais. Assim a preocupação com a ação antrópica
no meio ambiente leva o ser humano a tomadas de decisões mais sustentáveis.
Ao tomar conhecimento do potencial da compostagem mesmo em pequena escala, o
trabalho espera que as pessoas percebam o benefício ambiental do sistema de compostagem.

1

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar o conhecimento dos residentes de um bairro quanto à disposição dos resíduos
orgânicos com ênfase principal no conhecimento do processo de compostagem

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Avaliar o conhecimento da comunidade em relação disposição dos resíduos orgânicos;
➢ Avaliar o conhecimento da comunidade a respeito da compostagem;
➢ Averiguar a utilização da compostagem como alternativa de destino dos resíduos orgânicos
domésticos na comunidade Vila Nossa Senhora de Fátima.

2

JUSTIFICATIVA
Compreender a disposição humana em práticas sustentáveis a título de exemplo a

compostagem doméstica como potencial meio de diminuição dos impactos negativos gerados no
meio ambiente quando descartado inadequadamente. Ações como a Lei 12.305/10 da Política
Nacional dos Resíduos Sólidos, prevê a separação e melhor destinação dos resíduos, um marco
para a reutilização desse tipo de material e uma ferramenta essencial para medidas
governamentais a serem tomadas.
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3

HIPÓTESES
O presente trabalho visa avaliar as seguintes hipóteses:
1 - As pessoas desconhecem o que são resíduos orgânicos.
2 - As pessoas tem uma percepção negativa em relação aos resíduos orgânicos.
3 – A compostagem domiciliar é pouco praticada.

4

METODOLOGIA

4.1 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo está localizada na região administrativa VI do Distrito Federal.
Planaltinapossui mais de 60% de sua cobertura utilizada para agricultura, os alimentos
produzidos abastecem grande parte do DF. Possui cerca de 180.000 habitantes, com uma área
territorial de 1.534,69km (IBGE,2010). A população urbana é constituída por 164.939 mil
habitantes (PDAD,2015).
A pesquisa foi realizada no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, situada na cidade de
Planaltina – DF (Figura 1). O bairro possui cerca de 870 domicílios e 3.113 habitantes, sendo
1401 homens e 1622 mulheres e área territorial de 230 m² (IBGE,2010). Caracterizando-se como
uma pesquisa exploratório-descritiva. Os dados foram coletados no período de Fevereiro à Março
de 2017.
Figura 1: Local de estudo
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Fonte: Adaptado do Google Earth (2017)

4.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO
A amostra foi composta pelos moradores do supra referido bairro, correspondendo a um
total de 75 domicílios.
A presente pesquisa utilizou como técnica de coleta de dados a aplicação de um
questionário fundamentadas em um roteiro semi-estruturado com amostragem não probabilística
tipificada e por conveniência de acesso e, proximidade da Universidade de Brasília e
disponibilidade dos entrevistados em responder o questionário com dez questões objetivas e nove
subjetiva (ver anexo I). Na distribuição dos questionários foi utilizada o método de semi
aleatoriedade com dispersão de espaço e domiciliar.

4.3 ANÁLISE
Na análise dos dados coletados, optou-se pela metodologia quanti qualitativa. Nesse
sentido, foi feita a análise descritiva dos dados, por meio de análise de frequência nas respostas
obtida, Visando estabelecer o perfil da comunidade quanto à percepção ambiental, de acordo
com as questões abordadas.
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5

RESULTADO

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO
Registrou se o perfil de 75 moradores da comunidade Vila Nossa Senhora de Fátima,
Planaltina-DF, onde 45,3% dos entrevistados eram do sexo masculino, correspondendo a um
total de 34 homens; 54,6% eram do sexo feminino, correspondendo a 41 mulheres. Cerca de 66%
do grupo de entrevistados possui idade com faixa etária em sua maioria entre 25-59 anos,
(Figura2).

