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 RESUMO 

O desenvolvimento de solução para o tratamento de resíduos orgânicos no local de 

geração com operação simplificada, compacta, design adequado a ambientes 

domiciliares e de custo compatível foi o principal propósito do presente estudo.  A 

estratégia metodológica traçada contemplou: revisão bibliográfica, busca 

mercadológica e em bases de patentes; seleção de voluntários; identificação de perfil 

e preferências de potenciais usuários; definição de requisitos de projeto; design dos 

modelos conceituais; avaliação dos modelos por especialistas, juízes e potenciais 

usuários; confecção de protótipos em escala reduzida; e elaboração de material 

instrucional; distribuídas em quatro etapas de pesquisa. Foram selecionados 41 

voluntários, segundo diferentes faixas etárias, tipo de habitação, gênero e 

escolaridade, os quais participaram em 2 etapas respondendo instrumentos de 

pesquisa disponibilizados pelo google forms. Em etapa de validação prévia, os 

modelos conceituais projetados foram apreciados por 5 especialistas com formação 

em diversas áreas e o instrumento de pesquisa para conduzir a avaliação dos mesmos 

modelos por voluntários, avaliado por 7 juízes. Como resultados destaca-se a 

construção de um protótipo de composteira modular, adequada a espaços reduzidos 

e ambientes doméstico, incluindo a visão dos potenciais usuários, e do manual de 

operação simples e didático permitindo que a compostagem se torne acessível a 

qualquer público. Conclui-se que o conhecimento das preferências das partes 

interessadas é importante no desenvolvimento de um produto tecnológico, também 

foram destacadas recomendações para a continuidade dos estudos sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Resíduos Orgânicos. Composteira. Design. Protótipos.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The development of a solution for the treatment of organic waste at the generation site 

with simplified, compact operation, design suitable for home and low cost was the main 

purpose of this study. The methodological strategy included: bibliographic review, 

market search and patent-based research; selection of volunteers; identification of 

profile and preferences of potential users; definition of project requirements; design of 

conceptual models; evaluation of the models by specialists, judges and potential users; 

making prototypes on a small scale; and preparation of instructional material; 

distributed in four stages of research. 41 volunteers were selected, according to 

different age groups, type of housing, gender and education, who participated in 2 

stages answering research instruments provided by google forms. For prior validation, 

the conceptual models designed were analyzed by 5 experts with training in different 

areas and the research instrument to conduct the evaluation of the same models by 

volunteers, evaluated by 7 judges. As result, build up a modular compost bin prototype, 

suitable for small spaces and domestic, including the vision of potential users, and the 

simple and playful operation manual allowing composting to become accessible to any 

public. Concludes that the knowledge of the interested parties preferences is important 

in the development of a technological product, recommendations were also highlighted 

for the continuity of studies on the theme. 

 

Keywords: Organic Waste. Compost-bin. Design. Prototypes.  
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por soluções sustentáveis para a gestão de resíduos urbanos neste início de 

século têm despertado atenção para a parcela dos resíduos orgânicos. Vários autores 

destacam que cerca de 40% a 70% dos resíduos produzidos no mundo são orgânicos 

e estão sendo dispostos no solo sem tratamento prévio (JAYAPRAKASH; LOHIT; 

ABHILASH, 2018; LEKAMMUDIYANSE; GUNATILAKE, 2009).  

Neste contexto, a compostagem apresenta-se como alternativa para os orgânicos, 

envolvendo redução dos custos com gerenciamento, em especial coleta, transporte e 

destinação, já que esta parcela pode ser aproveitada para produção do composto 

orgânico, minimizando resíduos e seus impactos ambientais como degradação de 

áreas e desvio de resíduos encaminhados a aterros (PHILIPPI JR. et al, 2014). 

Edgerton, Mckechnie, Dunleavy (2009) reforçam as vantagens da redução do envio 

de resíduos biodegradáveis para aterros sanitários, destacando como importante 

desafio motivar indivíduos a participarem de esquemas de compostagem doméstica. 

Tal prática sustentável que traz benefícios para o ambiente e a saúde, é viável para 

ser realizada nos próprios locais de geração de resíduos, como é o caso das 

residências, por ser uma técnica simplificada e de custo compatível que demanda a 

segregação dos orgânicos no ponto de geração.  

Assim, o indivíduo desempenha papel fundamental, cabendo a ele decidir realizar, ou 

não, a separação de seus resíduos orgânicos para a compostagem (DAZZI et al, 

2021).  

Em estudo realizado em Londres, Karousakis, Birol (2008) examinam as motivações 

e restrições para a reciclagem em domicílios. Entre fatores restritivos os entrevistados 

indicam espaço insuficiente para os equipamentos de reciclagem, falta de tempo e 

informações insuficientes sobre como reciclar. Como motivação indicam que a 

reciclagem é uma atividade agradável, o encorajamento a partir do exemplo dos 

vizinhos, e para cumprir exigências das autoridades locais. 

Tucker et al. (2003), destaca em seu estudo como motivação para abandono da 

prática da compostagem a visão de que o processo era ineficiente ou lento, o que 

poderia estar associado ainda ao aparecimento de moscas, vermes ou odores. Vale 
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destacar que essas queixas podem estar associadas à má operação do sistema 

decorrentes da dificuldade na execução ou pela falta de informação, por exemplo. 

Karkanias, Perkoulidis, Moussiopoulos (2016) em seu estudo, realizado na Grécia, 

destacam como barreiras para a compostagem doméstica, a presença de moscas, 

seguida pela lentidão no processo, que pode estar relacionada ao desequilíbrio na 

dosagem de fontes de nitrogênio (N), como restos de vegetais e frutas e de 

carbono(C), como serragem e folhas secas, já que para um desempenho eficiente 

deve -se seguir a proporção C/N 3:1.  

Jelsma e Knot (2002) apud Montazeri, et al. (2012) citam estudos indicando que a 

mudança de comportamento por meio do design de produto, tem se concentrado na 

usabilidade, particularmente, "facilidade de uso", ou seja, por meio da remoção de 

barreiras para obter comportamento desejado.  

Neste contexto Dazzi et al. (2021) avaliou a geometria no desempenho operacional e 

na usabilidade de protótipos de composteiras, através de testes de bancada e com 

voluntários, e concluiu que a forma geométrica interferiu tanto nas características do 

composto quanto na usabilidade do equipamento.  

Dessa forma, estudos sobre percepção de usuários e melhoria do processo e 

equipamentos para a compostagem são essenciais para ampliar sua utilização. Esses 

fatores devem ser observados para que a prática da compostagem se torne mais 

amigável e difundida. 

O presente estudo visa propor solução, identificar e discutir características da 

composteira doméstica, com operação simplificada, compacta, com design adequado 

a ambientes domésticos, incorporando as preferências de potenciais usuários, e 

especialistas para características físicas e operacionais do equipamento de 

compostagem. Vale ressaltar que também foi identificado as dificuldades para a 

realização da compostagem considerando o contexto brasileiro. E por fim obteve-se o 

protótipo de um modelo de composteira típica alinhado ao contexto brasileiro, com as 

rotinas das famílias, e as características das residências.  
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2 OBJETIVO GERAL 

Estudar soluções de compostagem descentralizada e propor protótipo de composteira 

para uso em ambientes domiciliares considerando avaliação de especialistas e 

usuários. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 1: Selecionar voluntários e verificar a percepção, hábitos e suas preferências 

como potenciais usuários em termos das características físicas e aspectos 

operacionais de composteiras para uso em ambientes domiciliares. 

Objetivo 2: Definir requisitos de projeto para o design de layouts (modelos geométricos 

tridimensionais) de equipamentos de compostagem, variando os elementos 

construtivos identificados. 

Objetivo 3: Avaliar layouts (modelos conceituais) projetados, e selecionar o mais 

adequado a partir das preferências de grupos de usuários típicos (personas) e 

especialistas. 

Objetivo 4: Confeccionar protótipos em escala reduzida de composteira utilizando a 

impressão 3D. 

Objetivo 5: Elaborar material instrucional sobre uso e operação do protótipo de 

equipamento de compostagem projetado. 
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3 REVISÃO LITERATURA  

3.1  RESÍDUOS: CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E GESTÃO 

A Lei Nº 12.305 de agosto de 2010, principal marco regulatório setorial do país, 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e estabeleceu diretrizes para 

a gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos. A PNRS inovou ao diferenciar os conceitos de resíduos sólidos e rejeitos 

(BRASIL, 2010):  

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 

nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível. 

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 

outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada;  

Para os efeitos da PNRS (2010), os resíduos sólidos têm a seguinte classificação, 

quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 

os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, 

“e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
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f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios; 

 

A categoria dos resíduos domiciliares, foi incluída nos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

pela PNRS uma vez que são gerenciados em conjunto pelo Sistema de Limpeza 

Urbana (SLU) das cidades. Tal grupo merece destaque principalmente pela geração 

em grande escala e de modo disperso especialmente em centros urbanos, associado 

aos custos para o seu gerenciamento via SLU e a sobrecarga dos aterros sanitários e 

ainda, muitas vezes, de lixões.  

Os resíduos domiciliares são gerados na vida diária das residências, constituído por 

restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras, etc.), produtos deteriorados, 

jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas 

descartáveis e uma grande diversidade de outros itens (VILHENA, 2018).  

Os resíduos sólidos urbanos também podem ser classificados em relação a diferentes 

graus de biodegradabilidade (GOMES; POVINELLI,1989;  BARROS, 2012), como: 

· Facilmente degradáveis: materiais de origem biogênica; 
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· Moderadamente degradáveis: papel, papelão e outros produtos celulósicos; 

· Dificilmente degradáveis: trapos, couro (tratado), borracha e madeira; 

· Não degradáveis: vidros, metal, plástico. 

A parcela de orgânicos presentes nos RSU, foco deste estudo, se gerenciada de forma 

inadequada pode atrair vetores, poluir o solo, a água e também contribuir para 

emissão de gases de efeito estufa.  Portanto a importância de serem tratados como 

resíduos, com potencial de reciclagem que pode ser viabilizada pela compostagem. 

Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305/2010 é a ordem de 

prioridade para a gestão dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada apenas 

dos rejeitos (BRASIL, 2010). Esta ordem é compatível com a escada de Lansink, nela 

é sugerida a ordem hierárquica constituída dos seguintes passos: Prevenção, reuso, 

reciclagem, produção de energia, combustão e disposição final (LANSINK, 1980). 

