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RESUMO 

 

A compostagem é um processo de decomposição da matéria orgânica, como restos 

de frutas e legumes, podas de jardim, serragem, entre outros, que transforma o 

material em adubo. Por meio dela, é possível recuperar os nutrientes dos resíduos 

orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura 

ou jardinagem. O desenvolvimento da técnica, além de estar previsto na Lei Federal 

nº 12.305/10 contribui para a preservação do meio ambiente e para a 

conscientização da população sobre a economia de recursos naturais. O presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver um protótipo de aplicativo para smartphone, 

com intuito de auxiliar seus usuários a realizar a compostagem doméstica. Foi 

realizado um levantamento de aplicativos já existentes, sobre sustentabilidade e 

compostagem. Além disso, foram realizadas oficinas com alunos e voluntários do 

Ifes, para apresentar o tema compostagem e para testar a utilização de aplicativos 

existentes sobre compostagem. O aplicativo proposto foi construído com o software 

App Inventor 2. Após sua construção, voluntários que realizavam a compostagem 

doméstica realizaram um teste, para verificar se o aplicativo os auxiliou durante a 

operação das composteiras. Com o levantamento dos apps, foi possível notar que 

existem muitos aplicativos em português sobre sustentabilidade, em variados temas. 

Em compostagem ainda há um grande potencial de exploração, existindo apenas 

um app na língua portuguesa. Os alunos que participaram da oficina sobre 

compostagem a consideraram positiva, apesar de já terem conhecimento sobre o 

tema. A oficina com aplicativos, que visava coletar informações que pudessem 

embasar a construção do aplicativo Composte!, contribuiu para esboçar os tópicos 

do aplicativo proposto, apresentando os assuntos considerados relevantes pelos 

usuários para a execução da prática da compostagem. Após o teste do Composte!, 

os usuários destacaram melhorias que devem ser realizadas para otimizar a 

utilização do aplicativo, tais como melhor visualização dos dados, registro de dados 

antes e após a operação da composteira, inclusão de campo para mais de uma 

unidade de medida, entre outros. Os voluntários que utilizaram o aplicativo 

demonstraram que sua criação foi capaz de auxiliar o desenvolvimento da 

compostagem, sanando dúvidas e direcionando o que deve ser feito caso haja 

surgimento de algum problema na operação da composteira.  
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Android. App Inventor 2. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Composting is a process of decomposition of organic matter, such as fruit and 

vegetable remains, garden pruning, sawdust, among others, which transforms the 

material into fertilizer. Through it, it is possible to recover the nutrients from the 

organic waste and take them back to the natural cycle, enriching the soil for 

agriculture or gardening. The development of the technique, in addition to being 

provided for in a federal law, contributes to the preservation of the environment and 

to public awareness of the economy of natural resources. The present work had as 

objective to develop a prototype of application for smartphone, in order to help its 

users to realize the domestic composting. A survey of existing applications on 

sustainability and composting was carried out. In addition, workshops were held with 

students and volunteers from the Ifes to present the theme of composting and to test 

the use of existing composting applications. The proposed application was built with 

App Inventor 2 software. After its construction, volunteers who performed the 

domestic composting performed a test to verify if the application aided them during 

the operation of the composts. With the survey of the apps, it was possible to notice 

that there are many applications in Portuguese about sustainability, in various 

subjects. In composting there is still great potential for exploration, there being only 

one app in the Portuguese language. The students who participated in the 

composting workshop considered it positive, although they already had knowledge 

about the subject. The application workshop, which aimed to gather information that 

could support the construction of the Composte! Application, contributed to outline 

the topics of the proposed application, presenting the subjects considered relevant by 

the users for the execution of the composting practice. After the Composte! Test, 

users highlighted improvements that should be made to optimize application usage, 

such as better visualization of data, recording of data before and after the operation 

of the composter, inclusion of field for more than one unit of measurement, among 

others. The volunteers who used the application demonstrated that their creation was 

able to assist the development of composting, solving doubts and directing what 

should be done should there be any problem in the operation of the compost. 

 

Keywords: Organic Solid Waste. Smartphone. Mobile Applications. Android. App 

Inventor 2. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Brasil (2017a) a compostagem “é uma técnica que permite a 

transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em 

geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo”. A compostagem 

é considerada ainda, “uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos 

e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura ou 

jardinagem”. Além da recuperação do material, o processo contribui com a redução 

do volume de resíduos destinados aos aterros sanitários, prolongando sua vida útil. 

 

No Brasil, cerca de 51,4% dos resíduos sólidos urbanos gerados são orgânicos, e 

em 2008 apenas 1,6% desses resíduos eram reciclados (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2012). Em outros países, onde a técnica da 

compostagem é aplicada de forma mais abrangente, o índice chega a 28% na 

Inglaterra, 12% nos EUA e 68% na Índia (BRASIL, 2017a).  

 

Após muitos anos em debate, em 2010, foi regulamentada no Brasil a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que prevê a minimização da geração de 

resíduos como prática de consumo sustentável (BRASIL, 2010).  

 

A compostagem é uma das práticas sustentáveis que está prevista na PNRS, 

devendo ser difundida e implantada por todos os municípios brasileiros.  

 

A tendência atual de estar sempre conectado à internet pode ser uma aliada no 

desenvolvimento de tais práticas. Atualmente existem diversos aplicativos para 

smartphone que disseminam a ideia de adotar hábitos sustentáveis no dia a dia dos 

usuários. 

 

Assim, o desenvolvimento de instrumentos que venham colaborar para integração 

do homem com o meio ambiente, visando disseminar a realização de práticas 

sustentáveis e internalizar esse conceito, são de fundamental importância para 

sanar dúvidas e dificuldades encontradas durante a execução das atividades. 
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Neste sentido, com o intuito de estimular a prática da compostagem como um hábito 

sustentável, o presente trabalho visa desenvolver o protótipo de um aplicativo para 

smartphone que auxilie os usuários que realizam compostagem em pequena escala.  

 

O aplicativo pretende ensinar a prática da compostagem e a construção de 

composteiras, além de permitir que o usuário possa acompanhar o processo por 

meio da inserção de dados que serão medidos e/ou observados durante a operação 

da composteira. O app auxiliará também na solução de problemas encontrados 

durante a operação, tais como mau odor, presença de mofo, insetos indesejados, 

entre outros, trazendo informações sobre como corrigir tais problemas. 

 

O auxílio no desenvolvimento da compostagem proporciona ainda uma interação 

entre o homem e o meio ambiente, favorecendo sua preservação e a valorização 

dos recursos naturais existentes no planeta. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Desenvolver o protótipo de um aplicativo sobre compostagem para auxiliar e motivar 

usuários a desenvolver a compostagem em pequena escala. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar tópicos que que foram inseridos no aplicativo que será desenvolvido; 

 Criar o aplicativo para compostagem; 

 Testar o funcionamento do aplicativo com voluntários e levantar suas impressões 

sobre a utilidade do aplicativo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A preocupação com a crise ambiental que ocorre no planeta iniciou-se a partir dos 

anos 1970, com o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável e a 

proposição do Clube de Roma de congelar o crescimento da população global e o 

capital industrial, baseada na realidade dos recursos limitados e com a discussão na 

Conferência de Estocolmo sobre o modo de vida contemporâneo, dando visibilidade 

à questão ambiental (JACOBI, 1999). 

 

A partir de 1987, com a divulgação do Relatório Brundtlandt, conhecido como Nosso 

Futuro Comum, a ideia do desenvolvimento sustentável toma força. O relatório 

define desenvolvimento sustentável como “aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem 

suas próprias necessidades” (BARBOSA, 2008). Além disso, apresenta uma lista de 

ações a serem tomadas e metas a serem atingidas pelos governos, ressaltando a 

importância da preservação do meio ambiente. Os resultados, entretanto, ficaram 

abaixo das expectativas, pois dependiam da complexidade de estabelecer limites de 

emissões e da proteção de biodiversidade, nos países mais desenvolvidos (JACOBI, 

1999). 

 

A partir da Rio 92 verificou-se a necessidade de estabelecer padrões de 

desenvolvimento sustentável, abrangendo aspectos ambientais, econômicos, 

sociais, éticos e culturais (SICHE et al., 2007). A conferência deu origem a um 

documento, a Agenda 21, que pode ser definida como “um instrumento de 

planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica” (BRASIL, 2017b). A Agenda 21 foi, até aquele momento, a tentativa 

mais abrangente de realizar um novo modelo de desenvolvimento, conhecido como 

desenvolvimento sustentável. 

 

Em setembro de 2000, 191 países membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU) firmaram 8 metas que deveriam ser atingidas até o ano de 2015. As metas, 

conhecidas como “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ODM) visavam acabar 

com a fome e a miséria; oferecer educação básica de qualidade para todos; 
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promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; reduzir a 

mortalidade infantil; melhorar a saúde das gestantes; combater a Aids, a malária e 

outras doenças; garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 

estabelecer parcerias para o desenvolvimento (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO, 2018). Em 2012, durante a Conferência da ONU 

sobre Desenvolvimento Natural, conhecida como Rio+20, verificou-se que as metas 

eram bons parâmetros para avaliar o esforço dos países, e então fez-se necessária 

a criação de objetivos mais abrangentes que os estabelecidos em 2000 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2018). 

 

Após aproximadamente três anos de debate, com a participação de mais de 1,4 

milhão de pessoas em mais de 190 países, incluindo governos, sociedade civil, setor 

privado, universidades e instituições de pesquisa, foi elaborado um novo documento, 

intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”.  

 

A nova agenda é baseada em 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e possui 169 metas, que são monitoradas por 300 indicadores 

(COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2018). De acordo com 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2018), suas ações visam 

abranger os 5P: 

 

 Pessoas: garantindo a dignidade e a igualdade com a erradicação da pobreza 

e da fome em todas as suas formas. 

 Prosperidade: assegurando que as pessoas tenham vidas prósperas e plenas 

e que o desenvolvimento ocorra em harmonia com a natureza. 

 Paz: promovendo sociedades pacíficas, justas e inclusivas. 

 Parcerias: mobilizando toda a sociedade em uma parceria global para 

implementação da agenda. 

 Planeta: protegendo os recursos naturais da degradação e o clima do planeta 

para as gerações futuras. 
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Em relação às questões ambientais, o objetivo 11 - Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis - apresenta 

as metas que devem ser alcançadas até 2030 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2018a). 

 

Como objetivo para os resíduos sólidos, deve-se “reduzir o impacto ambiental 

negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade 

do ar, gestão de resíduos municipais e outros” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2018a). Para isso, está previsto que haja minimização da geração de RSU, 

por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso deste material 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2018b). 

 

Com a necessidade crescente de minimizar os impactos causados no planeta, 

diversas práticas e políticas tornaram-se interessantes para evitar o esgotamento 

dos recursos naturais, visando uma relação harmônica do homem com o meio em 

que ele vive. 

 

A base das práticas e políticas, entretanto, é a educação ambiental, definida como o 

processo em que os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências com o intuito de conservar o 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

 

A política dos 5R é uma linha de ação relevante nesse aspecto. Ela consiste num 

conjunto de medidas que visam Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e 

Recusar. Reduzir é o primeiro e mais importante passo, pois visa a redução dos 

resíduos antes de serem criados; repensar está ligado aos valores e práticas 

adotados, com intuito de reduzir o consumo e o desperdício; reaproveitar é voltar a 

utilizar os objetos antes de descartá-los; reciclar é transformar os materiais que já 

não tem utilidade em materiais úteis, poupando energia e matéria-prima; e recusar 

se refere a não utilizar produtos que promovam impactos socioambientais 

expressivos (BRASIL, 2017c). 
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Os meios de comunicação, com destaque para a internet, contribuem para o acesso 

da população a informações sobre educação ambiental.  

 

De acordo com a 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios, realizada em 2015 pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação e pelo Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR, 58% da população brasileira tem acesso à internet. A 

pesquisa, que mede a posse, o uso, o acesso e os hábitos da população brasileira 

em relação às tecnologias de informação e de comunicação, ressalta ainda que os 

internautas acessam a rede por meio de telefones celulares, computadores desktop, 

notebooks, tablets, televisão e videogames (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO 

BRASIL, 2016).  

 

Neste sentido, vale ressaltar que uma das formas de abordagem sobre a 

importância da educação ambiental pode ser encontrada na internet, em sites, blogs, 

redes sociais. Perfis criados pelos chamados influenciadores trazem práticas a 

serem incorporadas no cotidiano da população, visando a conservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais.  

 

3.1 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

 

De acordo com Panarotto (2008), o desenvolvimento sustentável não exige 

abandonar o consumo para preservar os recursos naturais. A mudança de hábitos e 

padrões de consumo, entretanto, é necessária para suprir as necessidades da 

população, como moradia, educação, saúde e alimentação, promovendo a 

diminuição do desperdício e do consumismo. A autora ressalta ainda que “a saúde e 

a qualidade de vida da espécie humana estão fortemente ligadas a estas questões”. 

 

Vale destacar que a responsabilidade de executar práticas sustentáveis deve ser 

realizada em conjunto entre empresas, governo e sociedade. O resultado destas 

práticas é considerado mais eficiente quando estas ações são executadas 

conjuntamente. Segundo Portilho (2005), as ações coletivas são estratégias 

potencialmente mais eficazes do que as ações individuais para modificar os padrões 

de consumo existentes atualmente, tornando-os mais sustentáveis.  
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Há ainda práticas que, inseridas no cotidiano, agregam valor à ideia de consumo 

sustentável, preservando o meio ambiente em pequenas atitudes. Dentre elas, 

destacam-se: economia de água e energia e gestão de resíduos sólidos. 

 

3.1.1 Gestão de resíduos sólidos 

 

A gestão de resíduos sólidos tem sido destaque mundialmente desde a Conferência 

Rio 92, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, visto que a ausência de 

medidas eficientes está direta ou indiretamente ligada ao aquecimento global e às 

mudanças do clima. Após esta importante conferência, foram instituídas novas 

prioridades em relação à gestão sustentável de resíduos sólidos, direcionando-os a 

atuação tanto dos governos, como das indústrias e da sociedade. Dentro dessas 

medidas, estão a redução na geração de resíduos e a redução da disposição final no 

solo, implantando medidas como coleta seletiva, reciclagem e compostagem 

(JACOBI; BEZEN, 2011).  

 

Em países desenvolvidos, com maior geração de resíduos, sua gestão pode ser 

facilitada devido à disponibilidade de recursos financeiros, maior consciência 

ambiental da sociedade e maior desenvolvimento tecnológico. Já nos países em 

desenvolvimento, com urbanização acelerada, a falta desses recursos gera déficit no 

controle ambiental para a população nos serviços essenciais, tais como 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta e destinação final dos 

resíduos (JACOBI; BEZEN, 2011). 

 

No Brasil, a lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), prevê a redução e prevenção da geração de resíduos como práticas de 

consumo sustentável (BRASIL, 2010).  

 

Os instrumentos contidos na PNRS são importantes no enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. 
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A responsabilidade de gerenciar os resíduos sólidos, da coleta à destinação final 

ambientalmente adequada, é dos municípios. Quando estes são depositados de 

forma irregular no solo, geram danos ao meio ambiente, como assoreamento de rios 

e córregos, entupimento de bueiros causando aumento de enchentes em épocas de 

chuva, mau cheiro e proliferação de vetores de doenças, causando danos à saúde 

pública (JACOBI; BEZEN, 2011). 

 

A logística reversa dos resíduos e embalagens, que também está prevista na PNRS, 

deve ser uma responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, cidadãos e titulares de serviços de manejo dos 

resíduos sólidos urbanos, ou seja, a responsabilidade pela geração dos resíduos 

engloba todos os setores da sociedade (BRASIL, 2010). 

 

A lei estabelece ainda metas como a eliminação de lixões, inclusão de catadores de 

materiais recicláveis na coleta seletiva e planejamento em nível nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal, além tornar obrigatório 

que particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) (BRASIL, 2010). 