Figura 2 Sexo (a) e Faixa etária (b) dos entrevistados.
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Quanto à escolaridade, a maior parte dos entrevistados tem ensino médio completo,
seguidos daqueles que têm apenas o ensino fundamental. Os dados representados na figura
3revelam que apenas 4 dos entrevistados possuem formação no ensino superior. É válido lembrar
que o campus da Universidade de Brasília - FUP está situada no bairro há 11 anos e conta com
quatro cursos de graduação e cinco pós-graduação.
Figura 3. Nível de escolaridade dos entrevistados.
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A amostra é composta basicamente pela classe operária, prestadores de serviços, estudante,
aposentados, do lar e comerciantes. Tendo em sua maioria 61,3%, renda de até dois salários
mínimos (Figura 4).
Figura 4. Ocupação (a) e renda (b) dos entrevistados.
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O número de residentes está diretamente relacionado à quantidade de produção de lixo. A
amostra tem em sua maioria residências com número de habitantes entre 2 e 5 pessoas.
Figura 5. Número de pessoas por domicilio.
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5.2 ANÁLISE DO CONHECIMENTO AMBIENTAL
Todos os entrevistados consomem produtos de origem vegetal e 72% afirmaram que sabem
o que é lixo orgânico. Segundo entrevistados 52% (39 domicílios) acredita-se que produz cerca
de 1 kg de lixo orgânico diariamente (Figura 6).

Figura 6. Sabe o que é lixo orgânico (a) e Produção de resíduos orgânicos (b).
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Não é realizada a separação do lixo em 46 domicílios. A título de exemplo, a separação do
lixo seco do lixo orgânico, por diversas razões que incluem: falta de hábito, tempo, e ausência

21

de coleta seletiva por parte das autoridades governamentais.
Figura 7. Número de domicílios que faz a separação dos resíduos.
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Para os 32 domicílios que separaram seus resíduos, maioria já separa há mais de quatro
anos e aos mais recentes à prática, fazem há pelo menos um ano. Para os que reutilizam dezoito
deles levam seus resíduos orgânico para áreas rurais para alimentação de animais ou mesmo
coloca em suas plantações domiciliares como vasos de plantas e hortaliças; quatorze descarta em
recipiente separado na coleta convencional (Figura 8).
Figura 8. Destinação dos resíduos orgânicos.
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Dos entrevistados (67domicílios) responderam não saber o destino final dos seus resíduos
(Figura 9a). As 8 pessoas que souberam, responderam que o destino final de seus rejeitos seria
um aterro e lixão da estrutural. Mais de 60% dos entrevistados possuem jardim ou até mesmo
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horta em suas residências (Figura 9b).

Figura 9. Número de indivíduos que declararam conhecer a destinação dos resíduos (a) e possuir
jardim ou horta nas dependências de sua residência (b).
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Desconhecem a compostagem 79% (59 domicílios). Dos que sabem 21% (16 domicílios),
somente12 adotariam uma composteira em sua residência.

Figura 10. Proporção de domicílios que os individuos declararam conhecer o processo de
compostagem.
Sim
21%

Não
79%

As palavras que os entrevistados relacionam com o lixo são diversas, tomando em destaque
palavras como: inseto, sujeira, reciclagem, poluição dentre outras no gráfico a seguir.
Figura 11. Palavras declaradas pelos entrevistados que o mesmo relacionamao “lixo”.
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DISCUSSÃO

6.1 . ASSOCIAÇÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO AO LIXO
Na Figura 11, é notória a relação de negatividade, inutilidade ou algo ruim aos resíduos
domésticos. Diversas palavras foram ditas, tomando em destaque sujeira e inseto, fortalecendo a
visão de que, quando não tratado, o lixo pode ocasionar a presença de vetores de doenças.
– Essas observações estão de acordo com o fato que as pessoas tem uma percepção negativa
em relação aos resíduos orgânicos.
As pessoas tem uma relação negativada aos resíduos devido à falta de conhecimento em
relação ao reuso dos materiais descartados. Já se fala muito nos meios de comunicação sobre a
reciclagem de materiais como papel, plástico e alumínio, este último recorde no Brasil.
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Contudosobre os resíduos orgânicos é quase nula a informação e preocupante pois é mais da
metade dos resíduos gerados pelo ser humano.