É importante ainda o alinhamento desta técnica com os princípios da sustentabilidade, 

representados pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) proposto 

pelas Nações Unidas. Especialmente ao ODS 11, que se refere a tornar as cidades e 

os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e ao ODS 

12 que está relacionado com as práticas sustentáveis de consumo e produção que 

induzem a redução, reciclagem e reutilização de resíduos (UNESCO, 2017). 

A PNRS (Lei 12.305/2010) ressalta ainda, no art. 36, inciso V, a necessidade de 

implantação, pelos titulares dos serviços, “de sistemas de compostagem para 

resíduos sólidos orgânicos e articulação com os agentes econômicos e sociais formas 

de utilização do composto produzido”. 

3.2 PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

Segundo Kiehl (2002), compostagem é um processo controlado, de decomposição 

bioquímica de materiais orgânicos transformados em um produto mais estável e 

utilizado como fertilizante, obtendo-o mais rapidamente se em melhores condições 

para os atuantes na estabilização da matéria orgânica. 

Para Pinto et al. (2015) a compostagem é um processo natural de decomposição da 

matéria orgânica por micro-organismos em condições bem definidas. 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/
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A norma técnica brasileira NBR 13591 (ABNT, 1996) define a compostagem como o 

processo de decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos, 

efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições controladas 

de aerobiose (com presença de oxigênio) e demais parâmetros, desenvolvido em 

duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de maturação. A etapa de 

maturação é definida como o processo bioquímico de humificação (conversão do 

resíduo em húmus – componente orgânico do solo, de coloração marrom-escura). 

A compostagem tem sido praticada em todo o mundo há muitos anos como uma 

tecnologia com custo mais acessível para gerenciar resíduos orgânicos evitando seu 

destino a aterro e ainda reduzindo custos com a coleta, transporte e destinação final 

(LEKAMMUDIYANSE; GUNATILAKE, 2009; FAVERIAL; SIERRA, 2014).  

Em diversos estudos na literatura, fazem referência que aproximadamente 50% dos 

resíduos gerados são resíduos de origem orgânica que poderiam ser reaproveitados 

no processo de compostagem (ARRIGONI; PALADINO; LAOS, 2015; 

JAYAPRAKASH; LOHIT; ABHILASH, 2018). Apesar disso, no Brasil menos de 2% dos 

resíduos sólidos são destinados para a compostagem (IPEA, 2012). 

3.2.1 Tipos de Compostagem 

Existem diversas possibilidades de tratar resíduos orgânicos (RO) pela técnica de 

compostagem as quais estão agrupadas segundo modelo, escala e soluções no 

Quadro 1. 

 Quadro 1- Gestão de compostagem, segundo escala de aplicação e soluções. 

Gestão de Compostagem Escala Principais soluções 

 
Centralizada (industrial) 

 

média a grande 

• Usinas de triagem e 
compostagem 

• Usinas de adubo orgânico 

 
Descentralizada  

 

pequena a média 

• Compostagem domiciliar 

• Compostagem comunitária 

• Compostagem institucional 

• Pátios urbanos de 
compostagem 

Fonte: Modificado de Siqueira e Assad (2005) 

Para o adequado funcionamento das soluções de compostagem é fundamental a 

existência da prática da segregação de orgânicos na fonte, que pode ocorrer via um 
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programa institucional para os modelos centralizados ou por iniciativa local para os 

descentralizados. No caso de Usinas de Triagem e Compostagem, podem existir 

arranjos onde os resíduos são coletados sem segregação prévia, o que compromete 

a qualidade dos produtos finais do processo. 

Como principal modelo de compostagem em pequena escala descentralizada tem-se 

a compostagem domiciliar realizada no âmbito familiar, em jardins, terraços, áreas de 

serviço, hortas ou qualquer outro local apropriado, com quantidades pequenas de 

resíduos e utilizando sistemas mais simples. Por sua vez a compostagem comunitária 

e a institucional seriam opções intermediárias entre a escala doméstica e a industrial, 

tanto em relação ao volume de resíduos compostados, como ao número de pessoas 

envolvidas. A compostagem em larga escala pode acontecer em sistemas abertos-

pilhas ou fechados-mecânicos (PINTO et al., 2015). 

A compostagem descentralizada apresenta-se como importante alternativa para a 

gestão municipal de resíduos orgânicos. Essa tecnologia, além de ser eficaz no 

tratamento de resíduos orgânicos, produz o composto como subproduto valioso e 

representa uma forma inovadora de envolver os geradores de resíduos nas operações 

de tratamento (ARRIGONI; PALADINO; LAOS, 2015). 

3.2.2 Equipamentos para compostagem 

Segundo Dazzi et al. (2021), a compostagem descentralizada pode ser realizada 

diretamente no solo mediante critérios mínimos, ou em equipamentos específicos 

denominados composteiras, artesanais ou industrializadas. No caso da compostagem 

domiciliar em ambientes urbanos as composteiras são amplamente utilizadas. 

Lane (2013), destaca a importância do recipiente (equipamento) como fator de 

influência nas taxas de reciclagem. Considera que não tem sido dada a devida 

atenção ao equipamento sendo muitas vezes considerado, na melhor das hipóteses, 

como aspecto secundário nos projetos. 

Do ponto de vista técnico-científico equipamento de compostagem ainda tem sido 

pouco estudado (KARNCHANAWONG, SURIYANON, 2011). 

Segundo Lobach (2001), os produtos industriais possuem três funções: prática, 

estética e simbólica, que satisfazem as necessidades dos usuários no processo de 
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utilização. Os produtos industriais são configurados conforme a relação de 

predominância entre essas funções, o que definirá a estética desses artefatos. 

Sendo assim, o estilo do produto industrial é um elemento fundamental para torná-lo 

atrativo e para o reconhecimento de suas funções. Para Baxter (2011), a atração de 

um produto pelo consumidor acontece sobretudo por seu aspecto visual e, por isso, 

quando se fala no estilo do produto, refere-se ao estilo visual. 

3.2.3 Fatores que influenciam a compostagem 

O adequado desenvolvimento da compostagem envolve parâmetros físicos, químicos, 

biológicos inerentes ao processo de degradação biológica, que estão diretamente 

relacionados a aspectos como infraestrutura e operação.  A biodegração dos resíduos 

orgânicos na compostagem sofre influência de diversos fatores durante todo seu 

processo, assim, têm-se os mais importantes: temperatura, pH, umidade, aeração e 

relação inicial carbono/ nitrogênio e granulometria. 

3.2.3.1 Temperatura 

Segundo Kiehl (2002), a temperatura é um dos fatores mais importantes para 

determinar se a operação de compostagem se processa como desejável. A produção 

de calor de um material é indicativo da atividade biológica na pilha de composto e, por 

isso, indiretamente, do seu grau de decomposição. 

Guidoni et al. (2013) relatam que é comum registrar picos isolados de temperatura ou 

pouca oscilação em relação à temperatura ambiente nos processos de compostagem 

doméstica, com adição semanal de resíduos. Sendo que à variação do ambiente 

externo influência a degradação da matéria orgânica, que devido ao volume reduzido, 

apresentam baixa capacidade de isolamento térmico. Arrobas et al. (2009), relata que 

em composteiras domésticas, as temperaturas mais elevadas são observadas nos 

primeiros dias após a introdução de novos resíduos, indicando maior atividade 

microbiana. 

3.2.3.2 pH 

O pH (potencial hidrogeniônico) é um bom indicador da forma como evoluiu o processo 

de decomposição. Na compostagem, o pH normalmente baixa ligeiramente durante 

as primeiras etapas do processo (em torno de 5) devido à formação de CO2 e ácidos 

orgânicos. Os ácidos servem como substratos para as futuras populações 
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microbianas. Posteriormente, o pH começa a subir, e pode chegar a níveis tão altos 

quanto 8 e 9, como consequência da liberação de CO2, da aeração da biomassa e da 

produção de amoníaco pela degradação das proteínas (PINTO et al., 2015). 

Então de uma maneira geral Kiehl (2002), diz que a matéria orgânica crua, de origem 

vegetal ou animal, é naturalmente ácida. A compostagem aeróbia aumenta o seu pH, 

tornando-o neutro quando bioestabilizado e básico quando humificado, no fim do 

processo. 

3.2.3.3 Umidade 

Segundo Kiehl (2002) a umidade ótima da leira deve ser inicialmente de 60 a 65%, 

para granulometria grosseira, de 55 a 60% para fina, e, não deve ser inferior a 40%, 

pois a microbiota é afetada quando chega a 35%. 

Para Fernandes, Silva (1999), Moqsud et al. (2011) e Pinto et al. (2015), na prática se 

verifica que o teor de umidade depende também da eficácia da aeração, das 

características físicas dos resíduos (estrutura, porosidade). Elevados teores de 

umidade, maiores que 65%, fazem com que a água ocupe os espaços vazios do meio, 

impedindo a livre passagem do oxigênio, o que poderá provocar aparecimento de 

zonas de anaerobiose. Se o teor de umidade de uma mistura é inferior a 40% a 

atividade biológica é inibida, bem como a velocidade de biodegradação. 

3.2.3.4 Aeração 

Para Fernandes, Silva (1999), sendo a compostagem um processo aeróbio, o 

fornecimento de ar é vital à atividade microbiana, pois os microrganismos aeróbios 

têm necessidade de O2 para oxidar a matéria orgânica que lhes serve de alimento. 

Quando não há disponibilidade de O2, ou quase nada, os microrganismos aeróbios 

morrem e são substituídos pelos anaeróbios. Para esse tipo de processo os micro-

organismos anaeróbios são indesejáveis, pois podem produzir odores desagradáveis 

e atrair vetores, além de decomporem a matéria orgânica mais lentamente (KIEHL, 

2002). 

Durante o processo de compostagem é necessário revolver o material orgânico, no 

mínimo três vezes por semana para aumentar a porosidade do meio, que sofre 

compactação natural, devido ao próprio peso do resíduo; homogeneizar o material, 
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para reduzir o teor de umidade e controlar a temperatura do processo (MASSUKADO, 

2008). 

3.2.3.5 Relação Carbono/Nitrogênio 

Fernandes, Silva (1999), citam que os microrganismos necessitam de carbono, como 

fonte de energia, e de nitrogênio para síntese de proteínas. É por esta razão que a 

relação C/N é considerada como fator que melhor caracteriza o equilíbrio dos 

substratos. 