 

Diante das obrigações dos cidadãos estabelecidas pela PNRS, destacam-se como 

alternativas que podem ser aplicadas ao cotidiano, a minimização da geração de 

resíduos, a coleta seletiva e a compostagem. 

 

Para destinar os resíduos adequadamente de acordo com sua origem, deve-se 

aplicar a coleta seletiva, definida pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística 

(2008) como o recolhimento de materiais reaproveitáveis, tais como papéis, vidros, 

plásticos, metais ou resíduos orgânicos compostáveis, separados previamente nas 

fontes geradoras. 

 

Os resíduos recicláveis devem ser entregues em postos de coleta voluntária (PEV) 

para que sejam encaminhados para a reciclagem. Segundo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (2002), “a reciclagem reduz o consumo dos recursos naturais, o 

consumo de energia, o volume de lixo e a poluição do globo terrestre”.  
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Os resíduos que podem ser destinados à coleta seletiva são: latas de aço; 

embalagens PET; vidro; latas de alumínio; embalagens conhecidas como “longa 

vida” ou tetrapack; papel; plásticos; entre outros (PANAROTTO, 2008). 

 

Por meio da reciclagem, é possível diminuir os impactos gerados ao meio ambiente, 

já que há uma menor utilização dos recursos naturais, economia de energia e 

redução de áreas destinadas aos aterros sanitários. Além de permitir a geração de 

emprego e renda, com a comercialização do material proveniente da coleta seletiva, 

há uma diminuição nos custos do transporte de resíduos para os aterros, que são 

cada vez mais distantes das cidades (REIS; CONTI; CORRÊA, 2015).   

 

Os resíduos orgânicos, devem ser encaminhados à compostagem, que, de acordo 

com o Godoy (2016) “é um processo biológico que acelera a decomposição do 

material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico”. 

 

A técnica, que pode ser realizada de forma caseira, utiliza os restos orgânicos como 

restos de frutas e legumes, podas de jardim, serragem, transformando-os em adubo. 

A compostagem é ainda “uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos 

orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para agricultura 

ou jardinagem” (GODOY, 2016). 

 

Já existem no Brasil programas de incentivo a esta prática como, por exemplo, o 

Composta São Paulo, realizado na cidade de São Paulo. O programa incentiva, 

financia e acompanha a compostagem doméstica dos voluntários do projeto. 

 

A compostagem proporciona aos resíduos um destino mais nobre e útil. Polzer 

(2016) destaca que podem haver ainda benefícios sociais, com envolvimento da 

população e estabelecimentos comerciais na segregação dos resíduos gerados, 

promovendo consciência ambiental e divulgação de práticas sustentáveis; benefícios 

econômicos, com a geração de emprego e renda por meio da comercialização do 

composto orgânico produzido, além da economia com a destinação final em aterros 

sanitários; benefícios culturais, promovendo a integração do homem com o meio 

ambiente, na participação de eventos, oficinas e plantio de mudas em hortas 
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municipais; e políticos, uma vez que a sociedade passa a exercer seu papel de 

cidadão, responsável pelo resíduo que produz e parte do processo de destinação 

final ambientalmente adequada. 

 

 

 

3.2 COMPOSTAGEM COMO TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL 

 

A técnica da compostagem pode ser aplicada aos mais diversos resíduos de origem 

vegetal e animal, desde restos de frutas e verduras a dejetos de animais. As 

características do composto final gerado, entretanto, dependem do tipo de resíduo 

compostado.  

 

O composto orgânico e o chorume gerados podem ser utilizados como adubo para 

melhorar as características do solo, sem provocar riscos ao meio ambiente 

(GODOY, 2016). 

 

Segundo Peixoto (1998, apud CARVALHO; GARCIA; MAHLER, 2015) o processo 

de compostagem possui quatro fases, durando em torno de 3 a 4 meses. Na Fase I, 

chamada de Fase Mesofílica, a matéria orgânica inicia a decomposição, com 

desprendimento de calor e vapor d’água e ocorre a fitotoxicidade, com formação de 

ácidos (acético, fórmico, propriônico, butírico, capróico e cáprico) e toxinas de curta 

duração. Na Fase II, ou Fase Termofílica, ocorrem reações bioquímicas mais 

intensas; sua duração depende de fatores como natureza dos resíduos, tamanho e 

natureza da população microbiana, balanço de nutrientes e do tipo de processo 

escolhido. A Fase III, é a Fase de Resfriamento e dura de 2 a 5 dias. Por fim, ocorre 

a Fase IV, ou Fase de cura, maturação ou humificação (formação de ácidos 

húmicos) e de mineralização, durando de 30 a 60 dias. Ao final do processo, o 

composto orgânico gerado está pronto para ser utilizado. 

 

Pereira Neto (2007) ressalta a importância da ação e interação de microrganismos 

durante o processo de compostagem. O autor afirma que, por ser um processo 

biológico, a compostagem depende de fatores que interferem na atividade 
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microbiana, tais como: concentração de nutrientes, umidade, oxigenação, pH, 

temperatura e granulometria.  

 

As dimensões da leira de compostagem também interferem no processo. 

 

 

3.2.1 Tipos de compostagem 

 

3.2.1.1 Compostagem simples 

 

 A compostagem simples pode ser realizada tanto em leiras, como em recipientes de 

diferentes dimensões, chamados de composteiras. A Figura 1 mostra uma 

composteira alternativa, feita de garrafa de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANTANDO VIDA (2018). 

 

A fase da coleta de resíduos orgânicos constitui uma fase delicada, pois os materiais 

segregados devem ser acondicionados sob refrigeração, para evitar deterioração e 

maus odores até que sejam colocados na composteira.  

 

Figura 1 – Composteira alternativa construída com garrafas de água. 
(A) Composteira alternativa.   (B) Resíduos depositados na composteira. 
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Os resíduos orgânicos que podem ser compostados são: frutas, legumes, verduras, 

grãos e sementes, sachês de chá sem etiquetas, borra e filtro de café, cascas de 

ovo, guardanapos e papel toalha. É importante ainda acrescentar à composteira 

matéria vegetal seca, como serragem, folhas, palha ou grama, pois além de ser 

fonte de carbono, nutriente essencial para o processo, esta é fundamental para 

minimizar a emissão de odores e afastar animais indesejados (COMPOSTA SÃO 

PAULO, 2014). 

 

Os resíduos devem ser depositados em camadas de diferentes tipos de material (por 

exemplo nesta ordem, orgânicos, serragem, orgânicos, capim, etc), fornecendo 

assim as condições adequadas aos microrganismos para que esses degradem a 

matéria orgânica e disponibilizem os nutrientes (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2005). 

 

A composteira caseira deve contar com pelo menos 2 compartimentos, sendo um 

destinado aos resíduos e o outro à coleta de chorume. O compartimento destinado 

aos resíduos deve conter furos ao redor para que haja ventilação do material e na 

parte inferior, para escoamento do chorume. 

 

Antes de depositar os resíduos na composteira, é importante picá-los 

grosseiramente para facilitar a decomposição. Após o depósito, é recomendado 

cobrir o monte formado por resíduos compostáveis com material vegetal seco 

(COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 

 

3.2.1.2 Vermicompostagem 

 

O processo de vermicompostagem é a transformação dos resíduos orgânicos em 

adubo com o auxílio de minhocas (COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 

 

A vermicompostagem ocorre de forma bem semelhante a compostagem, entretanto, 

a introdução destes organismos no processo requer cuidados especiais. 
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A minhoca utilizada no programa de vermicompostagem mais conhecido no Brasil é 

a californiana, também conhecida como minhoca vermelha da Califórnia, da espécie 

Eisenia andrei.  

 

De acordo com o programa Composta São Paulo (2014), “as minhocas duplicam a 

população a cada 2 meses e diminuem o ritmo de reprodução quando percebem que 

o espaço ficou pequeno para a quantidade de indivíduos”. 

 

Para a vermicompostagem, é necessário evitar alimentos cozidos, frutas cítricas, 

papel toalha e guardanapo, laticínios e flores e ervas, pois estes interferem na 

atividade decompositora das minhocas. Adicionalmente, não se deve depositar 

carnes, limão, óleos e gorduras, líquidos, fezes de animal e papéis (COMPOSTA 

SÃO PAULO, 2014).  

 

A composteira para vermicompostagem deve possuir pelo menos 3 compartimentos, 

sendo 2 destinados aos resíduos e 1 para o chorume e tampa. Quando o 

compartimento superior atingir a capacidade máxima, deve-se trocá-lo pelo 

recipiente vazio (do meio). Assim que este segundo atingir sua capacidade, o 

composto do primeiro compartimento já deve estar pronto para utilização, portanto, 

retira-se o adubo gerado para iniciar novamente a deposição de resíduos orgânicos 

(COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 

 

De acordo com Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - (2005) a 

quantidade de minhocas inseridas pode ser em torno de um litro por metro 

quadrado. Para facilitar o manejo, elas podem ser colocadas diretamente na pilha da 

compostagem. 

 

Ao retirar do composto, as minhocas devem permanecer na composteira. Para isso, 

é recomendável que a composteira seja colocada ao sol, pois as minhocas são 

sensíveis à temperatura e luz solar, e, portanto, migrarão para camadas mais 

inferiores. Deve-se tirar o composto aos poucos, cessando quando houver uma 

camada de 5 a 7 cm, com abundância de minhocas. A partir daí, pode-se iniciar uma 

nova compostagem (COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 
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3.2.2 Fatores que interferem na compostagem 

 

3.2.2.1 Microrganismos 

 

O processo de compostagem apresenta uma contínua mudança das espécies de 

microrganismos envolvidos, de acordo com as mudanças do meio. Dentre as 

espécies de microrganismos que participam do processo de compostagem, 

destacam-se as bactérias, fungos, protozoários e actinomicetos. A intensidade da 

atividade microbiana nos processos de compostagem está relacionada à 

diversificação e a concentração de nutrientes, determinando a velocidade do 

processo e as modificações químicas e físicas do material (PEREIRA NETO, 2007, 

p.29). 

 

3.2.2.2 Concentração de nutrientes 

 

De acordo com Pereira Neto (2007, p. 24), “quanto mais diversificados os resíduos 

orgânicos que compõem a massa de compostagem, mais variados serão os 

nutrientes, e, consequentemente, a população microbiológica”.  

 

Dentre os nutrientes presentes no processo, o carbono e o nitrogênio são de 

fundamental importância, sem os quais o processo é limitado. O carbono é 

principalmente utilizado pelos microrganismos como fonte de energia. Já o 

nitrogênio é fundamental para a reprodução celular destes seres. A relação C/N 

ideal para o processo de compostagem situa-se entre 30 e 40:1 (PEREIRA NETO, 

2007, p. 24). 

 

É preciso balancear a quantidade de resíduos depositados nas composteiras, a fim 

de manter sempre a relação ideal de C/N do processo. Resíduos secos e palhosos, 

como serragem, palha ou restos vegetais secos são ricos em carbono; restos de 

frutas e verduras são fontes de nitrogênio e demais nutrientes. Quando há carbono 

em maior quantidade que o necessário, o processo torna-se mais longo, sendo o 

nitrogênio obtido das células mortas dos microrganismos. Quando o excesso está na 

concentração de nitrogênio, ocorre a volatização de nitrogênio em forma de amônia, 
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gerando odor desagradável na pilha ou caixa de compostagem (PEREIRA NETO, 

2007, p. 26). 

 

Valente e outros autores (2009) afirmam ainda que a relação C/N está ligada ao 

tempo de maturação do composto e que é importante misturar diferentes resíduos 

orgânicos para alcançar uma relação C/N adequada. 

 

3.2.2.3 Umidade 

 

Pereira Neto (2007, p.18) recomenda que a umidade varie de 40 a 60%. Valores 

inferiores a 40% inibem a atividade microbiana e acima de 60% podem causar 

anaerobiose, gerando gases fétidos, atração de vetores e produção de líquidos 

lixiviados. Sendo assim, o teor de umidade considerado ótimo pelo autor é em torno 

de 55%, pois permite que o todo o processo seja realizado de forma satisfatória. 

 

A umidade interfere ainda na temperatura do processo de compostagem, que é uma 

consequência da atividade metabólica dos microrganismos, ocorrida na fase aquosa 

(VALENTE et al., 2009). 

 

3.2.2.4 Oxigenação 

 

Pereira Neto (2007, p. 20) afirma que a compostagem é um processo aeróbico, ou 

seja, que ocorre na presença de oxigênio. 

De acordo com Herbets et al. (2005), a oxigenação ou aeração é um fator importante 

no processo de compostagem, pois é responsável por evitar altos índices de 

temperatura durante o processo, aumentar a velocidade de oxidação, de diminuir a 

liberação de odores e reduzir o excesso de umidade de um material em 

decomposição. 

 

3.2.2.5 pH 

 

Pereira Neto (2007, p.27) afirma que embora outros autores mencionem que a faixa 

ideal de pH para a compostagem seja de 6,5 a 8,0, experimentos realizados no 

Laboratório de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa 
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há mais de 19 anos provam que o processo de decomposição pode ocorrer em pH 

entre 4,5 e 9,5, pois os microrganismos conseguem regular o meio, produzindo 

subprodutos ácidos ou básicos, conforme a necessidade do mesmo. O composto 

orgânico gerado, por sua vez, deve ter pH superior a 7,8. 

 

3.2.2.6 Temperatura 

 

A atividade microbiana está diretamente ligada à temperatura do processo, havendo 

a presença de organismos mesófilos (ativos em temperaturas de 20-45ºC) e 

termófilos (ativos em temperaturas de 45-65ºC) (PEREIRA NETO, 2007, p.22). 

 

Além de controle da temperatura, é necessário haver umidade ideal para garantir 

adequada atividade microbiana e a continuidade do processo de compostagem 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2005). 

 

Na fase mesofílica predominam temperaturas moderadas, até cerca de 45ºC, com 

duração média de dois a cinco dias. Em seguida, o material atinge sua temperatura 

máxima, variando de 45 a 65ºC, na fase termofílica, e é degradado mais 

rapidamente, podendo durar de poucos dias a vários meses, de acordo com as 

características do material sendo compostado. Na fase de resfriamento, a 

temperatura cai para a ambiente. Por fim, na fase de maturação, o composto está 

maturado, altamente estabilizado e humificado, livre de toxicidade (OLIVEIRA; 

SARTORI; GARCEZ, 2008).   

 

3.2.2.7 Granulometria 

 

O tamanho das partículas, que deve ser em torno de 10 a 50 mm melhora a 

porosidade, diminui a compactação e promove maior capacidade de aeração. Além 

disso, quando as partículas são menores, há um aumento da área superficial para 

degradação, promovendo a compostagem em menor tempo (PEREIRA NETO, 2007, 

p.27) 

 

Deve haver cuidado em não deixar as partículas muito pequenas para que não haja 

compactação da massa a ser compostada (HERBETS et al., 2005). 
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Valente e demais autores (2009) destacam ainda que misturar vários tipos de 

resíduos orgânicos, de diferentes tamanhos, contribui com os fatores citados 

anteriormente. 

 

3.2.2.8 Dimensões da Leira 

 

A compostagem pode ser realizada em diferentes configurações, como em caixas, 

pilhas ou leiras. 

 

Uma leira de compostagem deve ter uma altura suficiente para que o calor e a 

umidade não se dissipem facilmente, mas, ao mesmo tempo, não podem ser 

grandes ao ponto de impedir uma boa circulação de ar (RODRIGUES et al., 2006 

apud VALENTE et al., 2009). Valente e demais autores (2009) recomendam que a 

altura mínima deve ser de 0,80m. A Figura 2 apresenta exemplos de composteiras 

deste porte. 
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Figura 2 – Composteiras de Alvenaria (A), Madeira (B, C, D) e Grade de Arame (E, 
F, G). 

 

Fonte: VALENTE et al (2009). 