6.2 . CONHECIMENTO A RESPEITO DO QUE É RESÍDUO ORGÂNICO

–As pessoas desconhecem o que são resíduos orgânicos.
A grande maioria dos entrevistados sabem o que é lixo orgânico (72% dos domicílios),
porém, menos da metade da amostra (32 domicílios) fazem a separação desse resíduo ou
conhecem os riscos do descarte ambientalmente inadequado. Um número menor ainda de pessoas
enxergam a compostagem como alternativa de reutilização desse material. Acredita-se que, ao
tomar conhecimento dos possíveis impactos negativos dos resíduos orgânicos, adquira também
a preocupação no seu descarte. Atualmente a cidade de Planaltina–DF não possui o serviço de
coleta seletiva.
De acordo com Beltrão et al (2016), apud Contardi,(1997)a coleta seletiva do lixo é um
tipo de serviço especializado de forma que o material permaneça limpo, com maior potencial de
reaproveitamento, facilitando o processo de reciclagem. Conforme Beltrão et al (2016), apud
Penatti e Silva (2008),a coleta seletiva é um importante instrumento para a aquisição do
conhecimento das interações ambientais, e estimula a conscientização ambiental, bem como os
princípios de cidadania pela população.
Simonetto e Borenstein, (2004), apud Lima et al., (2013) destacam que o simples fato de
regularizar a coleta dos resíduos sólidos, ou seja, pré-estabelecer e cumprir horários e frequência
de recolhimento induzem a confiança e disponibilidade da população em participar de ações
contempladas pelo gerenciamento dos resíduos sólidos.

6.3 . PRÁTICA DE COMPOSTAGEM DOMICILIAR

– A compostagem domiciliar não é feita.
De um total de 75 domicílios, 16 pessoas conhecem como funciona a composteira, e apenas
12 adotariam uma em sua residência. Surpreende quando nota-se que apenas quatro domicílios
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fazem a compostagem. A obtenção de adubo para uso em plantas e hortaliças, preocupação no
descarte dos resíduos orgânicos e economia na compra de fertilizantes para o solo são as
justificativas para a adoção da prática. Os que não adotariam uma composteira alegam como
razão o odor desagradável ocasionado pela decomposição e devido pouco espaço na residência,
associada à uma visão de compostagem em grande escala e associado ao meio rural.
É nítida a falta de conhecimento sobre as possibilidades de compostagem até mesmo por
aqueles que disseram conhecer o que é uma composteira. Para essa medida podemos adotar a
prática de vermicompostagem que, além dispor de pequeno espaço é um sistema higiênico e não
ocasionará o cheiro desagradável que ocorre quando acontece a fermentação dentro do sistema.
Em outras palavras, quando se deposita mais lixo orgânico úmido (parte rica em nitrogênio) do
que o sistema tem a capacidade ou está dimensionado para absorver, ou ainda quando a
quantidade necessária de folhas secas (parte mais rica em carbono) não é adicionada em
quantidade suficiente, que deve ser o dobro em volume referente à quantidade da parte úmida
(DANNA, CESAR 2014).Assim se obtém uma compostagem adequada e equilibrada, garantindo
o adubo sem gerar odores desagradáveis e viabiliza na escala residencial.