Uma das primeiras tarefas para desenvolver com êxito uma atividade de 

compostagem é alcançar a correta combinação dos ingredientes iniciais, 

especialmente a relação entre carbono e nitrogênio (C/N). A relação ideal é entre 25 

e 30 por 1 e decrescerá a 15 por 1 no composto final (a relação C/N diminui 2/3 com 

o tempo porque parte do carbono se perde como CO2 durante o processo de 

compostagem (PINTO et al., 2015). 

Pinto et al. (2015) cita que em geral, os materiais que são verdes e úmidos tendem a 

ser ricos em nitrogênio, e os que são marrons e secos são ricos em carbono. 

3.2.3.6 Granulometria 

No processo de compostagem o tamanho das partículas é uma característica que 

deve ser considerada, uma vez que no fenômeno microbiológico de decomposição da 

matéria orgânica, quanto menor a granulometria, mais eficiente será a digestão pelos 

microrganismos, acelerando o processo (FERNANDES, SILVA; 1999; KIEHL, 2002). 

Resíduos triturados, com granulometria menor, garantem também melhor distribuição 

da temperatura e menor perda de calor, com isso melhora-se a aeração e o 

funcionamento do processo de decomposição como um todo (KIEHL, 2002; 

NOGUEIRA, 2011). 

Dessa forma o tamanho das partículas favorece uma melhor homogenização da 

massa em compostagem, acarretando menor compactação e melhor porosidade do 

material, as características físicas iniciais da mistura são decisivas para o bom 

desenvolvimento do processo de compostagem (RUGGIERI et al., 2012). 

Na prática controlar tais parâmetros em caso de compostagem doméstica pode ser 

difícil para uma pessoa sem conhecimentos específicos. Dessa forma visando garantir 
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essas condições adequadas, a rotina operacional necessária para o processo de 

compostagem deve ser traduzida em linguagem simples utilizando como referência 

aspectos que podem ser observados com o uso do olfato (mudanças de odor na 

mistura), o tato e a visão (verificar umidade e cor), o que pode ser feito a partir de 

elaboração de material instrucional que deve ser didático e visual. O clima do local 

também devem ser destacado como fator que interfere no adequado funcionamento 

do processo. 

3.3 PRINCÍPIOS DE USABILIDADE E APLICAÇÃO A COMPOSTEIRAS  

Segundo a NBR 9241 (ABNT, 2011) a usabilidade pode ser definida como: 

Medida na qual um produto pode ser usado por usuários 

específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, 

eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. 

Em uma perspectiva mais voltada para o processo de desenvolvimento de produtos, 

a usabilidade é uma abordagem para o desenvolvimento de produtos que incorpora, 

de forma direta, o feedback do usuário ao longo do seu ciclo de desenvolvimento de 

forma a reduzir custos e a criar produtos e ferramentas que atendam às necessidades 

dos usuários (UPA, 2020). 

Quando há a incorporação de características e atributos capazes de beneficiar os 

usuários a usabilidade de produtos pode ser melhorada. Para se determinar o nível 

de usabilidade alcançado é necessário medir o desempenho e satisfação dos usuários 

trabalhando com um produto, essa medição de usabilidade é particularmente 

importante para visualizar a complexidade das interações entre o usuário, os 

objetivos, as características da tarefa e os outros elementos do contexto de uso. Um 

produto pode ter níveis significativamente diferentes de usabilidade quando usados 

em diferentes contextos (NBR 9241, 2011). 

Para a usabilidade de um produto ou sistema tomando por base a experiência prévia 

do usuário com o produto - Jordan (1998) apud Catecati et al (2018) propõe cinco 

componentes nos quais a usabilidade deva ser avaliada. 

1. Intuitividade (Guessability): eficácia, eficiência e satisfação com as quais 

determinados usuários conseguem realizar determinadas tarefas com um 

produto particular quando o utiliza pela primeira vez.  
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2. Facilidade de aprendizagem (Learnability): eficácia, eficiência e satisfação 

com as quais determinados usuários conseguem atingir determinados níveis 

de desempenho em determinadas tarefas com um produto, tendo já realizado 

estas tarefas anteriormente.  

3. Desempenho relatado por um usuário experiente: eficácia, eficiência e 

satisfação com as quais determinados usuários experientes conseguem 

realizar determinadas tarefas.  

4. Potencial do sistema: níveis ótimos de eficácia, eficiência e satisfação com 

os quais seria possível realizar determinadas tarefas com um produto.  

5. Reusabilidade: eficácia, eficiência e satisfação com as quais determinados 

usuários conseguem realizar determinadas tarefas depois de tê-las realizada, 

após um longo período de tempo. 

E com relação às composteiras existentes há alguns desafios de usabilidade, como 

geração de odor, propenso a proliferação de insetos e roedores e dificuldade de 

limpeza. Além disso, podem até liberar gases do efeito estufa (JAYAPRAKASH; 

LOHIT; ABHILASH, 2018). 

Jayaprakash; Lohit; Abhilash (2018) conduziram sua pesquisa realizando estudo de 

produto, estudo de mercado e estudo do usuário no qual a entrevista conduzida com 

voluntários demonstrava desvantagens do equipamento de compostagem existentes. 

É comum o relato nos estudos sobre compostagem que o design da composteira 

influencia no processo de compostagem, para obter melhores resultados portanto, é 

importante identificar eficácia das caixas de compostagem (LEKAMMUDIYANSE; 

GUNATILAKE, 2009). 

Para Lekammudiyanse, Gunatilake (2009) o design da composteira deve conter: 

• Facilidade no transporte e instalação; 

• Conter dreno para o excesso de umidade (base porosa); 

• Proteger das condições meteorológicas externas, chuva, ventos; 

• Manter a temperatura no interior; 

• Facilidade na adição de resíduos e remoção de composto; 

• Afastar vetores; 



30 
 

• Durabilidade da caixa (material usado, força, etc.). 

Keramitsoglou, Tsagarakis, (2018) citaram em sua pesquisa que estímulos adequados 

do projeto (forma, cor, material construtivo) podem aumentar substancialmente a 

probabilidade de comportamentos para a prática da reciclagem. Isso indica que 

quando há participação do público no processo de desenvolvimento da solução, seja 

para elaboração de logotipos, seja para escolha de cores ou outros elementos de 

usabilidade, o comportamento com relação a participação é melhor do que quando o 

projeto é imposto pelo poder público, por exemplo. 

Para Keramitsoglou, Tsagarakis, (2018), a escolha dos recipientes de reciclagem 

podem ser analisados conforme uma variedade de elementos como capacidade, 

material de construção, forma e cor. 

• Capacidade do recipiente (tamanho):  

Varia geralmente de acordo com seu uso, se é doméstico ou para um 

ambiente institucional  

• Material de construção 

O plástico constitui o material mais comum, mas os recipientes de reciclagem 

também podem ser feito de alumínio, metal ou madeira 

• Forma 

Todas as formas geométricas podem ser encontradas; isto é, um retângulo, 

cilindro, cubo, ou poliedro. 

• Cor 

A cor dos recipientes pode variar de acordo com legislação de cada estado, 

ou pais. O Quadro 2 apresenta a variação de cor do recipiente de 

compostagem em diferentes países. 

 

Segundo os autores a função mais importante da cor é transmitir informações 

visualmente e influenciar o comportamento para modificar a intenção de reciclar. 

Quadro 2 - Variação de cor do recipiente de reciclagem em diversos países 

Recipientes de reciclagem 

Cor Local Referências 

Verde 
Fuchu/Japan  Tonglet; Phillips; Read (2004) 

Puducherry/India  Pattnaik;  Reddy (2010) 
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Wealden/CROWN/UK  Woodard et al (2001) 

Rushcliffe/UK   Mee et al (2004) 

Barnet London Borough/UK  Barnet (2017) 

Los Angeles/California USA  Chandler (2004) 

Marrom 
Dorset/UK  Read; Gregory; Phillips (2009) 

Brixworth/UK  Tonglet; Phillips; Read (2004) 

Laranja  Oregon State University Academic libraries  Uta (2016) 

Cinza  Green bin system (Germany) Ball (1990) 

Fonte: Adaptado KERAMITSOGLOU; TSAGARAKIS (2018)  

3.4  O USO DE PERSONAS COMO REFERÊNCIA PARA O DESIGN 

DAS COMPOSTEIRAS 

Uma persona constitui-se a partir da descrição de características de uma pessoa 

fictícia, que representa um grupo de potenciais usuários do sistema. O perfil deste 

usuário deve ser constituído a partir das pesquisas desenvolvidas, entrevistas e da 

observação de grupos sociais, assumindo assim as características demográficas, 

psicológicas, necessidades, desejos, hábitos e estilo de vida das pessoas reais que 

foram pesquisadas (PEREIRA, 2012). 

 

Personas, portanto, não descrevem pessoas reais, mas são compostas com base em 

dados reais coletados de vários indivíduos. A criação de perfis de personas de 

usuários típicos ajuda a entender os padrões da sua pesquisa, ou seja, sintetiza os 

tipos de pessoas para as quais você deseja criar os produtos (DAM; TEO, 2013b).  

 

Segundo Pruitt, Adlin, (2010) personas são representações claramente definidas e 

memoráveis de usuários que permanecem visíveis na mente daqueles que projetam 

e constroem produtos. 

Mas porque adotar personas para criação de um produto? Primeiro porque a 

tendência mais natural do designer e do projetista é ser egocêntrica, o que se traduz 

em adotar uma abordagem ao design de produtos com base em seus próprios desejos 

e necessidades. O design autocentrado resulta em produtos inadequados, que muitas 

vezes não será representativo do público-alvo do produto. Segundo porque, os 

usuários são complicados e variados. É preciso um grande esforço para entender 

suas necessidades, desejos, preferências e comportamentos. E, infelizmente, às 

vezes é o caso que agradar alguns usuários em uma determinada situação 

necessariamente entra em conflito com os outros (PRUITT; ADLIN, 2010). 
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Nielsen (2013) em seu artigo propõe um modelo de processo com 10 etapas para 

criação de personas, sendo elas: 

 

1. Coleta de dados. Na primeira etapa, você coleta o máximo de 

conhecimento possível sobre os usuários. Os dados podem vir de 

muitas fontes diferentes, mesmo de conhecimentos pré-existentes na 

organização. 