 

Para composteiras de pequeno porte, entretanto, basta que os resíduos sejam 

depositados em pequenos montes até que ela esteja totalmente preenchida. 

 

3.2.3 Possíveis problemas na operação da composteira 

 
Durante a operação da composteira, é normal o surgimento de alguns problemas, 

entretanto, a maioria é de fácil identificação e a solução, conforme mostrado no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Principais problemas, causas e soluções identificados na operação de 
composteiras.  

PROBLEMAS CAUSA SOLUÇÃO 

Odor desagradável 

na caixa digestora 

Pouca aeração, 

excesso de líquido ou 

alimentos cozidos ou 

cítricos em excesso. 

Revolva o conteúdo da caixa 

para oxigenar o sistema e insira 

um pouco de matéria vegetal 

seca. 

Presença de fungos 

na composteira 

 

Certos alimentos 

emboloram. 

É normal, os fungos também são 

agentes decompositores. Para 

que não haja excesso destes 

organismos, evite guardar os 

resíduos por muito tempo antes 

de coloca-los na composteira. 

Incidência de 

drosófilas, 

mosquitos, moscas, 

larvas ou baratas 

Alimentos descobertos, 

decomposição lenta ou 

ambiente ácido. 

 

Pouca aeração ou excesso de 

resíduos cítricos. Revolva o 

material e evite colocar alimentos 

como laranja, limão, entre outros. 

Presença de insetos 

na composteira 

Biodiversidade da 

composteira. 

É normal aparecer diversos 

organismos e insetos na 

composteira, eles também são 

agentes decompositores. Para 

espantá-los, cubra os resíduos 

com borra de café. 

Fonte: Adaptado de COMPOSTA SÃO PAULO (2014). 

 

A solução dos problemas encontrados durante a operação das composteiras 

influencia diretamente na motivação das pessoas que realizam a compostagem. 

Quando os problemas são resolvidos de forma satisfatória, a população se sente 

motivada a continuar desenvolvendo o processo. Por outro lado, quando o problema 

não é solucionado, as pessoas tendem a abandonar a operação da composteira, 

deixando de realizar a compostagem. Desta forma, considera-se muito importante o 

conhecimento sobre os principais problemas que podem ser enfrentados durante o 

processo de compostagem, bem como sua solução de forma eficaz. 
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3.2.4 Utilização do composto gerado 

 

O composto orgânico produzido pode ser utilizado em qualquer tipo de cultivo ou de 

planta (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2005). 

Apresenta também capacidade de agir no solo como condicionador de suas 

propriedades físicas; como fertilizante de liberação gradual dos nutrientes e como 

ativador da atividade biológica do solo, tanto em função do estímulo à atividade dos 

microrganismos nativos, como pela introdução de novos (EMPRESA BRASILEIRA 

DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2001).  

 

Para ser comercializado, o composto deve garantir as especificações previstas na 

Instrução Normativa SDA nº 25/2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), dos seguintes componentes: nitrogênio total, carbono total, 

umidade, pH, capacidade de troca catiônica, relação carbono/nitrogênio, entre 

outros, de acordo com sua classificação. A regulamentação limita ainda a presença 

de aditivos e outras substâncias nos compostos a serem comercializados 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2009). 

 

As regras para comercialização deste produto estão contidas no Decreto nº 

4.954/04, que regulamenta a Lei nº. 6.894/80. O decreto dispõe sobre a inspeção e 

fiscalização da produção, bem como sobre comércio de fertilizantes orgânicos, 

corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura (BRASIL, 2004). 

Há ainda o decreto nº 8.384/ 2014 que faz algumas alterações no texto deste. 

 

Para utilização do chorume, este deve ser diluído na proporção de 1/10, podendo 

ser utilizado na rega com intervalos de pelo menos 7 dias ou borrifado nas folhas da 

planta (COMPOSTA SÃO PAULO, 2014). 

 

3.2.5 Vantagens da compostagem 

 

Além de promover consciência ambiental e atender às recomendações da PNRS, o 

processo de compostagem apresenta outras vantagens, como as destacadas a 

seguir pelo Ministério do Meio Ambiente (GODOY, 2016).  
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 Redução da quantidade de resíduos orgânicos destinados ao aterro, 

promovendo redução de custos com o gerenciamento de resíduos e aumento 

da vida útil dos aterros sanitários;  

 Promove a revalorização e aproveitamento agrícola da matéria orgânica;  

 Permite a reciclagem de nutrientes para o solo; 

 Processo seguro para o meio ambiente;  

 Não há contaminação com organismos patógenos devido à alta temperatura 

durante o processamento; 

 Promove economia no tratamento e transporte de resíduos para o aterro. 

 

No caso da compostagem em pequena escala, a temperatura não alcança valores 

muito altos, em função do pequeno volume de resíduos depositados. Portanto, para 

que não haja contaminação com organismos patógenos, deve-se evitar o uso de 

resíduos como fezes de animais, camas de gaiolas, entre outros.  

 

3.2.6 Iniciativas em compostagem 

 

3.2.6.1 IFES - CAMPUS VITÓRIA 

 

O projeto de compostagem em pequena escala teve início em 2013, no Ifes campus 

Vitória e contou com o apoio de servidores, alunos e prestadores de serviço da 

instituição.  

 

Diversas ações de sensibilização foram realizadas, para divulgar a prática realizada 

e para a conscientização dos setores participantes sobre a importância da 

compostagem.  

 

As ações buscaram incentivar não somente a compostagem no Ifes, como também, 

a internalização dos conceitos pelos participantes, para que estes fossem 

multiplicadores desta prática também em suas residências. 
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Os setores participantes contribuíram com restos de frutas, borra de café e demais 

orgânicos, que eram coletados semanalmente para abastecimento das composteiras 

do projeto. 

 

De acordo com Ribeiro et al. (2018, no prelo), desde o início do projeto, cerca de 

187 kg de resíduos orgânicos e borra de café foram encaminhados para 

compostagem pelos voluntários, sendo depositados nas cinco composteiras 

principais. A partir desse material, obteve-se aproximadamente 136 kg de composto 

orgânico. 

 

A iniciativa foi divulgada em participações nos eventos da instituição, como a 

Semana do Meio Ambiente, entre outros, com a exposição das composteiras, 

oficinas de compostagem e doação do composto gerado. 

 

Cabe ressaltar que tal iniciativa está de acordo com as ações do Programa de 

Gestão Ambiental – PROGEA – do Ifes, devendo ser incentivado e apoiado pelos 

gestores da instituição. 

 

3.2.6.2 CEASA - GOIÁS  

 

Uma usina de compostagem foi instalada na CEASA, em Goiânia, com objetivo de 

reaproveitar os resíduos orgânicos não comercializados e impróprios para o 

consumo humano. Cerca de 36 toneladas de resíduos sólidos eram descartadas no 

aterro sanitário de Goiânia, sendo 92% de resíduos orgânicos. Foram instalados 70 

pontos de coleta, além da realização de um trabalho de educação ambiental para 

conscientização dos trabalhadores do local (GOIÁS, 2018).   

 

Com a implantação do processo de compostagem na Ceasa de Goiás, a estimativa 

é de que haja uma redução de 35% dos custos com a destinação final dos resíduos, 

representando uma economia em torno de R$ 80 mil mensais (GOIÁS, 2018).   

 

3.2.6.3 MORADA DA FLORESTA 
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É uma iniciativa privada que oferece soluções socioambientais e incentiva práticas 

sustentáveis cotidianas, contribuindo para a construção de uma consciência 

ecológica nos lares, escolas e ambientes de trabalho, estimulando uma 

transformação rumo à Sustentabilidade Planetária (MORADA DA FLORESTA, 

2016). 

 

A empresa realiza palestras, cursos, oficinas e desenvolve projetos nas áreas de 

Sustentabilidade, Permacultura, Alimentação Consciente, Partos Naturais, 

Convivência Comunitária e outros. Disponibilizam ainda diversos tutoriais e guias 

sobre a prática de compostagem (MORADA DA FLORESTA, 2016). 

 

3.2.6.4 COMPOSTA SÃO PAULO 

 

O programa Composta São Paulo é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, 

idealizado e executado pela empresa Morada da Floresta, com o intuito de 

disseminar a prática de compostagem, evitando que os resíduos orgânicos fossem 

destinados aos aterros sanitários. 

 

A iniciativa, que é a maior existente no país, selecionou 2 mil domicílios da cidade 

para receber composteiras domésticas e participar de oficinas para aprender sobre 

seu funcionamento e manejo e também sobre plantio urbano. O projeto coletou 

informações durante 6 meses, para servir de auxílio na definição de uma política 

pública municipal sobre compostagem. Além do site, foi criada uma página no 

Facebook e realizados encontros para que os participantes trocassem experiências. 

 

Como resultado do projeto, 98% dos participantes aprovaram a iniciativa e nos 

primeiros 6 meses foram desviadas 250 mil toneladas de resíduos orgânicos de 

aterros sanitários. Além disso, 2.525 domicílios tornaram-se praticantes da 

compostagem (COMPOSTA SÃO PAULO, 2014).  

 

Em julho de 2018 foi divulgado na página do Facebook do projeto um questionário 

com intuito de verificar quantos voluntários se disponibilizariam a doar sua 

composteira para escolas públicas, ação idealizada pela empresa Morada da 

Floresta. Para que isso acontecesse sem que os usuários deixassem de realizar a 
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compostagem em suas residências, o questionário perguntou qual a porcentagem 

de desconto na compra de uma nova composteira faria com que os usuários 

fizessem a doação. 

 

3.2.6.5 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

 

3.2.6.5.1 Faculdade de Saúde Pública 

  

Em 2009 foi desenvolvido um projeto de compostagem na Faculdade de Saúde 

Pública da USP por servidores e alunos da instituição, dentro das dependências do 

campus (BRINGHENTI, 2018a).  

 

Para operar as composteiras, os participantes receberam um treinamento de um 

engenheiro da Prefeitura de São Paulo e manuais sobre compostagem.  

 

Os participantes foram divididos em equipes, que realizam a coleta semanal de 

resíduos, operação das composteiras, desenvolvimento de estudos e análises e a 

manutenção do projeto como um todo (BRINGHENTI, 2018a). 

 

3.2.6.5.2 USP Recicla 

 

A Universidade de São Paulo (USP) possui o Programa USP Recicla, que tem como 

um dos objetivos divulgar a técnica da compostagem na instituição e comunidades 

no entorno, realizando oficinas e esclarecendo dúvidas (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2012). 

 

No campus de São Carlos existem três composteiras: Uma para destinação dos 

resíduos gerados dentro do próprio campus e de resíduos levados pelos estudantes 

e funcionários da instituição, operadas por estagiários; uma próxima ao alojamento 

dos alunos, para receber os resíduos ali produzidos e gerenciada pelos moradores 

do alojamento e uma também próxima ao alojamento, para destinação galhos, folhas 

e restos de capina e poda realizados no campus, operada por estagiários e pela 
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equipe responsável pelas áreas verdes da instituição (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2012).  

 

O composto gerado fica à disposição dos alunos, funcionários e moradores do 

campus (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2012).  

 

3.3 UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A FAVOR DA 

SUSTENTABILIDADE 

 

Com o avanço da tecnologia, o acesso à informação tornou-se mais rápido. É 

possível pesquisar na internet sobre qualquer conteúdo de interesse em sites, blogs, 

redes sociais. Com isso, é possível também publicar conteúdos nas mais diversas 

áreas, visando alcançar a abrangência de um número maior de pessoas. 

 

A utilização de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, entre outras, é 

uma ferramenta de auxílio na divulgação de informações. 

 

De acordo com Marteleto (2001), as redes sociais representam “[...] um conjunto de 

participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses 

compartilhados”. 

 

Ely (2012) afirma que as redes sociais “colaboram para que causas e marcas 

estejam mais próximas de seus públicos-alvo”. A autora afirma ainda que elas 

“atuam na articulação, apoio, fomento e aproximação de causas coletivas”, podendo 

ocasionar mudanças comportamentais na vida dos indivíduos. 

 

Como uma nova forma de resolver problemas, os atores organizam-se por meio das 

redes sociais, promovendo ações em torno de temas que afetam a população em 

seu cotidiano (JACOBI, 2000). Comprovando este fato, observam-se as 

manifestações, protestos e atos articulados por meio de redes sociais, movidos por 

diversos temas, como política, segurança, meio ambiente, proteção animal, dentre 

outros.  
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Isso reforça que as redes sociais são consideradas “força de mobilização e 

ferramenta de comunicação para manifestantes de distintas causas” (ELY, 2012). 

 

Conectado à rede, é possível direcionar a pesquisa para temas que o internauta 

julgar interessantes. Para pesquisar sobre sustentabilidade, por exemplo, uma 

estratégia é seguir entidades públicas e privadas ligadas ao tema, formadores de 

opinião desta área e amigos também interessados no assunto (ELY, 2012). 

 

As informações recebidas, entretanto, são de domínio pessoal do receptor, ou seja, 

é ele quem julga se a informação recebida acrescenta algum valor para si mesmo 

(TOMAÉL; ALCARÁ, DI CHIARA, 2005). 

 

O internauta só passará adiante, entretanto, aquilo com que se identifica 

pessoalmente. Portanto, vale ressaltar que o conhecimento precisa ser 

transformado, desenvolvido e trabalhado para que não seja apenas um aglomerado 

de informações sem importância (TOMAÉL; ALCARÁ, DI CHIARA, 2005). 

 

Neste sentido, os influenciadores têm atuação fundamental na disseminação de 

informações, uma vez que estes são pessoas engajadas em causas coletivas 

utilizando a Internet como ferramenta de mobilização a favor de suas crenças; ou 

organizações, empresas e entidades que utilizam o ambiente virtual para inserir o 

discurso sobre seus produtos, serviços, ações ou valores (ELY, 2012).  

 

Para atrair o público, é comum utilizar artifícios de linguagem, como a retórica, o 

humor, o jogo de palavras, tornando o discurso mais interessante. É importante 

ainda, ter bem definido o público que se quer atingir, para que a linguagem utilizada 

seja adequada. Um mesmo perfil pode ser um influenciador sobre diversos temas, 

permitindo um maior número de conexões entre um perfil com seus públicos 

associados (ELY, 2012). 

 

Um exemplo que retrata o que foi dito é o site Catraca Livre 

(www.catracalivre.com.br), voltado para o público em geral. O site, que possui perfil 

em diversas redes sociais, aborda temas que variam entre educação, política, 

gastronomia, entretenimento, cultura, sustentabilidade, entre outros. Diversos 
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conteúdos são publicados várias vezes ao dia. Sobre sustentabilidade, o site aborda 

desde acidentes ambientais até dicas de práticas sustentáveis e mudança de 

hábitos visando poupar o meio ambiente. 

 

Mais voltado para o meio ambiente e pessoas interessadas no tema, pode-se citar o 

site Planeta Sustentável (www.planetasustentavel.com.br). Também com perfis nas 

redes sociais, as postagens semanais abordam acontecimentos, dicas de 

sustentabilidade, projetos inovadores, etc. 

 

Há conteúdo online e de fácil acesso para todos os níveis de engajamento com o 

meio ambiente, basta definir o interesse pessoal. 

 

3.4 APLICATIVOS PARA SMARTPHONE 

 

O uso de smartphones é cada vez mais comum entre a população brasileira. 

Segundo a pesquisa Global Internet Industry Research (2017), com o avanço da 

internet móvel no Brasil, a utilização dos computadores tem cedido lugar a utilização 

dos smartphones, com tendência ao crescimento nos próximos anos. No Brasil, nos 

domicílios em que havia acesso à internet, 97,2% era feito por meio de 

smartphones. Além disso, em 38,6% das residências, este foi o único meio de 

acesso. Em relação aos computadores, embora presentes em 57,8% dos domicílios, 

este foi o único meio de acessar a internet em apenas 2,3% das residências 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). 