6.4 IMPLICAÇÕES SOCIOAMBINETAIS

O lixo é visto como principal meio de atração de vetores de doença além da poluição visual.
No tocante aos aspectos ambientais, a mais importante vantagem da compostagem na escala
residencial é a redução do volume de resíduos que é despejado diariamente nos aterros e lixões
aumento sua vida útil. Agrega aos praticantes da compostagem o sentimento de pertencimento à
natureza e valoração dos recursos naturais implicando numa consciência ambiental ao fazerem o
descarte correto de seus resíduos e assim melhora o trabalho de catadores, por exemplo na etapa
de triagem dos materiais coletados.
Na gestão dos resíduos, uma redução nos custos operacionais desde a coleta ao tratamento
do lixo é gerada a partir de práticas como a compostagem residencial. Além de contribuir na vida
útil dos aterros sanitários e diminuição de gases de efeito estufa provenientes da fermentação do
composto.
A educação ambiental se tornou uma ferramenta para um mundo limpo e sustentável,
orientando o homem a conscientizar-se de que é preciso educar para preservar e com isso
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contribuir para a mudança de atitudes e para a adoção de práticas ambientalmente corretas, sendo
considerada como um instrumento imprescindível que deve ser utilizado para despertar a
percepção ambiental nos indivíduos sobre a gestão dos resíduos sólidos (Cascino, 2000).
Entende-se que para alcançar um desenvolvimento sustentável e adoção de práticas sustentáveis
como a compostagem, deve-se iniciar por ferramentas de educação e conscientização ambiental.

CONCLUSÃO
Observa-se um avanço na gestão dos resíduos, mas que necessita além da implementação
de novas formas de recolhimento e descarte adequado a adoção de ferramentas de
conscientização e educação ambiental na população que ainda tem uma relação negativa aos seus
rejeitos, para que eles possam contribuir com a gestão do sistema de recolhimento dos resíduos.
Pois por meio das respostas obtidas no questionários percebe-se a falta de conhecimento quanto
aos resíduos orgânicos. A cobertura total do sistema de coleta seletiva nas cidades e municípios
também contribui para o sucesso.
Os sistemas de compostagem pode ser proposto como meio de diminuição dos resíduos
orgânicos que chega nos aterros, já que essa prática pouco ocorre nas residências do bairro.
Atualmente eles são recolhidos pelo sistema de limpeza urbano e despejados diariamente em
aterro e mais preocupante nos lixões a céu aberto.
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Anexo I
Questionário
1) Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino
Prezado(a) colaborador(a), sou aluno/pesquisador da Universidade de Brasília e estamos investigando sobre
a geração de resíduos (lixo) nas residências de Planaltina Distrito Federal.Solicitamos que expresse seu
pensamento da maneira mais franca possível, entendendo que não existem respostas certas ou erradas.
Informamos ainda que estes dados serão tratados de modo sigiloso e impessoal. Desde já, agradecemos sua
colaboração.

2) Escolaridade: ( )Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( ) Mestrado ( ) Doutorado
3) Idade:
4) O senhor(a) fica à vontade para responder a seguinte questão: Qual é a renda da sua
família em número de salários mínimos:
( ) Até 2 salários mínimos ( ) Entre 2 – 4 salários mínimos ( ) Acima de 4 salários
mínimos.
5) Profissão:
6) Número de pessoas na sua residência: _____________
7) Possui horta, jardim ou planta em casa? ( ) Sim ( ) Não
8) O senhor(a) sabe para onde é destinado o lixo que produz
( )Sim ( ) Não
9) Quais palavras vem sua cabeça quando se fala em lixo? (1 minuto)
10) O senhor(a) compra alimentos de origem vegetal (legumes, folhas, frutas, arroz, feijão,
etc.)? ( ) Sim
( ) Não
11) O senhor sabe o que é lixo orgânico? ( ) Sim ( ) Não
12) O senhor(a) costuma separar o lixo de sua casa? Por exemplo, lixo seco de lixo orgânico?
( ) Sim ( ) Não. Porque?
12.1 Desde quando adotou essa prática de separar o lixo?
12.2 O que o senhor(a) faz com o lixo orgânico?
12.3 Como o senhor(a) define o lixo orgânico?
13) Quanto de lixo orgânico você produz diariamente?
14) O senhor conhece o processo de compostagem? ( ) Sim

( ) Não

14.1 Em caso positivo, adotaria uma composteira em sua residência? ( ) Sim

( )Não

14.2 Por que?
Fonte: Silva, Gilson (2017)
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Anexo II

Fonte: Google Imagem
Anexo III

Fonte: Google Imagem

31

Anexo IV

Fonte: Google Imagem