 

2. Você forma uma hipótese. Com base na primeira coleta de dados, 

você forma uma ideia geral dos vários usuários na área de foco do 

projeto, incluindo as diferenças entre os usuários. 

 

3. Todo mundo aceita a hipótese. Nesta etapa, o objetivo é apoiar ou 

rejeitar a primeira hipótese sobre as diferenças entre os usuários. Isso 

acontece confrontando os participantes do projeto com a hipótese e 

comparando-a com o conhecimento existente. 

 

4. Um número é estabelecido. Nesta etapa, você decide o número 

final de personas. 

 

5. Você descreve as personas. O objetivo de trabalhar com personas 

é poder desenvolver soluções com base nas necessidades dos 

usuários, o que você faz ao preparar descrições de personas que 

expressam compreensão e empatia suficientes para que os leitores os 

entendam. 

 

6. Você prepara situações. Como já mencionado, o método é 

direcionado à criação de cenários que descrevem soluções. Para esse 

fim, são descritas várias situações específicas que podem 

desencadear o uso do produto. Em outras palavras, as situações são 

a base, ou os precursores, de um cenário. 

 

7. A aceitação é obtida da organização. É um fio comum em todas 

as 10 etapas que o objetivo do método é envolver os participantes do 

projeto. Isso significa que o maior número possível deve participar do 

desenvolvimento das personas e que é importante obter a aceitação 

dos participantes das várias etapas. É por isso que todos devem 

contribuir e aceitar as situações. Para conseguir isso, você pode 

escolher entre duas estratégias: Você pode pedir a opinião dos 

participantes ou deixá-los participar ativamente do processo. 
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8. Você divulga conhecimento. Para que o método seja usado pela 

equipe do projeto, as descrições das personas devem ser divulgadas 

a todos. É, portanto, importante desde o início decidir como esse 

conhecimento será disseminado para aqueles que não participaram 

diretamente do processo, para futuros novos funcionários e para 

possíveis parceiros externos. A disseminação do conhecimento 

também inclui como os participantes do projeto terão acesso aos dados 

subjacentes. 

 

9. Todo mundo prepara cenários. Como mencionado anteriormente, 

as personas não têm valor em si mesmas. Somente no momento em 

que a persona faz parte de um cenário - a história de como a persona 

usa um produto futuro - ela tem valor real. 

 

10. Ajustes contínuos são feitos. O último passo é a vida futura das 

descrições da persona. As descrições devem ser revisadas 

regularmente, aproximadamente uma vez por ano. Pode haver novas 

informações ou o mundo pode mudar e novos aspectos podem afetar 

as descrições. Decisões devem ser tomadas para reescrever as 

descrições, adicionar novas personas ou se algumas delas devem ser 

eliminadas. 

 

Para Nielsen (2013) a criação de personas fornece um benefício para equipe de 

design, uma vez que permite que a equipe preveja o comportamento que o usuário do 

produto vai ter. 

3.5 USO DE PROTÓTIPOS PARA DESIGN DE PRODUTOS 

Os protótipos são uma forma econômica de testar como os usuários interagem com o 

produto. Seria inútil produzir um produto acabado para usuários testarem. Por isso os 

designers criam versões simples e reduzidas dos produtos, que podem ser usadas 

para observar, registrar, julgar e medir os níveis de desempenho do usuário com base 

em elementos específicos, ou no comportamento geral, interações e reações dos 

usuários (DAM; TEO, 2013a). 

Nielsen (2013) retoma que a ideia por trás da prototipagem é economizar tempo e 

custo para desenvolver algo que possa ser testado com usuários reais. Essas 
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economias só podem ser obtidas de alguma forma reduzindo o protótipo em 

comparação com o sistema completo. 

3.5.1 Tipos de prototipagem 

Os métodos de prototipagem são geralmente divididos em duas categorias separadas: 

prototipagem de baixa e alta fidelidade. 

 

Os protótipos de baixa fidelidade podem ser modelos baratos, ou simplesmente 

relatos ou visualizações deles. A prototipagem de baixa fidelidade envolve o uso de 

modelos básicos ou exemplos do produto que está sendo testado. Por exemplo, o 

modelo pode estar incompleto e utilizar apenas alguns dos recursos que estarão 

disponíveis no design final ou pode ser construído usando materiais não destinados 

ao artigo acabado, como madeira, papel ou metal para um plástico produtos (DAM; 

TEO, 2013a). 

 

Também é comum o uso de mockup, que pode ser definido como uma representação 

estática de média a alta fidelidade de um projeto. Normalmente o mockup está bem 

próximo do design final do projeto e quando bem elaborado ajuda a representar a 

estrutura da informação; visualizar o conteúdo de forma estática; demonstrar as 

principais funcionalidades (de forma estática); estimular os envolvidos a realmente 

revisarem a parte visual (design) do projeto (TREDER, 2016). 

 

Protótipos de alta fidelidade são protótipos que parecem e operam mais perto do 

produto acabado. Por exemplo, um modelo de polímero 3D com peças móveis 

(permitindo que os usuários manipulem e interajam com um dispositivo da mesma 

maneira que o design final) é de alta fidelidade em comparação com, digamos, um 

bloco de madeira (DAM; TEO, 2013a).  

 

Para Borille (2016) a prototipagem rápida é o termo mais conhecido para um conjunto 

de tecnologias que produzem componentes físicos a partir de modelos CAD, utilizando 

equipamentos controlados por computador. O princípio de fabricação baseia-se na 

deposição e/ou consolidação de camadas, umas sobre as outras, até a fabricação 

completa da peça. Entidades como a VDI (Alemanha) e a ASTM (Estados Unidos) 

propõem o uso do termo Manufatura Aditiva, de modo que não sejam conhecidas por 
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uma aplicação, e assim, não sejam prejudicadas quanto ao seu uso. Em relação aos 

equipamentos para a manufatura aditiva, diferenciam-se dois grupos principais: 

impressoras 3D (3D-Printers); e máquinas industriais (non-3D-Printers). Por 

impressora 3D entende-se a máquina compacta, acessível e que pode trabalhar em 

ambiente de escritório. Este tipo de máquina visa principalmente a produção de 

protótipos que não requerem elevado desempenho. 

 

Wiltgen (2019), cita que a construção de protótipos no desenvolvimento técnico 

científico é de fundamental importância para a realização de ensaios físicos que 

permitem o amadurecimento tecnológico, o que faz parte de processos de construção 

e desenvolvimento principalmente de dispositivos considerados novos ou inovadores.
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4 METODOLOGIA 

O presente estudo está integrado ao projeto de pesquisa alternativas tecnológicas e 

sustentáveis para o tratamento e valorização de resíduos orgânicos em pequena e 

média escala, iniciado em 2018 no Programa de Mestrado em Tecnologias 

Sustentáveis do Ifes, estando vinculado ao grupo de estudos em modelagem 

ambiental e sustentabilidade (GEMA) do Ifes. Em etapa anterior de pesquisa foi 

avaliado o desempenho de protótipos de composteira com diferentes formas 

geométricas quanto a biodegradação de orgânicos e operação por usuários, o que 

evidenciou que trata-se de um problema complexo e a necessidade do envolvimento 

de diferentes áreas do conhecimento. 

Assim, a partir de 2020, foi formalizada parceria com o Laboratório Materiológica do 

bacharelado em Design da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) integrando 

trabalhos em curso de diferentes níveis e objetivo em comum, gerou um fórum 

permanente de discussão e trocas de informações e opiniões.   Assim, a dissertação 

foi desenvolvida de forma integrada e em paralelo a um plano de trabalho de iniciação 

científica em engenharia sanitária e ambiental do Ifes e a um trabalho final de 

graduação (TFG) em Design da Ufes. Destaca-se que o design das soluções para 

compostagem propostas a partir desta pesquisa foram parte do TFG em Design, 

conforme destacado na figura 1 que ilustra as etapas metodológicas da pesquisa.   

A etapa 1, planejamento geral, foi conduzida no âmbito deste estudo, sendo os 

resultados apresentados e discutidos com o grupo para embasar a etapa 2, 

desenvolvimento de layouts para os protótipos, em parceria com os demais 

envolvidos. A etapa 3, seleção do layout do protótipo de composteira, também teve o 

protagonismo desta pesquisa e na etapa 4, a prototipagem aconteceu de forma mais 

integrada e a elaboração de material instrucional foi conduzida no âmbito desse 

estudo. 



37 
 

Figura 1- Etapas metodológicas da pesquisa, segundo métodos e resultados 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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4.1 ETAPA 1 (E1) – PLANEJAMENTO GERAL 

4.1.1 Revisão de literatura 

As buscas de artigos publicados relacionados com o estudo foram realizadas por meio 

do Portal de Periódicos da Capes em revistas indexadas em bases de dados como: 

Science Direct, Scopus, Web of Science, e Scielo. Os descritores usados foram:  

Behaviour household Composting, Compost bin, Composter prototypes, Composteira, 

Compostagem descentralizada, Small-scale Composting, Sensibilização ambiental.  A 

estratégia de pesquisa foi efetuada no campo de “busca” e utilizou-se as palavras-

chave combinadas com os operadores booleanos.  

A procura por teses e dissertações associadas ao tema do trabalho foram realizadas 

por intermédio do Banco de Teses e Dissertações na Plataforma Sucupira da Capes. 

Além de consultas em livros pertinentes ao assunto.  

Todos os artigos, teses e dissertações relevantes para a pesquisa encontrados foram 

organizados em planilhas de Excel, a fim de facilitar a visualização, o estudo e o 

fichamento para a revisão da literatura, bem como ajudar nas referências. 

4.1.2 Busca mercadológica 

Foi realizada busca mercadológica, em português e inglês, visando identificar as 

oportunidades e necessidade de melhorias em relação a composteiras disponíveis no 

mercado em 2019. Os termos de busca utilizados foram composteira e Compost bin.     

Organizaram-se os resultados obtidos seguindo esse roteiro: fabricante, capacidade 

operacional, dimensões externas, forma geométrica, material de fabricação, forma de 

alimentação de orgânicos, retirada do composto e drenagem de chorume, existência 

de ventilação e tampa, bem como necessidade de revolvimento periódico e ou da 

utilização de aceleradores de compostagem. 