 

Apesar dos aplicativos móveis de redes sociais e comunicação ocuparem os 

primeiros lugares no ranking de utilização, há espaço e potencial de crescimento 

para os aplicativos de estilo de vida e ferramentas, que somam mais de 20% em 

frequência de utilização (GLOBAL INTERNET INDUSTRY RESEARCH, 2017). 

 

De acordo com Brookshear (1997) um aplicativo é um programa utilizado em uma 

máquina para executar tarefas determinadas. Eles são construídos com um objetivo 

específico, destinando-se a auxiliar os usuários em alguma tarefa.  
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Nos smartphones pode-se encontrar uma gama crescente de aplicativos em 

diferentes plataformas, como a iOS da Apple, Android do Google e Windows Phone 

da Microsoft (TOLEDO; DEUS, 2012).   

 

O investimento para criar um aplicativo para as diversas plataformas pode ser 

inicialmente alto, pois cada uma utiliza uma linguagem de programação, além das 

peculiaridades específicas (TOLEDO; DEUS, 2012).  

 

De acordo com Toledo e Deus (2012), nas lojas de aplicativos online dos sistemas 

operacionais podem ser encontrados milhares de aplicativos que visam auxiliar os 

usuários em objetivos variados. 

 

Diante disso, o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie os usuários no 

desenvolvimento de práticas sustentáveis, torna-se importante para a preservação 

do meio ambiente, promovendo economia financeira e de recursos naturais e maior 

aproximação do homem com o meio em que vive. 

 

3.5 LEVANTAMENTO DE APLICATIVOS SOBRE SUSTENTABILIDADE E 

COMPOSTAGEM 

 

A busca de aplicativos foi realizada nas plataformas Android e iOS. Foram utilizados 

os vocábulos “sustentabilidade”, “economia de água”, “economia de energia”, 

“resíduos sólidos”, “reciclagem”, “compostagem”, entre outros. 

 

Os aplicativos foram baixados e testados para verificar as características de cada 

um. 

Foram elaborados quadros com as características dos aplicativos em 

sustentabilidade e outra dos aplicativos sobre compostagem citados, para 

comparação entre eles, de acordo com os seguintes critérios: idioma, plataforma em 

que está disponível e se o aplicativo é intuitivo. Um aplicativo intuitivo permite que os 

usuários possam navegar sem demais instruções, ou seja, não é necessário 

fornecer informações sobre as funções do aplicativo para que o usuário consiga 

atingir o objetivo de criação do app. 
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Para os aplicativos em sustentabilidade, foi avaliado se o app promovia economia 

financeira aos usuários. Já para os apps sobre compostagem, foi avaliado se o 

mesmo auxilia o usuário na operação de uma composteira, com informações sobre o 

processo de compostagem, registro de dados durante o processo, auxílio na 

construção de composteiras, entre outros. 

 

3.5.1 Aplicativos que incentivam práticas sustentáveis 

 

No ramo da sustentabilidade podem ser encontrados aplicativos variados, com 

linguagens e abordagens diferentes, nas diferentes plataformas para computadores 

pessoais (Windows e Linux) e móveis (iOS, Android e Windows Phone). Economia 

de água e energia, reciclagem, compostagem estão listados dentre as práticas 

sustentáveis aqui abordadas.   

 

Com intuito de disseminar tais práticas sustentáveis, reportagens têm sido 

divulgadas pelos meios de comunicação, destacando os aplicativos que contribuem 

com o desenvolvimento sustentável. Em uma busca na loja de aplicativos do sistema 

operacional Android e iOS, encontram-se vários aplicativos neste ramo. Dentre os 

aplicativos gratuitos, na plataforma Android, destacam-se os listados abaixo.  

 

3.5.1.1 Eco App 

 

O Eco App está disponível na plataforma Android, com mais de 1.000 downloads de 

usuários. Foi lançado em setembro de 2016 e sua última atualização ocorreu em 

março de 2017.  

 

Foi desenvolvido com objetivo de conscientizar a população sobre a problemática do 

descarte adequado de lixo. O app fornece informações sobre locais de descarte de 

materiais orgânicos, inorgânicos e eletrônicos em Divinópolis-MG e outras cidades 

da região e dá dicas de sustentabilidade.   

 

A ideia de construção do app surgiu de alunos do 3º ano do ensino médio de uma 

escola estadual de Divinópolis-MG, que se sensibilizaram com os problemas do 
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Figura 3 – Tela principal do aplicativo EcoApp. 

descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos e resolveram utilizar a tecnologia 

em favor do meio ambiente (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo EcoApp (2018). 

 

3.5.1.2 Sustentabilizando  

 

Foi lançado em novembro de 2016 e sua última atualização ocorreu em novembro 

de 2017. O app está disponível na plataforma Android, com mais de 10.000 

downloads de usuários (Figura 4A).   

 

Permite o cálculo do consumo de água e energia e possui informações sobre a 

destinação adequada de resíduos sólidos (Figura 4B).  

 

É possível ainda testar os conhecimentos sobre separação de resíduos por meio de 

um jogo educativo, além de calcular o valor aproximado das contas de água e 

energia.  
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 Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Sustentabilizando (2018). 

 

3.5.1.3 Banho rápido 

 

O aplicativo está disponível na plataforma Android, com mais de 100.000 downloads 

de usuários.  

 

Foi lançado em dezembro de 2014 e sua última atualização ocorreu em fevereiro de 

2015. Sua função é regular o tempo de banho, auxiliando na economia de água. 

 

O aplicativo solicita informações como “vou lavar a cabeça?”, “tenho cabelo 

comprido?”, entre outras para configurar o banho antes de iniciar a contagem do 

tempo (Figura 5A).  

 

O app funciona como um cronômetro e, durante o uso, narra as ações que devem 

ser realizadas até o fim do banho (Figura 5B). 

Figura 4 – Tela do aplicativo Sustentabilizando. 
(A) Tela principal.        (B) Consumo de energia. 
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Ao final, o app estima a quantidade de água economizada ao seguir o tempo 

recomendado. 

 

Figura 5 – Telas do aplicativo Banho rápido. 

(A) Configurações do banho.   (B) Execução durante o banho. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Banho Rápido (2018). 

 

3.5.1.4 Eco Charger 

 

O aplicativo é grátis e está disponível para plataforma Android, com mais de 50.000 

downloads de usuários. Foi lançado em dezembro de 2013 e não houve atualização.  

 

Funciona como despertador no modo sonoro ou vibração, que avisa quando a 

bateria do celular está 100% carregada, evitando que o aparelho fique ligado na 

tomada por horas. A economia de energia, pensada individualmente é pequena, mas 

quando se pensa em 4 bilhões de aparelhos celulares, torna-se significativa (Figura 

6A). 
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Sua interface é simples. Além do alerta para bateria recarregada, possui 

informações sobre o consumo da mesma durante a utilização do smartphone (Figura 

6B). 

 

 Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Eco Charger (2018). 

. 

3.5.1.5 Green Tips 

 

O aplicativo é grátis e está disponível na plataforma Android. 

 

Seu conteúdo é informativo, com dicas sobre práticas sustentáveis como: maneiras 

de reduzir a emissão de carbono, de separar o lixo, economizar água, diminuir os 

gastos domésticos de energia e demais atividades ligadas ao consumo consciente 

de cada recurso (Figura 7). O conteúdo pode ser compartilhado no Facebook ou 

Twitter. 

 

 

Figura 6 – Telas do aplicativo Eco Charger. 
(A) Tela inicial.                        (B) Informações sobre o uso da bateria. 
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 Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Green Tips (2018). 

 

3.5.1.6 Rota Da Reciclagem 

 

O aplicativo é grátis e está disponível nas plataformas Android e iOS, com mais de 

1.000 downloads de usuários na plataforma Android.  

 

Foi lançado e atualizado em julho de 2015. Auxilia consumidores na busca de locais 

para o descarte correto das embalagens longa-vida pós-consumo e outros resíduos 

para a reciclagem.  

 

O aplicativo conta com mais de cinco mil pontos de recebimento de materiais 

recicláveis cadastrados, distribuídos por todas as regiões do país (Figura 8). 

Figura 7 – Tela do aplicativo Green Tips. 
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Figura 8 – Tela do aplicativo Rota da Reciclagem. 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Rota da Reciclagem (2018). 

 

3.5.1.7 Bike Vitória 

 

O aplicativo é grátis e está disponível nas plataformas Android e iOS, com mais de 

50.000 downloads de usuários na plataforma Android.  

 

Foi lançado em maio de 2016 e sua última atualização ocorreu em março de 2018. 

Por meio do aplicativo é possível alugar uma bicicleta em qualquer um dos 30 

pontos existentes na cidade de Vitória, ES (Figura 9B). A proposta do sistema é 

oferecer à cidade uma opção de transporte sustentável, saudável e não poluente. 

 

O pagamento é feito com cartão de crédito, nos planos diário, mensal ou anual. Ao 

alugar uma bicicleta, o usuário pode utilizá-la por um período de 60 minutos, 

devolvendo-a em qualquer um dos pontos. Uma nova utilização pode ser feita 15 

minutos após a devolução por mais 60 minutos (Figura 9A).  
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O sistema de aluguel de bicicletas já funciona em outras cidades (Rio de Janeiro, 

São Paulo e Porto Alegre), também por meio de aplicativos, como Bike Rio, Bike 

Sampa e Bike Poa. 

 
Figura 9 – Telas do aplicativo Bike Vitória. 
(A) Passes disponíveis para uso. (B) Estações de bicicletas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Bike Vitória (2018). 

. 

3.5.2 Características dos aplicativos sobre sustentabilidade 

 

Dentre os aplicativos sobre sustentabilidade encontrados na plataforma Android, 

foram selecionados os app abaixo apresentados, todos com download gratuito na 

loja de aplicativos Android, a Play Store (Quadro 2).  

Existem muitos aplicativos sobre sustentabilidade, com diversos temas abordados. 

Alguns, entretanto, nunca foram atualizados ou a última atualização ocorreu há 

alguns anos. A falta de atualização pode ocorrer por falta de novos dados a serem 

incluídos ou por falta de iniciativa dos desenvolvedores.  
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Os aplicativos que executam funções podem não possuir conteúdo a ser adicionado. 

Entretanto, os que trazem informações sobre práticas sustentáveis, podem ter seu 

uso descontinuado, uma vez que conhecidas as informações, os usuários deixam de 

se sentir motivados a utilizá-los.  

 

Quadro 2 – Características dos aplicativos sobre sustentabilidade. 

APLICATIVOS 

APRESENTADOS 

ANTERIORMENTE 

IDIOMA PLATAFORMA INTUITIVO 

PROMOVE 

ECONOMIA 

FINANCEIRA AO 

USUÁRIO QUE 

EXECUTA 

PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS 

EcoApp Português Android  Sim Não 

Sustentabilizando Português Android Sim Sim 

Banho rápido Português Android Sim Sim 

Eco charger Português Android Sim Sim 

Green Tips Português Android Sim Não 

Rota da Reciclagem Português Android e iOS Sim Não 

Bike Vitória Português Android e iOS Sim Não 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

É possível encontrar com facilidade aplicativos em português na Play Store, 

eliminando o idioma como obstáculo enfrentado durante a utilização dos apps. É 

preciso ainda que a linguagem utilizada e as informações presentes no aplicativo 

sejam de fácil entendimento, para que o aplicativo alcance seu objetivo. Interações 

com o usuário, jogos e imagens podem contribuir no processo de aprendizagem ao 

qual o aplicativo se dispõe.  

 

Tudo isso pode refletir no número de downloads dos aplicativos, uma vez que os 

usuários transmitem à outras pessoas aquilo que lhes é interessante, divulgando e 

incentivando o uso de ferramentas que lhes foram úteis. 
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Esse processo, além de agregar conhecimento ao usuário, promove a formação da 

consciência ambiental dos usuários, ação importante para o sucesso da inserção de 

práticas sustentáveis no cotidiano da população.   

 

Os apps que fornecem auxílio para incorporar práticas sustentáveis no cotidiano dos 

usuários, além de promover consciência ambiental e economia de recursos, podem 

gerar economia financeira. Esta economia é um fator incentivador para o 

desenvolvimento de hábitos sustentáveis. 

 

3.5.3 Aplicativos sobre compostagem 

 

Na plataforma Android existe apenas um aplicativo sobre compostagem em 

português. Já na plataforma iOS, não foram encontrados aplicativos em português 

que tratam do tema. Os aplicativos encontrados sobre o assunto são:  

 

3.5.3.1 Compost Challenge 

 

Foi lançado em dezembro de 2015 e sua última atualização ocorreu em abril de 

2018.  

 

O aplicativo é um jogo em francês sobre descarte de resíduos. Inicialmente são 

apresentados resíduos recicláveis, que devem ser destinados à coleta seletiva 

(Figura 10A). São incluídos os resíduos orgânicos, conforme as fases do jogo 

avançam. Ao acertar o destino correto dos resíduos, o usuário ganha moedas, que 

podem ser utilizadas para comprar composteiras e equipamentos para operação das 

mesmas no jardim da residência (Figura 10B). É possível ainda monitorar o nível de 

nutrientes, umidade e aeração das composteiras. Durante o jogo, são dadas 

instruções sobre a compostagem. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS 

e Android, com mais de 5.000 downloads de usuários na plataforma Android. 
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Figura 10 – Telas do aplicativo Compost Challenge. 

(A) Como fazer coleta seletiva. 

 

(B) Como realizar a compostagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Compost Challenge (2018). 

 

3.5.3.2 Hacer Compost en casa 

 

Foi lançado em novembro de 2014 e sua última atualização ocorreu em fevereiro de 

2018. 

 

O aplicativo, em espanhol, possui interface amigável e reúne informações de 

manuais de compostagem e vermicompostagem (Figura 11B). Possui informações 

como o que é compostagem, como fazer, por que fazer, orientações sobre 

manutenção, problemas e uso da composteira, entre outros (Figura 11A). Além de 
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textos, possui links de vídeos do Youtube com tutoriais sobre compostagem. O 

aplicativo é gratuito e está disponível somente para Android, com mais de 1.000 

downloads de usuários 

 

Fonte: Elaborado pela 

autora baseado no print 

do aplicativo Hacer 

Compost en Casa (2018). 

 

O aplicativo, em 

espanhol, possui 

interface amigável e 

reúne informações de 

manuais de 

compostagem e 

vermicompostagem 

(Figura 11B). Possui 

informações como o 

que é compostagem, 

como fazer, por que fazer, orientações sobre manutenção, problemas e uso da 

composteira, entre outros (Figura 11A). Além de textos, possui links de vídeos do 

Youtube com tutoriais sobre compostagem. O aplicativo é gratuito e está disponível 

somente para Android, com mais de 1.000 downloads de usuários. 

 

3.5.3.3 Home Composting 

 

Foi lançado em novembro de 2012 e sua última atualização ocorreu em janeiro de 

2013. O aplicativo, em inglês, traz informações sobre o processo, seus benefícios, 

como fazer, os resíduos que podem ser compostados, qual a melhor localização, 

tipos de composteira, como utilizar o composto, entre outras (Figura 12B).  

 

Figura 11 – Telas do aplicativo Hacer compost en casa. 

(A) Tela principal.                   (B) Informações sobre vermicompostagem. 
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Além disso, possui um jogo, em forma de perguntas e respostas, em que é possível 

selecionar o que pode ou não ser compostado. Possui ainda dicas, vídeos e mitos 

sobre o processo de compostagem, além de um suporte para os usuários (Figura 

12A). O aplicativo custa R$2,80 e está disponível nas plataformas Android e iOS. Na 

plataforma Android, possui mas de 100 downloads. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Home Composting (2018). 

 

3.5.3.4 Compost Cooker 

 

Foi lançado e atualizado em abril de 2015. O aplicativo, em inglês, permite o 

gerenciamento da produção de composto orgânico, por meio da medição de 

temperatura do composto. É possível testar a maturidade do composto orgânico que 

está sendo produzido fazendo medições de temperatura em diferentes 

profundidades. Por meio dos perfis de temperatura gerados, é calculada a 

Figura 12 – Telas do aplicativo Home Composting. 
(A) Dicas e tutoriais.                    (B) Tela principal. 
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porcentagem de maturação do composto (Figura 13). Custa $24,95 e está disponível 

nas plataformas Android e iOS. Na plataforma Android, o aplicativo não possui 

downloads.  