4.1.3 Busca em base de patentes 

A pesquisa sobre patentes ocorreu por meios digitais do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) e Espacenet Patent Search, e foram utilizados os 

seguintes descritores: Composteira, Equipamento de compostagem, Composter e 

Compost bin. 
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Durante averiguação, foram selecionadas composteiras destinadas ao tratamento de 

pequenas quantidades de resíduos orgânicos e que possam ser operadas e mantidas 

preferencialmente dentro das residências registradas nos últimos 7 anos (2014 a 

2021). 

O setor de Pesquisa e Desenvolvimento usualmente registra seus avanços 

tecnológicos em forma de patentes, logo elas se tornam um importante indicador 

sobre as atividades de inovação. O mapeamento de patentes é um importante método 

para visualizar lacunas onde possam existir oportunidades de novos 

desenvolvimentos (FRANÇA; BARROSO; POLITANO, 2014). 

4.1.4 Seleção de voluntários 

A seleção de voluntários foi realizada respeitando o livre interesse das pessoas no 

tema e a disponibilidade em participar das diversas fases de pesquisa.  

Utilizou-se o método Bola de Neve cuja formação de amostra se dá ao longo do 

processo e não é determinada. O método de levantamento de dados Bola de Neve 

Virtual inicia-se pelo envio/apresentação do link de acesso ao questionário eletrônico, 

por meio de e-mail ou de alguma Rede Social Virtual – RSV, o método de 

encaminhamento do questionário corresponde à estratégia viral, uma vez que, no 

corpo da mensagem, além da apresentação da pesquisa, há um pedido para que ela 

seja repassada para/compartilhada com a rede de contatos de quem o 

recebeu/visualizou (COSTA, 2018).  

Inicialmente, especificou-se as características que os membros da amostra deveriam 

ter. Essas características compreendiam possuir ou não experiência anterior com 

compostagem bem como o interesse em conhecer a prática e participar da pesquisa. 

O grupo de pesquisa enviou, pela rede social (whats app), uma enquete (apêndice A) 

que foi configurada pela ferramenta google forms, para grupos de faculdade, do 

trabalho, grupos do condomínio e vizinhança, grupos de amigos e familiares em um 

número estimado 916 pessoas. A enquete continha breve apresentação da pesquisa, 

e da metodologia, seguida da consulta sobre o interesse e disponibilidade em 

participar, e coleta de dados de contato dos voluntários que aceitaram colaborar com 

o estudo. Desse total, obtiveram-se 53 respondentes da enquete que manifestaram 

interesse e foram cadastrados como parte da etapa E1. 
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Ao final de E1, das 53 respostas favoráveis obtidas, foram selecionados 41 voluntários 

interessados em conhecer ou aprofundar conhecimentos sobre compostagem. O 

principal critério de inclusão foi ser residente na Região Metropolitana da Grande 

Vitória. A amostra final resultou em perfil estratificado e englobou pessoas com 

diferenças em termos de faixas etárias, áreas de atuação e interesses (estudantes, 

profissionais, consumidores de produtos orgânicos), gênero, que permitiu obter uma 

representação mais próxima aos potenciais usuários de composteiras em ambientes 

domésticos. 

4.1.5 Elaboração dos instrumentos de pesquisa 

Os instrumentos de pesquisa utilizados referem-se a questionários e fichas de 

avaliação aplicadas a potenciais usuários, representados pelos voluntários da 

pesquisa, e ainda especialistas e juízes nas etapas 1 e 3, como organizados no 

Quadro 3. 

Quadro 3 - Instrumentos de pesquisa, segundo etapa da pesquisa, objetivo do 

instrumento e amostra 

Etapa de 
pesquisa 

Instrumentos Objetivo Amostra 
(n) 

 

 

E1 

Enquete (apêndice A) Seleção geral de entrevistados 916 

Perfil socioeconômico 
(apêndice B) 

Obter informações para definir 
o público alvo (persona) 

41 

Percepção sobre prática da 
compostagem e preferências 
quanto a características físicas 
e operacionais dos 
equipamentos de 
compostagem (apêndice C) 

Obter informações para definir 
requisitos de projeto  

41 

E3 
Avaliação com especialistas 
(Apêndice D) 

Obter informações para definir 
requisitos de projeto 

5 

E3 
Avaliação com Juízes 
(Apêndices E e F) 

Validar o Instrumento de 
pesquisa para ser utilizado com 
voluntários 

7 

E3 
Avaliação dos modelos 
conceituais tridimensionais 
(Apêndice G)  

Seleção para prototipagem 41 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Os instrumentos foram elaborados com linguagem coloquial, evitando excesso de 

termos técnicos, de forma a facilitar o entendimento pelos entrevistados, buscando 

agregar a opinião dos voluntários às diversas etapas de desenvolvimento de uma 

composteira.  

A formulação das questões segue as recomendações de Gil (2017), em relação a 

evitar a indução do participante a responder de acordo com ideias do pesquisador, de 

ter coerência para possibilitar a interpretação do que é solicitado de forma clara e 

exprimir seu conhecimento a respeito do assunto. 

No levantamento do perfil socioeconômico (apêndice B) da etapa E1, foram 

explorados temas como: faixa etária, escolaridade, gênero, renda familiar, município 

de residência e quantidade de moradores da residência. O instrumento utilizado para 

identificar as preferências dos 41 voluntários selecionados (apêndice C), continha 

perguntas abertas e fechadas relacionadas ao layout de composteiras e também 

sobre a percepção dos entrevistados em relação às características físicas e 

operacionais do equipamento de compostagem, como uso de tampa, revolvimento do 

orgânico, cor e material construtivo. Foram apresentadas figuras tridimensionais de 

equipamentos com diferentes formas geométricas, para que escolhessem a opção de 

sua preferência.  

A avaliação com especialistas da etapa E3 (apêndice D) continha quesitos sobre 

modularidade, ventilação, geometria, drenagem, estilo de design, instrumentos 

operacionais (kit de jardinagem para revolvimento, trituradores, dosagem e controle 

de umidade - borrifador) e o sistema construtivo como um todo. Os juízes validaram o 

instrumento de pesquisa final que seria usado com os voluntários para escolha do 

protótipo, segundo 4 critérios de avaliação estabelecidos: organização, objetividade, 

clareza e facilidade de leitura e compreensão do conteúdo. Para isso usaram o 

formulário (apêndice F). E por fim o último instrumento de pesquisa usado com os 

voluntários (apêndice G) avaliaram quanto às características construtivas, como 

modularidade (empilhável ou gavetas), forma de ventilação (furo ou frestas) e a 

geometria (quadrada ou retangular) resultando em um modelo selecionado para 

produção do protótipo. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do Ifes, de acordo 

com parecer incluído nos anexos. Os questionários e demais instrumentos referentes 
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a cada uma das etapas, estão sendo aplicados respeitando-se o interesse em 

participar da pesquisa do voluntário bem como sua opinião.  

4.1.6 Pesquisa de preferências com voluntários 

Devido as dificuldades de encontros presenciais, por causa da pandemia COVID 19, 

todo processo de pesquisa foi realizado online utilizando o formulário do google forms, 

foi garantido que os voluntários pudessem mandar áudio das suas considerações 

caso achassem necessário. No total 41 voluntários responderam ao instrumento de 

pesquisa da etapa 1 (apêndice C). Nesta etapa buscou-se a percepção sobre prática 

da compostagem e preferências quanto a características físicas e operacionais dos 

equipamentos de compostagem. 

4.2 ETAPA 2 (E2) – DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS PARA OS 

PROTÓTIPOS  

4.2.1 Definição do perfil do usuário típico – persona 

Para Pereira (2012) uma persona constitui-se a partir da descrição de características 

de uma pessoa fictícia, que representa um grupo de potenciais usuários do sistema e 

para isso analisa-se hábitos e estilo de vida das pessoas reais que foram pesquisadas. 

As etapas para definição das personas foram: Definição do público alvo (análise de 

dados dos voluntários selecionados); Concepção (criação de personas com base no 

público alvo) e Aplicação (Utilização das personas na concepção do produto). 

A pesquisa aplicou instrumentos de pesquisa com voluntários, para coleta de dados 

sobre o perfil socioeconômico que definiu um perfil do público alvo que delimitou a 

criação de personas para o projeto (concepção). A pesquisa envolveu aspectos 

relacionados à idade, gênero, renda e escolaridade. 

A partir da definição dos perfis de público alvo, o graduando em bacharelado em 

design criou personas para o projeto (concepção).  

Por questões de limitação de orçamento e tempo para confecção dos modelos físicos, 

optou-se por trabalhar nesse projeto com cinco perfis, utilizando 5 personas dentre as 

criadas. A justificativa para essa escolha está embasada no que Pruitt, Adlin, (2010) 

defendem: que de 3 a 5 personas são suficientes para atingir o objetivo, contanto que 

atenda a seguintes características de serem relevantes para o produto e seus 
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objetivos de negócios; baseado em dados e / ou suposições claramente identificadas; 

e sejam envolventes, esclarecedor e até inspirador. 

4.2.2 Levantamento dos requisitos de projeto e apoio técnico para design  

A revisão de literatura, associada a busca mercadológica e em patentes, bem como a 

pesquisa de opinião com voluntários embasaram a seleção dos requisitos de projeto, 

como características físicas e operacionais do equipamento a serem apresentados 

para avaliação de especialistas, juízes e voluntários em etapa posterior de pesquisa.  

Após análise da pesquisa com voluntários obtiveram-se os requisitos de projeto 

quanto à geometria da composteira, material construtivo, característica como modelo 

de tampa, característica operacional como revolvimento do composto. Também foi 

definido o benefício básico ou o diferencial do equipamento em desenvolvimento, o 

qual foi integrado aos requisitos de projeto. 

A partir da avaliação de especialistas definiu-se requisitos que poderiam ser utilizados 

no modelo conceitual da composteira em criação, como: Ventilação (furos ou 

rebaixos), Revolvimento (manual ou mecanizado), Dispositivo de trituração (tesoura 

ou triturador manual de alimentos), Dosagem (copo dosador), Modularidade, Dreno, e 

Material utilizado para confecção. A equipe de design auxiliou quanto a escolha 

desses itens, levando em consideração aspectos de design estrutural e estético.  

Foi realizada uma pesquisa de estratégia de inovação do produto que permitiu uma 

análise das oportunidades envolvendo as características do produto em termos 

comerciais, gerando um breve documento chamado especificação da oportunidade 

conforme sugerido por (BAXTER, 2011). 