 

Figura 13 – Temperatura da pilha de compostagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Compost Cooker (2018). 

 

3.5.3.5 Compost Calculator 

 

O aplicativo, em inglês, permite obter uma relação Carbono/Nitrogênio e umidade 

ideais para a formação do composto orgânico (Figura 14). Para isso, é necessário 

selecionar os resíduos e respectivas quantidades depositadas na composteira. O 

aplicativo apresenta 25 materiais já cadastrados, mas é possível adicionar novos 

materiais. Está disponível para iOS e é gratuito.  
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Figura 14 – Cálculo de parâmetros do processo de compostagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Compost Calculator (2018). 

 

3.5.3.6 Compost 

 

Foi lançado em junho de 2009 e sua última atualização ocorreu em dezembro de 

2014. 

 

O aplicativo tem como objetivo estabelecer uma relação Carbono/Nitrogênio 

favorável para decomposição da matéria orgânica. Após a inserção de dados, o 

aplicativo informa qual tipo de resíduo deve ser acrescentado para obtenção de uma 

condição favorável de decomposição dos resíduos (Figura 15). É gratuito e está 

disponível somente para iOS. 
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Figura 15 – Resultado do cálculo da relação C:N. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Compost (2018). 

 

3.5.3.7 Help Compostagem 

 

Foi lançado e atualizado em junho de 2017. 

 

Auxilia o usuário a montar uma composteira de garrafas PET por meio de um 

tutorial, além de apresentar informações sobre o processo de compostagem (Figura 

16A).  

 

Calcula também a quantidade de composteiras o usuário consegue construir com o 

material disponível (Figura 16B). Está disponível na plataforma Android, com mais 

de 100 downloads de usuários. 
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Figura 16 – Telas do aplicativo. 

(A) Tela inicial.    (B) Cálculo para construir uma composteira. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Help Compostagem (2018). 

 

3.5.3.8 Compost Factory 

 

Foi lançado em agosto de 2017 e atualizado em julho de 2018. O aplicativo, em 

inglês, é um jogo em que o usuário seleciona quais resíduos devem ser 

compostados (Figura 17). É gratuito e está disponível para Android, com mais de 

1.000 downloads. 

 



61 

 

Figura 17 – Tela do jogo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Compost Factory (2018). 

 

3.5.3.9 ShareWaste 

 

Foi lançado em setembro de 2017 e atualizado em julho de 2018. O aplicativo, em 

inglês, mapeia pessoas que realizam a compostagem em suas residências (Figura 

18A), permitindo que pessoas que não realizam a compostagem doem seus 

resíduos orgânicos a quem executa o processo. Para participar, os usuários se 

cadastram, escolhendo a opção de doar ou receber resíduos (Figura 18B). Possui 

pontos de coleta em vários países, sendo muito popular nos EUA e sudeste da 

Austrália. É gratuito e está disponível para Android, com mais de 1.000 downloads. 
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Figura 18 – Telas do aplicativo. 
(A) Mapa de usuários que   (B) Informações sobre o usuário. 

  recebem resíduos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo ShareWaste (2018). 

 

3.5.3.10 Composting 

 

Foi lançado e atualizado em maio de 2017.  

 

O aplicativo apresenta informações sobre o processo da compostagem, algumas 

técnicas de compostagem e sobre tempo de duração do processo (Figura 19A). Ao 

clicar nos itens do menu principal, o usuário é direcionado para uma página na 

internet, então é necessário ter acesso à rede para utilizá-lo (Figura 19B). O 

aplicativo é gratuito e está disponível para Android, com mais de 1.000 downloads. 
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Figura 19 – Telas do aplicativo Composting. 
(A) Tela inicial.    (B) Técnicas de compostagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo Composting (2018). 

 

3.5.4 Características dos aplicativos sobre compostagem 

 

A busca de aplicativos sobre compostagem foi realizada nas plataformas Android e 

iOS. Na plataforma Android existe apenas um aplicativo sobre compostagem em 

português. Já na plataforma iOS, não foram encontrados aplicativos em português 

que tratam do tema (Quadro 3).  

 

Dos 10 aplicativos levantados, 8 são informativos, ou seja, seu conteúdo visa 

permitir que o usuário entenda sobre o tema, e 2 (Compost Challenge e Compost 

Factory) são jogos sobre coleta seletiva e compostagem. O jogo Compost Challenge 

apresenta uma noção sobre operação de composteiras, entretanto não tira dúvidas 

dos usuários sobre o tema.  
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Embora os aplicativos ofereçam alguns conhecimentos sobre operação de 

composteiras, nenhum deles, nas duas plataformas, se propõe a auxiliar os usuários 

em todas as etapas de operação.   

 

A operação de uma composteira envolve todas as ações que são executadas no 

processo de compostagem, como tipo de composteira que será utilizada, seleção e 

armazenamento dos resíduos orgânicos, quantidade de material a ser depositada, 

registro dos dados, solução de problemas relativos ao processo, entre outros. 

 

Quadro 3 – Características dos aplicativos sobre compostagem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

APPS IDIOMA 
PLATA- 

FORMA 
INTUITIVO GRATUITO 

AUXÍLIO NA 

OPERAÇÃO 

DA 

COMPOSTEIRA 

Compost 

Challenge 
Francês 

Android e 

iOS 
Sim Sim Sim 

Hacer 

Compost en 

casa 

Espanhol Android Sim Sim Não 

Home 

Composting 
Inglês 

Android e 

iOS 
Sim Não Sim 

Compost 

Cooker 
Inglês 

Android e 

iOS 
Sim Não Sim 

Compost 

Calculator 
Inglês iOS Sim Sim Sim 

Compost Inglês iOs Sim Sim Sim 

Help 

Compostagem 
Português Android Sim Sim Sim 

Compost 

Factory 
Inglês Android Sim Sim Não 

ShareWaste Inglês Android Sim Sim Não 

Composting Inglês Android Sim Sim Sim 
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O auxílio na operação de uma composteira é uma função valiosas na prática da 

compostagem, visto que os usuários desistem do processo quando encontram 

dificuldades que não conseguem ser solucionadas por falta de conhecimento dos 

mesmos. 

 

A gratuidade dos aplicativos é um fator importante, que facilita o acesso dos 

usuários. Apesar de possuir conteúdo de qualidade, com informações sobre o 

processo de compostagem, o aplicativo Home Composting possuía em torno de 100 

downloads. 

 

Já o app Compost Cooker não possuía downloads na plataforma Android. Acredita-

se que o custo elevado para ser baixado tenha contribuído para este dado. Além 

disso, a maturidade de um composto não pode ser dada somente em função da 

temperatura, visto que na compostagem doméstica ela não sofre alterações 

drásticas. É possível notar ainda que o idioma pode ser um obstáculo para o 

entendimento das informações.  

 

Em relação ao conteúdo presente nos aplicativos, a maior parte deles possui 

informações atualizadas recentemente. Isto é importante para a motivação dos 

usuários, que vão adquirindo novo conhecimento sobre o tema, conhecendo cada 

vez mais o processo. As atualizações podem existir também para corrigir problemas 

observados durante a utilização do aplicativo, garantindo a satisfação do usuário 

com a sua usabilidade.   

 

Atualizações constantes podem indicar ainda uma tendência de fortalecimento do 

tema no local de origem do aplicativo, demonstrando maior consciência ambiental 

em determinados locais. Como visto na iniciativa do Composta São Paulo, as redes 

sociais tiveram um papel fundamental na troca de experiências entre os usuários, 

incentivando a prática e permitindo maior conhecimento sobre o tema. 

 

Sobre a usabilidade dos aplicativos, após instalação e uso dos apps mencionados, 

verificou-se que três deles possuíam obstáculos em sua utilização. Para capturar um 

elemento da esteira do jogo Compost Factory, era necessário selecionar vários 

botões, dificultando o desempenho no jogo. Já o aplicativo Help Compostagem 
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apresenta muitos anúncios, o que desestimula o interesse do usuário pelo app. O 

aplicativo Composting, por sua vez, teve sua utilização dificultada por necessitar de 

acesso à internet para carregar as informações. 

 

O app ShareWaste apresentou um novo modelo de mobilização em torno do tema, 

visto que possibilita o estabelecimento de uma rede de relacionamentos em 

compostagem. Essa estratégia pode ter grande contribuição para a disseminação da 

prática.  

 

No Brasil, a prática da compostagem é uma ação prevista na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que deve ser incentivada tanto para preservação do meio 

ambiente quanto para o cumprimento da lei. 

 

Observa-se, portanto, um potencial na expansão tanto das iniciativas quanto das 

abordagens sobre o tema, visto que há somente um aplicativo em português, e este 

auxilia apenas na construção de composteiras, não possuindo informações sobre as 

demais etapas do processo. 

 

3.6 MÉTODOS PARA CRIAÇÃO DE APLICATIVO 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC), notou-se a 

necessidade de meios que permitissem pessoas que não são programadores ou 

profissionais do ramo de tecnologia da informação (TI) criarem seus próprios 

aplicativos, facilitando seus trabalhos e vidas como um todo. Para tanto, foi 

necessário desenvolver uma linguagem acessível que garantisse a usabilidade dos 

softwares de criação de aplicativos (CRUZ; LIMA, 2014). 

 

De acordo com a Norma 9126, que define critérios de qualidade de software, 

usabilidade é “um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para 

o uso de um sistema interativo, e relacionado com a avaliação individual de tal uso, 

por um conjunto específico de usuários” (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 

1991). 
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Esses critérios estão relacionados com a facilidade e o esforço necessários para os 

usuários aprenderem e utilizarem um sistema. Os fatores de usabilidade por ele 

considerados são: facilidade de aprendizado; facilidade de recordação, em casos de 

uso intermitente; eficiência ou produtividade; segurança de uso; e satisfação do 

usuário. Se os critérios não forem obedecidos, pode haver problemas de usabilidade 

(CRUZ; LIMA, 2014). Aplicativos que permitem a navegação dos usuários sem que 

haja instruções aos usuários de como fazê-lo para alcançar o objetivo do app são 

considerados aplicativos intuitivos. 

 

Os softwares que permitem a criação de aplicativos sem o uso de uma linguagem 

muito complexa de programação são chamados de softwares de autoria. Estes 

softwares normalmente unem uma linguagem de programação, que mesmo que não 

seja utilizada por usuários iniciantes, possibilita que os usuários avançados façam 

ajustes finos na implementação. Utiliza ainda um compilador, responsável por 

transformar um programa escrito numa linguagem fonte para um programa escrito 

em uma linguagem objeto (AHO; SETHI; ULLMAN, 1995 apud CRUZ; LIMA, 2014). 

Desse modo, ao final do processo o usuário possui um arquivo executável que 

realiza as tarefas para as quais o software foi criado (CRUZ; LIMA, 2014). 

 

Exemplos dos softwares citados são o Scratch e o App Inventor 2, ambos 

pertencentes ao Massachussets Institute of Technology (MIT). Os softwares 

transformam a linguagem complexa de codificação baseada em texto em blocos de 

construção visual. O encaixe dos blocos funciona ao arrastar e soltar objetos, 

permitindo a criação de um aplicativo que pode ser executado em dispositivos 

Android (SANTOS, 2012). 

 

De acordo com Cruz e Lima (2014), o Scratch permite criar histórias, jogos e 

animações interativas e compartilhar suas criações na web. Já o App Inventor é 

voltado para desenvolvimento de aplicativos em dispositivos móveis (SANTOS, 

2012). 

 

3.6.1 App Inventor 2 
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O App Inventor é uma linguagem visual de programação que utiliza um navegador 

de internet para construção de aplicativos na plataforma Android. Foi desenvolvido 

pelo Google e atualmente é pertencente e administrado pelo MIT (BEER; 

SIMMONS, 2015). Atualmente, a ferramenta está disponível em sua segunda 

versão, o App Inventor 2. 

 

Em 2015, a comunidade de usuários do App Inventor era composta por 3 milhões de 

usuários, em 195 países. É utilizado entre educadores, na área de ciência da 

computação e em outras áreas; funcionários públicos e voluntários, com objetivo de 

desenvolver aplicações personalizadas a realidade local, tais como catástrofes 

naturais; designers e gerentes de produto, que observaram o potencial de design 

interativo do App Inventor; pesquisadores, com intuito de realizar análises e coleta 

de dados; e empresários com objetivo de desenvolver um aplicativo de forma rápida 

e sem dispor de recursos financeiros (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY, 2017).   

 

Para utilização do App Inventor são necessários: um computador Windows, Mac OS 

X ou Linux; um navegador de internet (Firefox, Chrome ou Safari), um celular 

Android; uma conexão wifi ou USB para conectar o celular ao computador e uma 

conta do Google. Não é preciso fazer download de software no computador, pois o 

acesso é feito por meio do site http://appinventor.mit.edu.br/explore (BEER; 

SIMMONS, 2015).  

 

O aplicativo é construído por meio de um navegador, mas é possível testar seu 

funcionamento em um smartphone. Entretanto, para conectar o emulador do celular 

ao aplicativo em desenvolvimento no site do App Inventor, é necessário fazer o 

download do aplicativo “MIT AI2 Companion” no smartphone, disponível 

gratuitamente na Google Play Store (BEER; SIMMONS, 2015).  

 

De acordo com Santos (2012), o desenvolvimento de aplicativos no App Inventor é 

feito em três etapas. Inicialmente, os componentes da aplicação são selecionados 

na guia “component designer”, onde também são ajustadas suas propriedades. Em 

seguida, o “blocks editor” é usado para criar um comportamento para os 

componentes criados, por meio de blocos de edição. Por fim, o funcionamento das 



69 

 

ações desenvolvidas pode ser simulado no smartphone, via wifi ou conexão USB. É 

importante destacar que, caso a conexão seja wifi, o computador e o celular devem 

utilizar a mesma conexão.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa é quantitativa pois classifica a relação entre variáveis, quantificando 

opiniões e dados (OLIVEIRA, 1999).  

 

4.2 COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

4.2.1 Oficinas realizadas  

 

As etapas do projeto contemplaram a realização de uma oficina sobre 

compostagem; uma oficina para o uso de aplicativos em geral já existentes sobre 

compostagem com aplicação de questionários sobre os aplicativos utilizados com 

alunos do Curso Técnico Integrado ao Meio Ambiente do Ifes campus Vitória; a 

utilização do aplicativo “Composte!”, desenvolvido no PPGTECS, por voluntários que 

realizaram a compostagem em pequena escala; e a avaliação do aplicativo 

desenvolvido, por meio da aplicação de um questionário após o final do processo de 

compostagem. 

 

4.2.1.1 Oficina sobre compostagem 

 

A técnica da compostagem foi apresentada aos alunos no mini auditório, após 

questionar se os alunos realizavam coleta seletiva e compostagem em suas 

residências. 

 

Além da técnica, foram apresentados aos alunos os seguintes temas: como construir 

uma composteira caseira com utensílios domésticos, como selecionar os materiais 

adequados para cada tipo de compostagem (vermicompostagem e compostagem 

simples), quais problemas poderiam ocorrer durante a compostagem (odor, 

surgimento de insetos, chorume) e como corrigi-los adequadamente. Foram 

apresentados ainda estudos e projetos que são realizados pelos estudantes da 

graduação e mestrado relacionados ao tema compostagem e o uso da borra de café 
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no processo, e outros projetos que são realizados no Laboratório de Biotecnologia e 

Sustentabilidade (Labiotecs). 

 

Em seguida, os alunos foram encaminhados ao Labiotecs, para que dessem a 

partida em três composteiras. Os resíduos utilizados foram coletados na cantina da 

instituição, que participa também de outros projetos do laboratório. 