 

4.3 ETAPA 3 (E3) - SELEÇÃO DO LAYOUT DO PROTÓTIPO DE 

COMPOSTEIRA  

A partir dos requisitos de projeto definidos na etapa 2 (E2), projetou-se três modelos 

conceituais de equipamentos de compostagem, variando elementos construtivos que 

favorecem a usabilidade deles.  

Esses modelos conceituais passaram pela avaliação de especialistas, e em seguida 

pela avaliação de Juízes para validar o instrumento de pesquisa da etapa 3, e por 
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último foram apresentados aos voluntários de forma que avaliassem e selecionassem 

o modelo para prototipagem, todo processo será detalhado nos próximos subtópicos. 

4.3.1 Avaliação dos especialistas 

Foi produzida uma revisão com especialistas que puderam avaliar alguns aspectos 

dos modelos conceituais desenvolvidos para balizar algumas decisões de escolha. A 

avaliação por especialista é menos formal que uma avaliação heurística. Consiste em 

uma revisão especializada, com o profissional contando com sua experiência em 

princípios gerais de usabilidade (HERROD, 2007).  

Cinco avaliadores de diferentes profissões avaliaram questões como opções de 

modularidade, ventilação, geometria, drenagem, estilo de design, instrumentos 

operacionais (kit de jardinagem para revolvimento, trituradores, dosagem e controle 

de umidade - borrifador) e o sistema construtivo como um todo em termos de 

princípios de design universal (o instrumento de pesquisa utilizado está no apêndice 

D).  

Os cinco especialistas que fizeram a avaliação, tinham formação de Desenhista 

Industrial (Nível Bacharelado), Tecnóloga em Polímeros (Nível Bacharelado), 

Tecnóloga em Saneamento Ambiental (Nível Mestrado), Engenharia Mecânica (Nível 

Doutorado), Física (Nível Doutorado). Devido as dificuldades de encontros 

presenciais, por causa da pandemia COVID 19, as avaliações foram realizadas de 

modo online pelo formulário do google forms, garantindo que eles pudessem mandar 

áudio das suas considerações caso achassem necessário. Afacan e Erbug (2009) 

mencionam que uma avaliação interdisciplinar pode economizar o orçamento do 

projeto e o tempo necessário, enquanto garante uma taxa de erro reduzida. 

4.3.2 Avaliação do instrumento de pesquisa 

Após passar pela avaliação dos especialistas, o instrumento de pesquisa foi validado 

pela técnica de validação de juízes, realizada por 7 voluntários. A seleção dos juízes 

teve como critério que possuíssem experiências e vivência no cotidiano, bem como 

tivessem aproximação com o universo metodológico de pesquisa científica. O Quadro 

4 apresenta a formação e interdisciplinaridade dos juízes que validaram o 

questionário. 
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Quadro 4 - Formação dos juízes que validaram o instrumento de pesquisa 

JUIZ Formação 

Juiz 1 

Engenheira Ambiental, Tecnóloga em Saneamento Ambiental, e em Engª 

de Segurança do Trabalho, Especialista em Vigilância em Saúde 

Ambiental, Mestranda em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável 

Juiz 2 
Engenheiro Civil. Doutor em Engenharia Civil na área de Geotecnia 

Ambiental. 

Juiz 3 
Engenheira Civil, Especialista em Saúde Pública, Mestre em engenharia 

ambiental. 

Juiz 4 Bióloga, Mestre em Microbiologia Agrícola e Doutora em Biotecnologia. 

Juiz 5 Designer, Mestre em semiótica e comunicação e Doutora em sociologia. 

Juiz 6 Engenheiro Sanitário e Ambiental. 

Juiz 7 
Biólogo, Mestre em Tecnologias Sustentáveis e Doutorando em Biologia 

Vegetal. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Para avaliação elaborou-se um formulário no google forms (Apêndice E) no qual os 

juízes deveriam julgar as questões do instrumento de pesquisa, segundo 4 critérios 

de avaliação estabelecidos: organização, objetividade, clareza e facilidade de leitura 

e compreensão do conteúdo. Os juízes deveriam julgar de 1 a 4 o nível de pertinência 

para cada questão, considerando 1 = não relevante ou não representativo, 2 = item 

necessita de grande revisão para ser representativo, 3 = item necessita de pequena 

revisão para ser representativo, 4 = item relevante ou representativo (LYNN, 1986; 

RUBIO et. al 2003).  

Os juízes também tiveram um espaço aberto, para sugerir o acréscimo e/ou supressão 

de algum item, bem como tecer comentários e sugestões ao instrumento que seria 

aplicado aos voluntários. Eles foram convidados via e-mail a acessarem a planilha de 

avaliação (apêndice F) e foi dado um prazo inicial de 15 dias para contribuições. 

Devido as dificuldades de encontros presenciais, por causa da pandemia COVID 19, 

todo processo de avaliações realizou-se online utilizando o formulário do google forms 

(apêndice E) e uma planilha de avaliação no word (apêndice F) e foi garantido que os 

juízes pudessem mandar áudio das suas considerações caso achassem necessário. 

Para quantificar o grau de concordância entre os juízes durante o processo de 

avaliação da validade de conteúdo do instrumento de pesquisa, foi utilizado o Índice 
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de Validade de Conteúdo (IVC) proposto por Wynd; Schmidt; Schaefer, (2003), 

descrita pela fórmula: 

𝐼𝑉𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "3" 𝑜𝑢 "4"

número total de respostas
 

O IVC mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância sobre 

determinados aspectos do instrumento e de seus itens (WYND; SCHMIDT; 

SCHAEFER, 2003). Esse método permite inicialmente analisar cada item 

individualmente e depois o instrumento como um todo. Esta regra emprega uma 

escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. Para avaliar a 

relevância/representatividade. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2” devem 

ser revisados ou eliminados. Dessa forma, o IVC tem sido também definido como “a 

proporção de itens que recebe uma pontuação de 3 ou 4 pelos juízes. Para verificar a 

validade dos instrumentos de uma forma geral, autores sugerem uma concordância 

mínima de 0,80. 

Após a avaliação dos juízes todo o instrumento de pesquisa foi revisado, em atenção 

especial às questões que tiveram IVC ≤ 0,80, que foram reformuladas ou excluídas 

do questionário. O instrumento de pesquisa final depois da aprovação dos Juízes pode 

ser visto no (Apêndice G). 

 

4.3.3 Avaliação com voluntários (usuários) para seleção da composteira 

Por fim, o instrumento de pesquisa (Apêndice G) foi aplicado aos voluntários para 

seleção da composteira. Devido as dificuldades de encontros presenciais, por causa 

da pandemia COVID 19, todo processo de pesquisa foi realizado online utilizando o 

formulário do google forms, garantindo que os voluntários pudessem mandar áudio 

das suas considerações caso achassem necessário. No total 41 voluntários 

responderam ao instrumento de pesquisa da etapa 3.  

Nesta etapa buscou-se identificar as preferências de potenciais usuários do 

equipamento compostagem para agregar a visão deles ao protótipo que será 

construído. Os voluntários escolheram uma opção de equipamento preferencial e 

puderam também opinar com relação a alterações quanto a características 

construtivas, como modularidade (empilhável ou gavetas), forma de ventilação (furo 
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ou frestas) e a geometria (quadrada ou retangular) resultando no modelo conceitual 

selecionado para produção do protótipo. O instrumento de pesquisa também avaliou 

o ambiente de uso da composteira e o qual destino o voluntário daria ao composto.  

 

4.4 ETAPA 4 (E4) - CONFECÇÃO DO PROTÓTIPO, E ELABORAÇÃO DE 

MATERIAL INSTRUCIONAL AOS USUÁRIOS 

4.4.1 Confecção do modelo em escala reduzida 

Utilizou-se a técnica de prototipação aditiva ou impressão 3D para plotar o modelo 

conceitual produzido. Esse tipo de técnica disponibiliza a facilidade de testar uma peça 

ou mesmo uma funcionalidade, o que permite agilizar o desenvolvimento tecnológico 

de inovação. Para Wiltgen (2019) a utilização de impressoras 3D com tecnologia de 

Modelagem por Deposição Fundida (FDM – Fused Deposition Modeling) devido ao 

custo acessível e a praticidade de utilização tem auxiliado muitos protótipos de testes 

os quais seriam difíceis de se obter por outro método de manufatura, quer pelo custo, 

quer pelo tempo e complexidade construtiva.  

Porto (2016) descreve que o primeiro passo da criação é o desenvolvimento do 

modelo em 3D do objeto em algum software de edição no computador. Em seguida, 

é preciso enviá-lo para o software da impressora para definir-se as dimensões e a 

resolução da imagem, que é medida pela espessura das camadas sobrepostas.  

A técnica de Modelagem por Fusão e Depósito (FDM) utilizadas em impressora 3D é 

baseada em um sistema de extrusão de termoplásticos. Em vez de utilizar um molde, 

a máquina sozinha excursiona nos três eixos XYZ. O injetor de material, tem controle 

total da quantidade de material a ser derretido, aquece e puxa o filamento plástico que 

fica enrolado em uma bobina. O material passa através de dois bicos extrusores 

situados no cabeçote para, então, ser depositado na plataforma (PORTO, 2016; 

WILTGEN, 2019). 

Wiltgen (2019) cita que a matéria prima usada em máquinas FDM para construção de 

um objeto é fabricada na forma de um cordão de filamento plástico bobinado em 

carretéis de aproximadamente 1kg, com espessura de 1,75 mm de diâmetro. O bico 

da extrusora da impressora 3D FDM ao derreter o plástico, reduz o diâmetro para 0,4 
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mm (mais comum), de tal forma que os objetos produzidos possam ter a aparência 

superficial quase lisa aos olhos humanos. Os plásticos mais comuns utilizados em 

impressoras 3D FDM são o ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) e o PLA (Polylactic 

Acid) ambos produzidos em várias cores diferentes.  

No protótipo em criação utilizou-se o software de modelos em 3D SketchUp, e uma 

impressora modelo Sethi 3D S3 com filamento PLA preto e transparente. A impressora 

utilizou o software Simplify 3D 4.0.0. que leu o desenho em 3D e gerou as 

coordenadas para excursionar o filamento nos três eixos XYZ. Resultando em 

aproximadamente 87 horas de impressão para conclusão do protótipo.  