 

Os estudantes foram divididos em quatro grupos, com aproximadamente 10 pessoas 

cada um e sob a orientação da ministrante e dos colaboradores foram realizando a 

montagem das composteiras. Eles foram alertados quanto à importância da 

segurança no momento do manuseio dos equipamentos e resíduos.  

 

Houve pesagem do material, medição de temperatura e umidade. Os dados foram 

registrados em planilhas de operação, entregue aos alunos no início da atividade.  

 

Após a operação das composteiras, os alunos retornaram ao mini auditório e 

registraram anonimamente sua opinião sobre a atividade desenvolvida. 

 

4.2.1.2 Oficina de aplicativos sobre compostagem em geral 

 

Para participar da oficina, os alunos foram instruídos previamente a baixar em seus 

smartphones os aplicativos “Composting”, “Help Compostagem” e “Compost 

Challenge” para quem possuía a plataforma Android e os aplicativos “Compost 

challenge”, “Easy Home composting” e “Compost Calculator” para quem possuía a 

plataforma iOS. 

 

Na oficina, foram apresentados os aplicativos pré-selecionados, com foco em 

compostagem, para avaliação conforme critérios apresentados nos questionários.  

 

Não foi necessário que os voluntários praticassem a compostagem doméstica para 

participação na oficina.  

 

Foram apresentadas ainda informações sobre o processo de compostagem e os 

problemas que podem ser encontrados durante a operação de uma composteira. Em 
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seguida, os participantes foram orientados a se dividirem em duplas para a 

avaliação e discussão sobre a eficiência dos aplicativos em ajudar e esclarecer o 

processo de compostagem. 

 

Os alunos avaliaram, para cada aplicativo selecionado, os seguintes quesitos, dentre 

outros: se as informações eram suficientes para entendimento do processo de 

compostagem, se o idioma foi um obstáculo para compreensão (já que a maioria dos 

aplicativos encontrados não tinha tradução para o Português), se apresentavam ou 

não imagens e se colaboraram para compreensão do tema, se os jogos no aplicativo 

contribuíram para entendimento do processo de compostagem, se o aplicativo 

contribuiu para uma visão global da importância da compostagem na geração de 

resíduos, se as informações fornecidas esclareceram as dúvidas sobre a operação 

de composteiras, se o aplicativo conseguiu sanar dúvidas sobre os problemas que 

ocorrem na compostagem como insetos, mau cheiro, entre outros. 

 

A opinião dos voluntários sobre os aplicativos em compostagem foi obtida por meio 

da aplicação de um questionário fechado, apresentado no Apêndice I. 

 

As respostas fornecidas nos questionários pelos voluntários foram utilizadas como 

subsídios fundamentais durante a criação do app “Composte!”, uma vez que a 

participação dos usuários é de suma importância para o sucesso da prática que 

estava sendo desenvolvida. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

O aplicativo foi desenvolvido para a plataforma Android, por meio do software App 

Inventor 2, devido à melhor adequação ao objetivo proposto.  

 

Para acessar a plataforma que permite a criação de aplicativos, foi preciso criar uma 

conta do Google ou fazer login em uma já existente.  

 

O acesso à plataforma foi feito pelo site “http://appinventor.mit.edu/explore/”, em 

uma página de internet pelo computador (Figura 20). Ao clicar no botão “Create 

apps”, é aberta uma nova aba, com a página do App Inventor 2. 
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Figura 20 – Tela do site do App Inventor. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do site do App Inventor 2 (2018). 

 

Nesta tela, é possível acessar os aplicativos já criados, clicando no nome do projeto, 

ou iniciar um novo projeto, clicando em “Start new Project” (Figura 21). 

 

Figura 21 – Tela inicial do App Inventor 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do site do App Inventor 2 (2018). 
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Figura 22 – Tela do projeto iniciado no App Inventor 2, na aba “Designer”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do site do App Inventor 2 (2018). 

 

Ao acessar um projeto já iniciado, é possível visualizar as telas do app que está 

sendo criado (Figura 22). A plataforma disponibiliza ainda alguns idiomas para 

desenvolvimento do projeto. 

 

Os itens disponíveis na plataforma do App Inventor 2 para inclusão em aplicativos 

são apresentadas na coluna “Paleta”, à esquerda. Quando adicionados ao aplicativo, 

são exibidos na guia “Componentes” As configurações para cada item adicionado 

são mostradas em “Propriedades”.  

 

O design do aplicativo foi desenvolvido na aba “Designer”, enquanto a programação 

dos comandos a serem executados foi desenvolvida na aba “Blocos” (Figura 23). 

 

Os comandos são programados com a união dos blocos de funções pré-

determinadas existentes na plataforma. Quando há inconsistência na construção dos 

comandos, são exibidos alertas na tela em “Show Warmings”. 
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Figura 23 – Tela de programação por blocos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do site do App Inventor 2 (2018). 

 

Durante o desenvolvimento do app, foi possível testar o funcionamento dos 

comandos, utilizando o emulador do site. Na guia “Conectar”, ao clicar na função 

“Assistente AI”, era gerado um QR code que permitia acesso ao app que estava 

sendo desenvolvido pelo smartphone.  

 

Para executar o app como um emulador, foi necessário fazer download do app “MIT 

AI2 Companion” disponível gratuitamente na loja de aplicativos da plataforma 

Android, no smartphone. 

 

Na tela inicial do app “MIT AI2 Companion”, foi selecionada a opção “Scan QR code” 

(Figura 24), e em seguida, escaneou-se o código gerado na página de 

desenvolvimento do app no computador (Figura 25).  
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Figura 24 – Tela inicial do app “MIT AI2 Companion”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do aplicativo App Inventor 2 (2018). 

 

Figura 25 – QR code gerado para emular o aplicativo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado no print do site do App Inventor 2 (2018). 
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4.4 AVALIAÇÃO DO APLICATIVO DESENVOLVIDO 

 

Para testar a utilização do Composte!, alunos voluntários do Ifes campus Vitória e 

pessoas da comunidade em geral utilizaram o aplicativo durante o processo de 

compostagem, que durou aproximadamente 3 meses. Como pré-requisito, foi 

necessário que estes voluntários realizassem a compostagem em suas residências.  

 

Antes do início dos testes do aplicativo, uma aula foi realizada com alguns alunos do 

Ifes campus Vitória, em que foi exposto o aplicativo e suas funcionalidades. 

 

Foi encaminhado um e-mail com as orientações para download do protótipo do app 

para todos os participantes. 

 

Como tratava-se de um protótipo, o aplicativo ainda não estava disponível para 

download na Play Store, loja de aplicativos dos smartphones Android. Portanto, 

foram apresentadas duas alternativas para realização do teste: os usuários 

poderiam baixar o app por meio de um QR code gerado no site do App Inventor 

diretamente pelo smartphone; ou utilizar um software chamado Bluestacks, que 

simula o funcionamento do sistema operacional Android no computador, ampliando 

assim a quantidade de usuários que poderiam utilizar o app, visto que o protótipo 

não é compatível com os demais sistemas operacionais. 

 

Para instalar o emulador foi necessário seguir o passo a passo: baixar o software e 

instalá-lo; selecionar a aba “meus aplicativos” e em seguida, clicar em “instalar apk”. 

O arquivo no formato .apk a ser instalado foi gerado no site do app inventor e 

enviado por e-mail para os participantes da pesquisa. 

 

Após o final do processo, foi enviado por e-mail um questionário de avaliação do 

aplicativo, apresentado no Apêndice II.  

 

O questionário enviado era similar ao utilizado na avaliação dos aplicativos em 

compostagem realizado na primeira oficina e serviu de base para justificar a 

construção de um aplicativo em português que pudessem auxiliar os usuários nessa 

prática sustentável. 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para tornar possível a coleta de informações dos participantes deste estudo, que 

embasou a construção do aplicativo desenvolvido e permitiu sua avaliação, foi 

elaborado e enviado um projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Ifes, onde foram 

avaliados os riscos que a pesquisa traria para os participantes. 

 

O projeto foi aprovado em setembro de 2017, sob CAAE: 69721417.1.0000.5072, e 

em seguida foram iniciadas suas atividades. 

 

Para participarem do projeto, os voluntários maiores de idade preencheram o Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice III) e os menores de idade, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice IV), juntamente com 

seus responsáveis (Apêndice V). 

  



79 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O público alvo do trabalho desenvolvido são pessoas que desenvolvem e/ou que 

possuem interesse em desenvolver a compostagem em pequena escala, seja em 

seu ambiente de trabalho, residência, locais de convivência, entre outros. 

 

5.1 COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

5.1.1 Oficina sobre compostagem 

 

No dia 19/09/2017 foi realizada uma oficina sobre compostagem com alunos do 

Curso Técnico Integrado ao Meio Ambiente do Ifes campus Vitória. Estavam 

presentes 37 alunos, além do professor de Biologia da turma.  

 

Após apresentação do tema e operação das composteiras, os alunos apresentaram 

sua opinião anonimamente sobre a oficina, em uma folha em branco, previamente 

entregue aos alunos. 

 

A faixa etária dos estudantes variava de 16 a 18 anos. Alguns deles, engajados com 

a temática ambiental, já participavam de uma iniciativa de compostagem proposta 

por seus professores, operando uma composteira construída por eles.  

 

Embora 5,4% dos alunos tenham alegado que não houve novidade sobre o tema 

abordado, todos os registros foram positivos, elogiando a dinâmica da oficina.  

 

Relatou-se que o detalhamento do processo foi maior durante a oficina, 

possibilitando aprimoramento do trabalho desenvolvido por eles em suas 

composteiras. 

 

16,2% dos alunos afirmaram que se sentiram motivados a desenvolver a técnica em 

suas residências ou a participar das atividades de compostagem realizadas pela 

turma. Este resultado reforça a ideia de Dias et al. (2000) que afirma que ações de 

educação ambiental no meio acadêmico resultam na disseminação de práticas 

sustentáveis extrapolando os limites dos campi das instituições de ensino, além de 
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promover a transformação do comportamento em relação ao meio ambiente nesses 

ambientes.  

 

Conforme também evidenciado por Bringhenti et al. (2018a), acredita-se que os 

alunos motivados a praticarem a compostagem contribuem diretamente para a 

ampliação das iniciativas existentes, visto que estes são multiplicadores da ideia em 

suas residências e demais locais de convivência.  

 

Além disso, as atividades de extensão com temática ambiental expandem a 

experiência desses jovens, que em breve serão profissionais da área de meio 

ambiente responsáveis por buscar soluções que permitam o desenvolvimento de 

forma sustentável (DIAS et al., 2000).  

 

Foi recomendado também que a oficina fosse replicada em outros cursos e turmas e 

que houvesse uma divulgação mais abrangente do tema e dos resultados obtidos na 

instituição.  

 

Os participantes também manifestaram interesse em conhecer e participar dos 

demais projetos desenvolvidos no Labiotecs. 

 

5.1.2 Oficina sobre aplicativos em compostagem 

 

Após a realização da oficina sobre compostagem, foi realizada com os alunos do 

curso Técnico Integrado ao Meio Ambiente a oficina de aplicativos sobre 

compostagem em geral. A oficina foi realizada no mini auditório, no dia 21/11/2017, 

com 24 alunos.  

 

Dos 24 alunos presentes, 22 responderam ao questionário aplicado no fim da 

oficina, sendo 20 utilizando a plataforma Android e 2 a iOS. 

 

O app Compost Challenge era comum às duas plataformas e apenas 1 aluno não 

respondeu o questionário sobre ele. Os aplicativos Help Compostagem e 

Composting eram ambos da plataforma Android, sendo que, respectivamente, 2 e 6 

alunos não responderam o questionário sobre eles. 
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Sobre as respostas do questionário, foram obtidos os dados abaixo:  

 

Gráfico 1 – As informações sobre compostagem foram suficientes para o 

entendimento do processo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Gráfico 2 – O idioma foi um obstáculo para compreensão? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Gráfico 3 – O aplicativo possui imagens? 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Gráfico 4 – As imagens colaboraram para compreensão do tema? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Gráfico 5 – A linguagem utilizada foi de fácil compreensão? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Gráfico 6 – A interação com os usuários presente no aplicativo contribuíram para 

entendimento do processo de compostagem? 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Gráfico 7 – O aplicativo contribuiu para uma visão global da importância da 

compostagem na problemática da geração de resíduos? 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 

Gráfico 8 – As informações fornecidas esclareceram dúvidas sobre a operação de 

composteiras? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Gráfico 9 – O aplicativo conseguiu sanar dúvidas sobre os possíveis problemas que 

ocorrem durante a compostagem, tais como insetos, mau cheiro, entre outros? 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

De acordo com a pesquisa, 4 dos 5 aplicativos avaliados possuíam informações 

sobre o processo de compostagem (Gráfico 1). O app que mais se destacou foi o 

“Help compostagem”, que possui uma breve explicação sobre o processo e um 

tutorial sobre a montagem de uma composteira com garrafas PET. O app 

Composting possui informações mais detalhadas sobre o processo, entretanto, é em 

inglês, o dificultou a compreensão do conteúdo abordado (Gráfico 2). Além disso, 

para utilizar o aplicativo, era preciso estar conectado à internet. 

 

É preciso ainda que a linguagem utilizada e as informações presentes no aplicativo 

sejam de fácil entendimento, para que o aplicativo alcance seu objetivo (Gráfico 5). 

 

Os participantes destacaram ainda que a presença de imagens e interação com 

usuários, tais como cálculos e jogos podem contribuir para o entendimento das 

informações apresentadas (Gráficos 3, 4 e 6).  

 

Dos 5 aplicativos, somente 2 se destacaram na contribuição para uma visão geral do 

processo de compostagem (Gráfico 7) como sendo muito importante para a 

formação de uma consciência ambiental nos usuários. Outros 2 tiveram opiniões 

divididas sobre contribuir ou não para uma visão geral do processo de 

compostagem. Isso pode ter ocorrido devido ao nível de conhecimento dos usuários 

sobre o tema. Para alguns deles foi possível entender a importância das 
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informações apresentadas. Para outros, seria necessário conteúdo mais detalhado e 

aprofundado para compreensão da relevância do tema. 

 

Na opinião dos participantes, 3 se destacaram auxiliando os usuários na operação 

de composteiras e esclarecendo dúvidas sobre o processo de compostagem 

(Gráficos 8 e 9). 

 

No questionário, os voluntários emitiram suas opiniões sobre o grau de importância 

da presença de 5 itens em um aplicativo sobre compostagem, sendo eles: presença 

de informações sobre compostagem, linguagem de fácil compreensão, presença de 

jogos ou interação com o usuário, presença de suporte para solução de problemas 

ou esclarecimento de dúvidas e presença de informações que auxiliassem na 

operação de composteiras. Para esta avaliação, 1 significa pouco importante e 5 

muito importante (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Importância da presença de informações em aplicativos sobre 
compostagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Como pode ser observado, todos os itens foram classificados como relevantes na 

construção de um aplicativo sobre compostagem, demonstrando que quanto mais 

completo o aplicativo, maior é o entendimento tanto da visão global e consciência 

ambiental do processo de compostagem, como da operação de composteiras, 

facilitando e incentivando esta prática sustentável. 

 

A aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nos processos de 

aprendizagem das instituições de ensino podem contribuir aprimorando os 
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conhecimentos obtidos. Entretanto, os recursos tecnológicos devem ser bem 

aplicados na prática educacional para que os resultados sejam positivos. Para isso, 

é válido questionar o que poderia ser feito para melhoria do processo de 

aprendizagem utilizando a tecnologia como aliada (LARA; QUARTIERO, 2010).  

 

Apesar do crescente uso da tecnologia no dia a dia e nos ambientes educacionais, 

ainda são escassos os estudos que tratam da educação ambiental aliada às TIC que 

possam embasar trabalhos mais recentes (ROCHA; CRUZ; LEÃO, 2015).  