As peças foram confeccionadas em módulos e encaixadas. 

O desenho do modelo no programa SketchUp, bem como a impressão 3D foi realizada 

pela equipe de design. 

4.4.2 Elaboração do material instrucional aos usuários 

Papadopoulos (2009), concluiu em seu estudo que a familiarização com uso do 

protótipo, com instruções corretas de operação contribuem para que problemas 

operacionais muito comuns relatados por usuários sejam resolvidos. 

O fornecimento de informações e conselhos sobre “resolução de problemas” no caso 

de existirem dificuldades com o processo de compostagem é considerado essencial 

para sua prática. E que isto pode ser conseguido através do uso de linhas telefônicas 

de ajuda, panfletos de “perguntas e respostas”, folhas informativas e recursos 

baseados na Internet. Além disso, os incentivos econômicos, como a redução das 

taxas municipais, ou doação de composteiras também poderiam motivar os cidadãos 

a compostagem (KARKANIAS,2016; EDGERTON, MCKECHNIE, DUNLEAVY, 2009). 

Além disso, Faverial, Sierra (2014), sugeriram que o auxílio do Serviço Ambiental 

Municipal no fornecimento de informações e orientação aos responsáveis técnicos e 

residentes para identificar e resolver problemas operacionais durante a compostagem 

seria um fator motivante para sua prática. 

Por isso produziu-se um material instrucional, com linguagem simples, didática e 

visual tentando minimizar dúvidas sobre a compostagem que será disponibilizado aos 

usuários, a fim de tornar a prática mais acessível a diferentes públicos.  
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5 RESULTADOS  

O desenvolvimento de solução para compostagem em ambientes domésticos envolve 

diversas etapas metodológicas como apresentado anteriormente, sendo o principal 

resultado a seleção do modelo de composteira com base nos critérios estabelecidos. 

5.1 ESTUDO DE MERCADO 

Realizou-se o levantamento das características físicas e operacionais de 

composteiras disponíveis no mercado, sendo identificados 42 modelos apresentados 

na Tabela 1. 

Esse estudo permitiu identificar características físicas e operacionais como 

capacidade, dimensão, formato, formas de alimentação e retirada do composto, 

presença ou ausência de tampa, material construtivo, uso de acelerador de 

compostagem, e necessidade de revolvimento. 
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Tabela 1 - Características físicas e operacionais de composteiras industrializadas disponíveis no mercado 

    Características operacionais 

   Características físicas 
Forma de alimentação 

com orgânicos e 
retirada do composto 

Ventilação 
Proteção 

contra 
vetores 

      

 Fabricante Local Capacidade  
Dimensões 

(LxAxP) 
Formato Material 

Abertura 
superior 

para 
alimentação 

Abertura 
inferior 

para 
retirada 

do 
composto 

Possui 
orifícios 

para 
entrada 
de ar? 

Possui 
tampa? 

Necessidade 
de 

revolvimento 

Possui 
dreno de 
chorume 

Utiliza 
acelerador 

1 Algreen EUA * 
68,58 x 
68,58 x 

81,28 cm 
Retangular 

Plástico 
reciclável 

sim  sim sim sim não não  * 

2 Bamboozle EUA * 
20,32  x 
15,87 x 

22,86 cm 
Retangular Bambu sim não não sim não não * 

3 Casalógica Brasil 15 L 
44  x 35 x 

43 cm  
Retangular Plástico sim não não sim  não  sim não 

4 Casalógica Brasil 39 L  
63 x 39 x 

62 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

5 Compostchêira Brasil 
4 ou 5 

pessoas 
82  x 64,5  
x 40 cm 

Retangular Tecido PET sim não não sim não sim não 

6 ecoisas Brasil 15 L 
43  x 35  x 

43 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não sim opcional 

7 ecoisas Brasil 39 L 
59 x 39 x 

62 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não  sim opcional 

8 ecoisas Brasil 60 L 
80 x 39 x 

62 cm 
Retangular Plástico sim  não não sim não sim opcional 

9 ecoisas Brasil 5 kg 
40 x 40 x 

78 cm 
Retangular 

Plástico 
(elétrica) 

sim não não sim não sim opcional 

10 EHI Natural Brasil 4 L 
32 x 16 x 

36 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não sim * 
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11 EHI Natural Brasil 15 L 
43 x 35 x 

43 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não  sim * 

12 EHI Natural Brasil 26 L 
67,5 x 35 x 

50,5 cm 
Retangular Plástico sim  não não sim não sim * 

13 EHI Natural Brasil 36 L 
61 x 38,5x 
61,5 cm 

Retangular Plástico sim não não sim não sim * 

14 Envirocycle EUA 132 L * cilindrica 
Plástico 

reciclável 
sim não não sim sim sim não 

15 FCMP Outdoor EUA 140 l * cilindrica 
Plástico 

reciclável 
sim não sim sim sim não não 

16 
Gardener's Supply 

Company 
EUA 340 L * Retangular 

Plástico 
reciclável 

sim sim sim sim não não * 

17 Geobin EUA 817 L * Cilíndrica 
Plástico 

reciclável 
sim não sim não não não não 

18 Good Ideas EUA 189 L * Cilíndrica 
Plástico 

reciclável 
sim não sim sim sim não * 

19 Hungry Bin EUA 75 L * Trapezoidal 
Plástico 

reciclável 
sim sim não sim não sim não 

20 Jora Composter EUA 264 L * Hexagonal 
Aço 

Galvanizado 
sim não não sim sim não não 

21 Living Soil 
Reino 
Unido 

18 L 
42 cm x 

31,5 cm x 
31,5 cm  

Retangular Plástico sim não não sim não sim * 

22 Mantis EUA 140 L * Cilíndrica Aço  sim não não sim sim  não * 

23 Miracle-Gro EUA 70 L * Hexagonal 
Plástico e 

metal 
sim não não sim sim não * 

24 Morada da Floresta Brasil 
15 L (1 
pessoa) 

45 cm x 35 
cm x 43 cm 

Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

25 Morada da Floresta Brasil 
15 L (1-2 
pessoas) 

43 cm x 35 
cm x 55 cm 

Retangular Plástico sim não não sim não sim não 
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26 Morada da Floresta Brasil 
45 L (2 a 3 
pessoas) 

60 cm x 42 
cm x 78 cm 

Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

27 Morada da Floresta Brasil 
45 L (2 a 3 
pessoas) 

60 cm x 42 
cm x 103 

cm 
Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

28 Morada da Floresta Brasil 
45 L (2 a 3 
pessoas) 

60 x 42 x 
128 cm 

Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

29 Morada da Floresta Brasil 
159 L (4 a 5 

pessoas) 
62 x 39 x 

80 cm 
Retangular Plástico sim não não sim não sim não 

30 Natural Home EUA 3,78 L * Cilíndrica Cerâmica sim não sim sim não não * 

31 Oggi Austrália 3,8 L * Cilíndrica Bambu sim não sim sim não não * 

32 OXO EUA 12 xícaras 
17,78 cm x 
17,78 cm x 
17,78 cm  

Retangular Plástico sim  não não sim não não não 

33 
Redmon Green 

Culture Composter 
EUA 246 L * Retangular 

Plástico 
reciclável 

sim sim sim sim não não * 

34 Smartcara Brasil * 
27 x 20 x 

35 cm 
Retangular 

Plástico 
(elétrica) 

sim não não sim não não não 

35 Spin Bin EUA 227 L * Cilíndrica 
Plástico 

reciclável 
sim sim sim sim sim não * 

36 Tierra Garden EUA 908 L * Retangular 
Plástico 

reciclável 
sim sim sim sim não não * 

37 TRAPP Brasil 435 L 
70 x 80 x 

70 cm  
Retangular Polietileno sim sim não sim não não não 

38 Urban Composter Austrália 8 L 23 x 27 cm Cilíndrica Plástico sim não não sim não sim não 

39 Urban Composter Austrália 15 L  29 x 40 cm Cilíndrica Plástico sim não não sim não sim não 

40 Utopia Kitchen EUA 4,92 L * Cilíndrica Inox sim não sim sim não não * 

41 Yimbi EUA 140 L * Hexagonal 
Plástico 

reciclável 
sim não sim sim sim  não * 

42 Zero Waste Canadá 7,57 L 
21,29 x 
27,94 x 

24,13 cm  
Trapezoidal Plástico sim não sim sim não não * 

Legenda: (*) sem informações. Fonte: Elaborado pela autora (2021)
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Da Tabela 1 pode-se extrair informações que permitiram identificar características 

físicas das composteiras existentes no mercado. 

5.1.1 Forma de alimentação 

Dos 42 modelos analisados de composteiras presentes no mercado (Figura 2), 

percebe-se que em 100% delas a forma de alimentação era uma abertura superior, 

enquanto que para retirada do composto 16,6% delas possuíam abertura inferior para 

retirada do composto; 83,3% não possuíam abertura na parte inferior para retirada do 

composto e nestes casos o procedimento seria feito pela mesma via utilizada para 

colocar os RO. 

Figura 2 - Distribuição percentual das formas de alimentação e retirada do 

composto em composteiras industrializadas segundo estudo de mercado 

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.1.2 Relação entre revolvimento e drenagem de chorume 

Com relação ao revolvimento e drenagem de chorume, dos modelos analisados 

(Figura 3) percebe-se que 31% não possuíam nenhum dos dois dispositivos e em 2% 

possuíam ambos. No entanto, na maioria dos casos, as duas características se 

alternam, sendo que em 50% não há revolvimento, mas apresentam dreno de 

chorume e em 17% há revolvimento, mas não o dreno. Essa relação leva a crer que 

nas composteiras sem revolvimento o chorume percola, precisando de um dreno para 

retirada dele. Nas composteiras com revolvimento a maioria é sem dreno, pelo fato de 

o chorume se misturar ao composto. 
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Figura 3 - Distribuição percentual da Relação entre revolvimento e drenagem de 

chorume de composteiras segundo estudo mercado 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.1.3 Ventilação 

Pelo estudo produzido, observa-se que (69%) das composteiras analisadas não 

possuíam orifícios que auxiliam a ventilação e em (31%) delas houve orifícios para 

auxilio na ventilação.  