 

Neste sentido, pode-se destacar a importância da pesquisa realizada com os 

voluntários, a fim de coletar a opinião sobre os aplicativos já existentes sobre o tema 

abordado. Por meio dela, foi possível esboçar os tópicos que o aplicativo criado 

abordaria, levando em consideração os assuntos considerados relevantes para a 

execução da prática da compostagem, tais como informações sobre o processo, 

soluções para os problemas enfrentados durante a operação das composteiras, 

parâmetros para o acompanhamento do processo, entre outros. 

 

Tão importante quanto o desenvolvimento de estudos nessa área, é a publicação 

dos resultados encontrados, uma vez que esta permite, além do conhecimento dos 

dados obtidos, o norteamento de outros estudos relacionados ao tema.  

  

5.2 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO 

 

Na plataforma de criação de aplicativos do App Inventor 2 existem diversas 

funcionalidades de acordo com a necessidade do aplicativo a ser criado.  

 

Para o aplicativo desenvolvido no PPGTECS, as mais utilizadas foram as caixas de 

texto que permitiram coleta de informações inseridas e legendas, que nortearam o 

os dados que deveriam ser inseridos.  

 

Para todas as telas, foi selecionado o modo “Vertical Arrangement”, que permite que 

o usuário visualize a tela do aplicativo somente na vertical. 
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Após a elaboração do design do app na aba “Designer”, foi desenvolvida a 

programação da execução dos comandos, unindo os blocos de funções.  

 

Na aba de programação, são exibidos avisos quando há alguma inconsistência na 

construção dos comandos.  

 

5.2.1 Cadastro do usuário 

 

Para acessar o conteúdo do aplicativo, o usuário deve fazer login no app (Figura 26). 
 

 Figura 26 – Tela inicial do aplicativo “Composte!”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Caso ainda não tenha cadastro, é preciso cadastrar-se, fornecendo dados pessoais 

e de sua residência (Figura 27). 

 

Os dados necessários para o cadastro do usuário são nome, data de nascimento, e-

mail, sexo, cidade e estado.  
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Nesta etapa de construção do aplicativo, houve uma preocupação em não ser 

inserida uma grande quantidade de dados, de forma a não desestimular o usuário 

com o preenchimento de muitos campos. 

 

Os dados da residência solicitados no cadastro são “quantidade de pessoas que 

vivem na residência”, “tipo de residência” (casa ou apartamento), “realizam coleta 

seletiva na residência?” e “existe coleta seletiva em seu bairro?”. 

 

Os dados solicitados nas duas etapas acima serviram para cadastrar o usuário no 

banco de dados do aplicativo e realizar uma caracterização do usuário que realiza a 

compostagem.   

 

Figura 27 – Tela de cadastro do Composte!. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

5.2.2 Menu principal 

 

No menu principal, encontram-se as funcionalidades do aplicativo. Cada botão 

direciona a uma tela com informações distintas (Figura 28). 
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Ao clicar no botão “compostagem” o usuário é direcionado à tela em que estão 

presentes informações sobre compostagem e vermicompostagem, sobre a 

importância da realização desta prática sustentável e sobre os fatores que interferem 

no processo de compostagem (Figura 29). 

 

Em seguida, existe o botão “como montar uma composteira?”, que direciona o 

usuário para tutoriais no YouTube de como construir a caixa de compostagem 

(Figura 30). 

 
Figura 28 – Tela do menu principal do aplicativo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Figura 29 – Tela de informações sobre compostagem do aplicativo Composte!. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 
Figura 30 – Tela de tutoriais do aplicativo criado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Figura 31 – Informações sobre problemas e soluções no processo de compostagem. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Logo abaixo, o botão “problemas x soluções” direciona o usuário aos principais 

problemas encontrados na operação da composteira, mostrando suas principais 

causas e apresentando dicas de como resolvê-los (Figura 31). 

 

O botão “Registrar operação da composteira” direciona o usuário à tela em que é 

possível registrar as informações da sua composteira e de fatores que auxiliam o 

conhecimento sobre as condições da composteira. 

 

Com isso, é possível saber a quantidade de resíduos que já foi depositada na 

composteira durante todo o processo de compostagem.  

 

5.2.3 Operação da composteira 

 

Na tela de operação da composteira, o usuário pode inserir dados como data de 

operação, seleção da unidade de medida, quantidade de material depositado, 

quantidade de matéria vegetal seca depositada, se choveu nas últimas 24h, se há 
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incidência de sol na composteira, se apresenta chorume, se apresenta odor 

desagradável, se há presença de moscas de fruta ou formigas, se há presença de 

baratas, larvas ou outros animais e se há presença de mofo (Figura 32).  

 

Figura 32 – Tela de operação da composteira. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Estas informações permitem que o usuário possa acompanhar o processo de 

compostagem, observando as características do material que está sendo 

compostado.  

 

Para cada problema relatado pelo usuário, o aplicativo sugere correções a serem 

feitas. Quando há presença de chorume, o aplicativo retorna a seguinte mensagem: 

“Aproveite o chorume para adubar suas plantas! Dilua na proporção 1:10 e borrife 

nas folhas ou regue as plantas” (Figura 33). 
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Figura 33 – Sugestões apresentadas pelo aplicativo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Se há presença de mofo, a mensagem “Os fungos também são agentes 

decompositores. Se houver material mofado em excesso, evite colocar na 

composteira alimentos já em decomposição” aparece na tela do app (Figura 34A). 

 

Quando há presença de insetos de frutas, o aplicativo recomenda: “Para espantar 

moscas de frutas, cubra os resíduos depositados com borra de café” (Figura 34B). 

 

Se a composteira estiver apresentando mau cheiro, sugere-se: “Para solucionar o 

problema do mau cheiro, revolva o material da composteira. Se ele estiver muito 

úmido, acrescente material vegetal seco ou coloque a composteira no sol” (Figura 

35A). 
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Figura 34 – Sugestões apresentadas durante a operação da composteira. 
 (A) Presença de fungos.   (B) Presença de insetos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Figura 35 – Sugestões apresentadas durante a operação da composteira. 
(A) Odor desagradável.        (B) Presença de organismos indesejados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Para evitar organismos indesejados, é aconselhado: “Para evitar a presença de 

baratas, larvas e outros cubra os resíduos depositados com material vegetal seco. 

Evite colocar resíduos ácidos, como limão, laranja, etc” (Figura 35B). 

 

A cada vez que o usuário deposita resíduos na composteira e faz o registro desses 

dados no aplicativo, considera-se que ocorreu uma nova operação. 

 

Para que uma nova operação seja registrada no banco de dados do aplicativo, é 

necessário apertar o botão “Nova Operação”. 

 

Após preencher as informações sobre a operação, clica-se no botão “Registrar 

operação”. 

 

Ao clicar no botão “Resgatar operações anteriores”, o aplicativo direciona o usuário 

para uma tela com os registros de operações realizadas anteriormente, presentes 

em seu banco de dados. Com isso, ao final de um período ele pode calcular a 

quantidade de resíduos desviada do aterro. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DO APLICATIVO COMPOSTE! 

 

O aplicativo desenvolvido está alinhado com as ações de sustentabilidade propostas 

pelo Ifes campus Vitória e visa colaborar com a prática da coleta seletiva de 

resíduos sólidos orgânicos, por parte dos alunos e servidores voluntários. Além de 

trazer uma contribuição para o meio ambiente, o envolvimento dos geradores de 

resíduos busca incentivar que a prática seja desenvolvida não só no ambiente de 

trabalho e ensino, mas também em suas residências, onde podem replicar a ideia e 

multiplicar o conhecimento (BRINGHENTI et al., 2018a). 

 

Além do alinhamento com as ações da Instituição, a compostagem está prevista na 

PNRS, como prática a ser implantada por todos os municípios brasileiros (BRASIL, 

2010).  

 

O desenvolvimento desta prática sustentável contribui ainda com as metas 

estabelecidas nos ODS e com as ações da Agenda 2030, que garantem os 5P 
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previstos (Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta). A prática da 

compostagem contribui para a garantia de que as ‘Pessoas’ tenham uma vida 

‘Próspera’, executando ações que visam garantir um meio ambiente saudável para 

as gerações futuras, em sociedades ‘Pacíficas’, em possam desenvolver ‘Parcerias’ 

entre todos os setores da sociedade, buscando o mesmo objetivo: transformar o 

‘Planeta’ em que vivemos em um local onde haja preservação dos recursos naturais 

aqui existentes.  

 

Com isso, ferramentas que auxiliam a população são valiosas no enfrentamento dos 

obstáculos encontrados durante o desenvolvimento do processo de compostagem. 

 

É importante ressaltar, entretanto, que cada usuário interpreta e repassa as 

informações de acordo com seu interesse, devendo o aplicativo ser o mais claro e 

relevante possível para o desenvolvimento da técnica. 

 

Após uma busca nas plataformas Android e iOS, foi possível verificar que há apenas 

um aplicativo sobre compostagem disponível para download na língua portuguesa, 

entretanto, o auxílio que este fornece para o processo de compostagem está 

somente na montagem de uma composteira. 

 

Inicialmente, 14 alunos do Ifes se dispuseram a testar o aplicativo. Além dos alunos, 

6 voluntários da comunidade em geral iniciaram o teste do aplicativo.  

 

Dos 20 voluntários, houve retorno de apenas 8, sendo 3 do Ifes e 5 da comunidade 

em geral. Dos 3 voluntários do Ifes, apenas 2 conseguiram utilizar o aplicativo. 

Todos os 5 voluntários da comunidade em geral conseguiram utilizar o app. 

 

Os alunos que não responderam ao questionário alegaram que não conseguiram 

baixar o aplicativo em seus smartphones. 

 

Durante a fase inicial dos testes, alguns alunos reportaram dificuldades em acessar 

o aplicativo por meio do QR code gerado. Em alguns casos, o QR code foi gerado 

pelo menos 3 vezes para que o voluntário conseguisse ter acesso, o que dificultou o 

teste do app, desmotivando os mesmos. Para eliminar o problema, o aplicativo deve 
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ser publicado na Play Store, loja de aplicativos Android, para facilitar o acesso às 

pessoas interessadas. 

 

Foram coletadas opiniões sobre quais informações devem estar presentes em um 

aplicativo sobre compostagem para que este seja útil aos usuários em relação a 

operação de uma composteira doméstica (Gráfico 11). O grau de importância varia 

de 1 a 5, onde 1 é pouco importante e 5 muito importante. 

 

Gráfico 11 – Opinião dos usuários do “Composte!”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Embora esta avaliação tenha sido realizada com participantes distintos da oficina 

sobre aplicativos em compostagem, os resultados obtidos são similares, 

confirmando que estas informações são realmente relevantes para o incentivo e 

auxílio no desenvolvimento da compostagem, visto que os usuários desta etapa de 

avaliação são praticantes desta técnica sustentável. 

 

Sobre o aplicativo “Composte!”, desenvolvido no PPGTECS, os questionamentos 

presentes no Gráfico 12, na seção horizontal, são: 

 

1. As informações sobre compostagem foram suficientes para entendimento do 

processo de compostagem? 

2. Os vídeos colaboraram para compreensão do tema? 
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3. A linguagem utilizada é de fácil compreensão? 

4. O aplicativo contribuiu para uma visão global da importância da compostagem 

na problemática da geração de resíduos? 

5. As informações fornecidas esclareceram dúvidas sobre a operação de 

composteiras? 

6. O aplicativo conseguiu auxiliar na operação da composteira? 

7. As dúvidas durante a operação da composteira foram sanadas com 

informações presentes no aplicativo? 

 
Gráfico 12 – Opinião dos usuários sobre o aplicativo Composte!.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

  

As informações presentes no aplicativo são baseadas na literatura existente sobre o 

tema, transformada em uma linguagem de fácil entendimento para pessoas que não 

possuem conhecimento na área ambiental. 

 

O conteúdo sobre a problemática dos resíduos sólidos presentes no aplicativo 

poderia ser mais aprofundado, pois, segundo 42,9% dos voluntários que o testaram, 

este não promoveu uma visão geral sobre o tema. Para que o tema seja abordado 

de forma completa, faz-se necessário acrescentar informações sobre os custos e a 

escassez de áreas disponíveis para destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos e os problemas causados ao meio ambiente quando estes não são tratados 

com a devida importância.   
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Além disso, é necessário incluir ainda informações mais detalhadas sobre os 

problemas que podem ser observados na operação das composteiras, bem como 

um maior detalhamento de como saná-los, visto que aproximadamente 28,6% dos 

usuários relataram que o aplicativo não foi capaz de sanar completamente suas 

dúvidas em relação à operação das composteiras. É válido também que sejam 

buscados problemas incomuns e suas soluções.  

 

No campo de sugestões e recomendações, foi destacado que o desenvolvimento do 

aplicativo é uma ótima iniciativa para incentivar os usuários a desenvolver a técnica, 

entretanto, a forma como o download foi disponibilizado dificultou a utilização do 

mesmo. 

 

Sobre as funcionalidades do aplicativo, destacou-se que seria interessante haver um 

campo para as duas unidades de medida, peso e volume, e não somente uma ou 

outra. Além disso, tais unidades poderiam ter campos para registro dos dados antes 

e após a operação da composteira, afim de monitorar com maior detalhamento a 

variação de volume e peso dos resíduos durante o processo.  

 

Ressaltou-se ainda que uma melhor visualização dos dados registrados facilitaria o 

acompanhamento do processo. Essa melhoria de visualização poderia ocorrer tanto 

dentro do aplicativo, como possibilitando exportar esses dados para o computador, 

por meio de planilhas, por exemplo. 

 

O registro da quantidade de resíduos depositados a cada operação da composteira 

permite saber a quantidade total de resíduos que já foi depositada durante o 

processo de compostagem. Esta ferramenta, não encontrada nos aplicativos sobre 

compostagem já existentes, possibilita o conhecimento do usuário sobre sua 

contribuição com o meio ambiente, uma vez que é possível monitorar a quantidade 

de resíduos desviadas do aterro sanitário.  

 

Segundo informações dos voluntários, durante o teste do aplicativo, foram desviados 

do aterro sanitário, em média, 32 kg de resíduos sólidos orgânicos, provenientes de 

7 domicílios  
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Considerando que no Brasil existem aproximadamente 54 milhões de domicílios 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) e que o custo 

com transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares enviados ao aterro 

sanitário gira em torno de R$ 230,00 por tonelada, tem-se que por mês, seriam 

economizados aproximadamente R$ 19 milhões e 581 mil toneladas de resíduos 

seriam recuperadas e reaproveitadas no país, caso a compostagem fosse praticada 

pela população.  

 

Essa economia pode chegar também às universidades, visto que no Brasil, ao se 

cumprir as recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os custos com 

transporte e destinação final dos resíduos de grandes geradores será transferida a 

cada um deles. Sendo assim, quanto mais resíduos forem recuperados, menor será 

o gasto incluído nas contas das instituições (BRINGHENTI et al., 2018b)  

 

Embora o aplicativo pudesse ter sido mais completo em relação às informações e 

com download para teste de forma mais acessível, pode-se considerar que seu 

objetivo foi atingido, visto que na avaliação dos usuários, 100% deles consideraram 

que itens importantes como informações sobre compostagem e auxílio na operação 

das composteiras estavam presentes no protótipo testado e mais de 70% conseguiu 

sanar suas dúvidas durante o processo. Além disso, os tutoriais sobre a montagem 

de composteiras também foram considerados úteis para compreensão do tema 

abordado.  

 

Pode-se perceber também falta de interesse sobre o assunto em alguns voluntários 

que se dispuseram inicialmente. Não houve qualquer contato destes relatando 

problemas com o acesso, nem resposta aos e-mails enviados. Nestes e-mails foi 

salientada a importância da resposta aos questionários, mesmo por aqueles que não 

conseguiram utilizar o app. A resposta dos itens do questionário seria útil para o 

desenvolvimento de melhorias no Composte!. Isso demonstra que ainda são 

necessárias ações de educação e conscientização ambiental sobre a problemática 

dos resíduos sólidos urbanos, sendo responsabilidade de todos os setores da 

sociedade o envolvimento com práticas sustentáveis que visem minimizar este 

problema (DIAS et al., 2000). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A preocupação com o meio ambiente tem aumentado conforme aumenta a 

consciência ambiental da população. Manter o meio ambiente saudável é uma tarefa 

de responsabilidade de todos os setores da sociedade, como governos, indústrias, 

população. 

 

Neste sentido, as práticas sustentáveis buscam auxiliar o desenvolvimento sem 

comprometer as gerações futuras. Para isso, é válido utilizar instrumentos que 

incentivem tais práticas, como os aplicativos para smartphone. 

 

Os aplicativos sobre sustentabilidade mostraram-se úteis, pois além de incentivarem 

a prática de hábitos sustentáveis, contribuindo com a economia de recursos 

naturais, podem ainda promover economia financeira.   

 

Diversas informações podem ser encontradas nos aplicativos em português, nas 

principais plataformas utilizadas nos smartphones. O acesso a elas, sem dificuldade 

de compreensão do idioma, pode contribuir e incentivar a utilização destas 

ferramentas no auxílio ao desenvolvimento de hábitos sustentáveis. 

 

A atualização das informações presentes nos aplicativos são ainda outra forma de 

incentivo aos seus usuários, que tendo acesso a novos conteúdos, ampliam o 

conhecimento sobre o tema e executam o processo com maior segurança e domínio 

das atividades.  

 

Em relação à compostagem, não são comuns aplicativos em português e que 

auxiliem de fato os usuários na realização do processo, portanto, o desenvolvimento 

de ferramentas com tais características é importante no incentivo desta prática e no 

cumprimento das metas estabelecidas nos ODS e na PNRS. 

 

Além disso, no trabalho desenvolvido, as oficinas contribuíram para conscientização 

e popularização da técnica da compostagem, além de promover suporte aos 

usuários do app Composte! com uma ferramenta capaz de informar sobre a técnica 

e auxiliar na execução da mesma.  
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O levantamento dos aplicativos existentes em sustentabilidade e compostagem 

mostraram-se úteis na criação do aplicativo “Composte!”. As informações presentes 

e características destes aplicativos, juntamente com o resultado da oficina sobre 

aplicativos em compostagem, nortearam a definição dos tópicos abordados no app 

desenvolvido para que este abrangesse temas que são considerados relevantes 

segundo os praticantes da compostagem doméstica. 

 

Embora a ferramenta utilizada para a criação do app objeto deste trabalho utilize 

uma linguagem mais acessível que a linguagem tradicional de programação, as 

ferramentas tradicionais permitem uma maior abrangência em relação às 

funcionalidades. Portanto, recomenda-se que para as próximas atualizações, o 

aplicativo seja reconstruído em uma linguagem de programação que permita 

melhorias no armazenamento e ampliação das funções relativas à operação das 

composteiras, promovendo ao usuário maior controle sobre a evolução e produtos 

finais do processo de compostagem.  

 

Os testes realizados com voluntários que utilizaram o aplicativo demonstraram que 

sua criação foi útil e é capaz de auxiliar os praticantes da compostagem.  

 

Para trabalhos futuros, recomenda-se que sejam incluídas novas ferramentas, que 

não estão presentes no protótipo por limitação da plataforma escolhida para 

desenvolvimento do app, tais como projeção da quantidade de composto gerado, 

somatório da quantidade de resíduos depositada, características do composto 

gerado, entre outros. 

 

A importância no desenvolvimento da prática está alinhada com os programas 

ambientais desenvolvidos no Ifes campus Vitória, além estar contida nas 

recomendações de uma lei federal, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Para que o número de pessoas que realizam a compostagem cresça, são 

necessárias ações de educação ambiental, conscientizando sobre a problemática 

dos resíduos sólidos, que precisam ter sua geração diminuída. Além disso, é preciso 

que haja um maior reaproveitamento destes, por meio da compostagem e da 

reciclagem, sendo descartado somente a parcela de resíduos considerada rejeito.  
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Embora o cenário ideal pareça distante, as iniciativas citadas neste trabalho 

comprovam que quando há educação ambiental e ações efetivas na disseminação 

de práticas sustentáveis, é possível alcançar resultados satisfatórios e com potencial 

de crescimento. Recomenda-se, portanto, que haja um aperfeiçoamento do protótipo 

criado, para que este seja disponibilizado à população visando cooperar com o 

desenvolvimento de iniciativas em compostagem. 
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APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa a ser aplicado nas oficinas 

 
Para o quadro abaixo, responda sim ou não. 
 

 APP 1 APP 2 APP 3 

As informações sobre compostagem 
foram suficientes para entendimento do 
processo? 

   

O idioma foi um obstáculo para 
compreensão? 

   

O aplicativo possui imagens?     

As imagens colaboraram para 
compreensão do tema? 

   

A linguagem utilizada é de fácil 
compreensão? 

   

Os jogos e/ou interação com o usuário 
presentes no aplicativo contribuíram para 
entendimento do processo de 
compostagem?  

   

O aplicativo contribuiu para uma visão 
global da importância da compostagem na 
problemática da geração de resíduos?  

   

As informações fornecidas esclareceram 
dúvidas sobre a operação de 
composteiras? 

   

O aplicativo conseguiu sanar dúvidas 
sobre os possíveis problemas que 
ocorrem durante a compostagem, tais 
como insetos, mau cheiro, entre outros? 

   

 
 
Classifique, de acordo com sua opinião, a importância dos itens relacionados abaixo 

em um aplicativo sobre compostagem. No quadro, 1 significa pouco importante e 5 

muito importante. 

 

 1 2 3 4 5 

Presença de informações sobre 
compostagem. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

A linguagem de fácil compreensão. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de jogos ou interatividade 
com o usuário. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de suporte para solução de 
problemas ou esclarecimento de 
dúvidas. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de informações que auxiliem 
na operação de composteiras. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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APÊNDICE B – Avaliação do aplicativo construído no PPGTECS 

 

Você conseguiu utilizar o aplicativo? (     ) Sim  (     ) Não 

Caso não tenha conseguido, qual o motivo?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Sua opinião sobre aplicativos em compostagem: 

Classifique, de acordo com sua opinião, a importância dos itens relacionados abaixo 

em um aplicativo sobre compostagem. No quadro, 1 significa pouco importante e 5 

muito importante. 

 1 2 3 4 5 

Presença de informações sobre 
compostagem. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

A linguagem de fácil compreensão. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de jogos ou interatividade com o 
usuário. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de suporte para solução de 
problemas ou esclarecimento de dúvidas. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presença de informações que auxiliem na 
operação de composteiras. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Sobre o aplicativo: 

Para o quadro abaixo, responda sim ou não. 

 SIM NÃO 

As informações sobre compostagem foram suficientes para 
entendimento do processo de compostagem? 

  

Os vídeos colaboraram para compreensão do tema?   

A linguagem utilizada é de fácil compreensão?   

O aplicativo contribuiu para uma visão global da importância da 
compostagem na problemática da geração de resíduos?  

  

As informações fornecidas esclareceram dúvidas sobre a 
operação de composteiras? 

  

O aplicativo conseguiu auxiliar na operação da composteira?   

As dúvidas durante a operação da composteira foram sanadas 
com informações presentes no aplicativo?  

  

 

Deixe suas sugestões / considerações sobre o app criado: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Aplicativo em compostagem”. Nesse estudo pretende-se avaliar aplicativos para 

smartphone sobre compostagem já existentes e disponíveis para download e um 

aplicativo desenvolvido durante um trabalho de dissertação do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Sustentáveis (PPGTECS) do Ifes Campus Vitória. A 

avaliação dos aplicativos será em relação à sua utilidade e facilidade de utilização. O 

motivo que leva a estudar esse assunto é tornar popular a compostagem, que é uma 

prática sustentável e está inserida como instrumento de minimização de resíduos na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

A sua participação neste estudo se dará por meio do preenchimento de um 

questionário, com perguntas fechadas, solicitando informações sobre o conteúdo 

dos aplicativos e sua facilidade de utilização. As respostas contidas no questionário 

servirão de base para justificar a construção de um aplicativo para em português, 

que auxilie as pessoas que praticam a compostagem doméstica no entendimento do 

processo e nas dificuldades encontradas durante a execução das atividades, além 

de estimular a realização desta prática sustentável.  

 

Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que quiser e estará livre para 

participar ou recusar-se. Para participar deste estudo, o seu responsável deverá 

autorizar e assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para menores 

ou incapazes). Você ou o seu responsável poderão retirar o consentimento ou 

interromper sua participação a qualquer momento.  

 

Tal participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade ou modificação na forma em que você está sendo recepcionado. O 

pesquisador garante que tratará sua identidade e seus dados com padrões de sigilo.  

 

Este estudo apresenta como riscos mínimos, tais como o desconforto e/ou 

constrangimento ao responder as perguntas presentes no questionário e 

dificuldades na utilização do aplicativo. A pesquisadora, entretanto, buscará sanar 

todas as dúvidas dos voluntários durante a realização da pesquisa.  
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Os resultados obtidos nessa pesquisa darão suporte para a melhoria do aplicativo 

desenvolvido no PPGTECS, contribuindo para divulgar a prática da compostagem, 

conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em seus 

objetivos e metas.  

 

Você não terá nenhuma despesa ao participar da pesquisa e também não receberá 

nenhuma remuneração. Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa 

for finalizada. Seu nome ou qualquer material que indique sua participação não 

serão liberados sem a permissão de seu responsável.  

 

Em qualquer etapa da pesquisa, terei acesso à pesquisadora Paula Storani e à sua 

orientadora,  profa. Adriana Marcia Nicolau Korres, que podem ser encontradas no 

endereço Av. Vitória, 1729 – Jucutuquara – Vitória (ES), telefone (27) 99724-8124 / 

3331-2237, e-mail: paulastorani@hotmail.com.  

 

Posso entrar em contato ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações, no endereço Av. Rio Branco, 50 - 

Santa Lúcia - Vitória - ES. CEP: 29056-255, email: etica.pesquisa@ifes.edu.br, 

Tel/fax: (27) 33577518 e (27) 3357-7530. 

 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 

assinar este termo de consentimento. Declaro que entendi tudo que foi explicado no 

texto e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que 

recebi uma cópia deste Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. 

 

Vitória, _________ de ____________________ de _________. 

 

_________________________________-_____________________________ 

Nome e assinatura do participante voluntário  

 

_________________________________-_____________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “Aplicativo em compostagem”, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Paula Storani e supervisão da 

pesquisadora Adriana Marcia Nicolau Korres, a qual pretende avaliar aplicativos 

sobre compostagem de acesso livre e o aplicativo desenvolvido no Programa de 

Pós-Graduação em Tecnologias Sustentáveis (PPGTECS) do Ifes Campus Vitória, 

em relação à sua utilidade e facilidade de utilização. A pesquisa faz parte da 

dissertação do Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis do Instituto 

Federal do Espírito Santo da pesquisadora. 

 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de preenchimento de um 

questionário, com perguntas fechadas, solicitando informações sobre o conteúdo 

dos aplicativos e sua facilidade de utilização. As respostas contidas no questionário 

servirão de base para justificar a construção de um aplicativo em português, que 

auxilie os usuários na prática da compostagem, além permitir a realização de ajustes 

ao aplicativo criado, de forma a facilitar sua utilização. A pesquisa é justificada por 

estimular a realização desta prática sustentável, sanando as dúvidas e dificuldades 

encontradas durante a execução das atividades. É assegurado aos participantes 

acesso as informações sobre os objetivos e resultados da pesquisa. 

 

A pesquisa seguirá as diretrizes e normas vigentes, dessa forma os riscos éticos 

para os sujeitos envolvidos são mínimos, podendo ocorrer apenas desconforto e/ou 

constrangimento ao responder as perguntas presentes no questionário e 

dificuldades na utilização do aplicativo. A pesquisadora, entretanto, buscará sanar as 

dúvidas dos voluntários durante a realização da pesquisa. Os resultados obtidos na 

pesquisa em questão darão suporte para a melhoria do aplicativo desenvolvido no 

PPGTECS, contribuindo para a disseminação da prática da compostagem, conforme 

determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em seus objetivos e 

metas. 

 

O (A) Sr (a) tem a garantia de plena liberdade, de recusar-se a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
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O (A) Sr (a) não terá nenhuma despesa ao participar da pesquisa e também não 

receberá nenhuma remuneração. É garantida a manutenção do sigilo e da 

privacidade do (a) Sr (a) durante todas as fases da pesquisa. 

 

Em qualquer etapa da pesquisa, terei acesso à pesquisadora Paula Storani e à sua 

orientadora, profa. Adriana Marcia Nicolau Korres, que podem ser encontradas no 

endereço Av. Vitória, 1729 – Jucutuquara – Vitória (ES), telefone (27) 99724-8124 / 

3331-2237, e-mail: paulastorani@hotmail.com.  

 

Posso entrar em contato ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações, no endereço Av. Rio Branco, 

50 - Santa Lúcia - Vitória - ES. CEP: 29056-255, email: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br, Tel/fax: (27) 33577518 e (27) 3357-7530. 

 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 

assinar este termo de consentimento. Declaro que entendi tudo que foi explicado no 

texto e que recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que 

recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Vitória, _________ de ____________________ de _________. 

 

_________________________________-_____________________________ 

Nome e assinatura do participante voluntário  

 

_________________________________-_____________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador 

  

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Responsável) 

 
 
Eu, ____________________________________________________, CPF 

_________________, responsável pelo (a) menor 

________________________________________________, aluno(a) do Instituto 

Federal do Espírito Santo – Campus Vitória declaro estar ciente de sua participação 

voluntária na pesquisa intitulada “Aplicativo em compostagem”, desenvolvida pela 

pesquisadora Paula Storani, sob supervisão da Profa. Adriana Marcia Nicolau 

Korres, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Sustentáveis 

do Instituto Federal do Espírito Santo. 

 

Autorizo a utilização das informações coletadas nos questionários, desde que a 

divulgação seja por nome fictício, a fim de resguardar o sigilo necessário. Ressalta-

se que todas as providências serão tomadas para minimizar os riscos durante a 

realização da pesquisa. A presente autorização abrangerá somente a aplicação de 

questionários e o(a) aluno(a) não será identificado(a) em nenhuma publicação. 

 

Estou ciente de que em qualquer etapa do estudo terei acesso à pesquisadora 

responsável, Paula Storani ou à sua coordenadora, Profa. Adriana Marcia Nicolau 

Korres, pelos telefones (27) 99724-8124 e (27) 3331-2237 e endereço eletrônico 

paulastorani@hotmail.com.  

 

Posso entrar em contato ainda com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal do Espírito Santo - IFES, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações, no endereço Av. Rio Branco, 

50 - Santa Lúcia - Vitória - ES. CEP: 29056-255, email: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br, Tel/fax: (27) 33577518 e (27) 3357-7530. 

 

Ademais, declaro ter sido informado de que a participação do (a) aluno (a) 

supracitado (a) apresenta riscos mínimos para ele (a) e que a experiência pretende 

contribuir para sua formação educacional confiada ao Instituto Federal do Espírito 

Santo. Além disso, ele também não terá nenhum custo nem receberá qualquer 

vantagem financeira.  

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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Como responsável pelo (a) aluno (a), poderei retirar meu consentimento ou 

interromper a participação dele na presente pesquisa a qualquer momento, sem 

necessidade de justificar.  

 

Fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido.  

 

Assim, manifesto meu livre consentimento em permitir a participação do (a) aluno(a) 

na referida pesquisa. Tomo ciência de que poderei entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Federal do Espírito Santo, 

onde esta pesquisa foi aprovada, para obter informações específicas sobre a 

aprovação deste projeto ou demais informações pelo e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br - Tel/fax: (27) 3357-7518. 

 

 

Vitória, ___ de ___________ de 2017. 
 
 

________________________________ 
Responsável pelo menor 
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