No estudo realizado por Karnchanawong, Suriyanon (2011), os autores discutiram que 

quanto maior a ventilação no equipamento de compostagem menores a temperaturas 

atingidas durante o processo. Os equipamentos estudados por Karnchanawong, 

Suriyanon (2011), que tinham aberturas razoáveis de ventilação (4 a 8 furos) 

obtiveram temperatura na faixa de 45ºC após 4 semanas. Enquanto que as 

composteira que tinham 4 a 8 furos mais a tubulação interna para passagem de ar 

obtiveram temperaturas na faixa de 47ºC após 4 semanas. As composteira que não 

tinham furos de ventilação obtiveram temperaturas na faixa de 47º a 50ºC após 4 

semanas. Portanto, sem ventilação obtém-se melhor faixa de temperatura. 

5.1.4 Proteção contra vetores 

Com relação a proteção contra vetores, 98% das composteiras possuíam tampa, 

indicando proteção, e apenas 2% não possuíam. 

5.1.5 Material construtivo 

O material construtivo em 86% das composteiras eram constituídos de plástico, 7% 

de aço, 5% de bamboo e 2% de cerâmica. Sendo então o mais utilizado o material 

plástico (Figura 4). 
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Figura 4 - Distribuição percentual dos materiais utilizados na fabricação de 

composteiras segundo estudo de mercado 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.1.6 Uso de acelerador de compostagem 

Segundo análise, em 45,24% das composteiras não mostraram informações sobre 

uso de acelerador de compostagem, em 9,52% o uso era opcional, e em 45,24% delas 

não precisam utilizá-lo. 

5.1.7 Composteira típica segundo pesquisa mercadológica 

Diante do estudo realizado foi possível identificar as características de um modelo de 

composteira típica que pudesse representar as principais características físicas e 

operacionais presentes nas soluções industrializadas oferecidas pelo mercado: 

• Forma de alimentação do composto na parte superior e retirada do composto 

na parte superior também; 

• Dispensa a necessidade de revolvimento periódico da massa de RO; 

• Possui dreno para chorume; 

• Ausência de orifícios para ventilação; 

• Proteção contra vetores na forma de tampa; 

• Material construtivo: plástico; 

• Não usa acelerador de compostagem. 
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5.2  ESTUDO DE COMPOSTEIRAS ARTESANAIS (LITERATURA) 

 

Como estratégia para identificar as principais características físico-funcionais de 

composteiras artesanais, foram selecionados e avaliados 13 modelos utilizados em 

estudos e experimentos a partir da revisão de literatura e os resultados obtidos 

descritos na  Tabela 2. 

 

Esse estudo permitiu identificar características físicas e operacionais como: 

capacidade, dimensão, formato, material, formas de alimentação e retirada do 

composto, presença de tampa, material construtivo, uso de acelerador de 

compostagem, necessidade de revolvimento que nos permitiu obter uma composteira 

típica de construção artesanal. 
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Tabela 2 - Características físicas e operacionais de composteiras artesanais disponíveis na literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021)  
Legenda: (*) sem informações 

Ventilação

Proteção 

contra 

vetores

Abertura 

superior 

para 

alimentação

Abertura 

inferior para 

retirada do 

composto

Possui 

orificios para 

entrada de ar

Possui 

tampa?

1
ARRIGONI,  et al 

(2015)
Argentina

Composto 

de Aeração 

Assistida 

(AAC). 

200 *
cilindrico 

vertical
Metal sim sim sim sim não não *

2
ARRIGONI,  et al 

(2015)
Argentina

Auxiliar de 

Torneament

o Composto 

( ATC

200 *
cilindrico 

horizontal
metal sim não sim sim sim não *

3
ARRIGONI,  et al 

(2015)
Argentina

Extended 

Volume 

Composter 

(EVC)

300
6,35  x 65 x 

2,54 cm
quadrado plástico sim sim sim sim não não *

4
JAYAPRAKASH; 

ABHILASH (2018)
India

Compost bin 

for Indian 

Kitchen

4-5kg
30 × 30 × 

65cm
cilindrico

Bio-

plastic 

(Cellulose

, starch)

sim sim não sim sim não sim

5

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não 4 furos sim não não *

6

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não 8 furos sim não não *

7

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não
4 furos 

+ tubulação
sim não não *

8

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não
8 furos 

+ tubulação
sim não não *

9

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não tubulação sim não não *

10

KARNCHANAWO

NG;  SURIYANON 

(2011)

Tailândia * 200 * cilindrico polietileno sim não não sim não não *

11
CHETAN,  et al. 

(2018)
India * 600

91cm diametro 

x 91 altura
cilindrico metal sim não sim não não não *

12
ARRIGONI,  et al 

(2018)
Argentina * 500

80cm diametro 

x 100 altura
cilindrico plástico sim sim sim sim não sim *

13
FAVERIAL; 

SIERRA, (2014)
França * 400

70 x 80 x 70 

cm 
quadrado

plástico 

polietileno
sim sim sim sim não não *

Possui 

dreno 

para 

chorume

Utiliza 

acelerador
Local

Características físicas Características operacionais

Autor Nome Capacidade (l)
Dimensões

 (LxAxP)
Formato Material

Alimentação com 

organicos e retirada do 

composto
Realiza 

revolvimento
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Da Tabela 2 extraiu-se informações que permitem identificar características físicas-

funcionais das composteiras artesanais descritas na literatura. 

5.2.1 Formas de alimentação  

Dos 13 modelos analisados de composteiras artesanais com base na literatura (Figura 

5), percebe-se que em 100% a forma de alimentação deveria ser feita via abertura 

superior, enquanto que 38% possuíam abertura inferior específica para retirada do 

composto, e nas demais 62% a retirada do composto seria realizada pelo mesmo 

orifício utilizado para colocar os RO a serem tratados.  

Figura 5 - Distribuição percentual das formas de alimentação e retirada do 

composto em composteira segundo estudo de literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.2.2 Relação entre revolvimento e drenagem de chorume 

Na análise dos 13 modelos de composteiras artesanais levantadas na literatura 

(Figura 6), buscou-se também identificar a existência de relação entre a necessidade 

de revolvimento da massa de RO e a solução para drenagem de chorume nos 

equipamentos. Apenas 7,7% das composteiras tinham dreno e não efetuavam 

revolvimento do composto; em 76,9% das analisadas não havia dreno e elas não 

executavam revolvimento do composto. E 15,4% não possuíam dreno e realizavam 

revolvimento do composto. 
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Figura 6 - Distribuição percentual da relação entre revolvimento e drenagem de 

chorume de composteiras presentes na literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.2.3 Ventilação 

Entre as composteiras artesanais analisadas, observou-se que 85% delas tinham 

orifícios que auxiliam a ventilação e em 15% não havia. 

5.2.4 Proteção contra vetores 

Dos 13 modelos analisados, 98% das composteiras dispunham de tampa, indicando 

proteção contra vetores e apenas 8% não possuíam. 

5.2.5 Material construtivo 

Na análise do material construtivo, 76,9% das composteiras foram construídas de 

plástico, e 23,1% de metal. Sendo então o mais utilizado o material plástico para 

construção de composteiras artesanais (Figura 7). 
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Figura 7 - Distribuição percentual dos materiais utilizados na fabricação das 

composteiras presentes na literatura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.2.6 Uso de acelerador de compostagem 

Ainda para a pesquisa de literatura, dos 13 modelos analisados, 92% das 

composteiras não mostraram informações sobre uso do acelerador de compostagem, 

apenas 8% o utilizavam. 

 

5.2.7 Composteira artesanal típica segundo levantamento em literatura 

Diante do levantamento realizado pode-se induzir um modelo de composteira 

artesanal típica que pudesse representar as principais características presentes na 

literatura: 

 

• Alimentação com orgânicos e retirada do composto na parte superior; 

• Dispensa a necessidade de revolvimento periódico da massa de RO; 

•         Ausência de dreno para chorume; 

• Presença de orifícios para ventilação; 

• Proteção contra vetores na forma de tampa; 

• Material construtivo: plástico; 

• Sem informações sobre o uso de acelerador. 
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5.3 BUSCA EM BASE DE PATENTES 

Foi realizado o levantamento das características físicas e operacionais de composteiras 

registradas, sendo identificados 20 modelos apresentados na Tabela 3. Esse estudo de 

levantamento de patentes permitiu identificar características como: formato, 

necessidade de revolvimento, dispositivo de aeração, presença de dreno, formas de 

alimentação e retirada do composto, presença de tampa, uso de acelerador de 

compostagem, e material construtivo, que permitiu representar uma composteira típica 

com as principais características das composteiras registradas. 
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Tabela 3 - Características físicas e operacionais de composteiras levantadas na busca em base de patentes 

 

Data da 

patente
País

Código da 

patente
Descrição/Nome

Formato da 

composteira

Observações/

Inovações

Dispositivo de 

revolvimento

Dispositivo 

de aeração

Presença 

de Dreno
Modularidade

Forma de 

alimentação do 

composto

Forma de 

retirada do 

composto

Proteção 

contra vetores 

(tampa)

Uso de 

acelerador 

compostagem

Material 

construtivo

1 14/10/2014 Brasil
BR102012022840

Fonte: INPI

Processo de 

compostagem aeróbica 

contínua em coluna de 

grelhas rotatórias e 

equipamento para efetuar 

o processo

cilindrica - sim sim

sim/orificio 

para 

escoar

não superior inferior
tampa 

removivel

não há 

infomação
PEAD

2 30/04/2015 Austrália
WO2015058248A1

Fonte: Spacenet
a composter quadrada - não sim, furos não não superior superior

não há 

informações

não há 

infomação

não há 

infomação

3  22/03/2016 Brasil

BR 20 2014 

021317 7 

Fonte: INPI

Disposição construtiva 

aplicada em caixa de 

compostagem orgânica

cilindrica - não não não não superior inferior sim
não há 

infomação

não há 

infomação

4 09/09/2016 EUA
WO2016141018A1

Fonte: Spacenet
Disposable compost bin trapezoidal

Pode ser 

compostada junto 

com o material

não não não não superior superior sim
não há 

informção

materiais de 

fibra vegetal 

compostávei

s

5 14/11/2016 China
CN106116711A

Fonte: Spacenet

Food steamer type 

household kitchen waste 

composting device

cilindrica não não sim sim superior superior sim
não há 

informção

não há 

informção

6 13/12/2016 Brasil

BR 20 2015 

004347 9 

Fonte: INPI

Configuração aplicada em 

composteira para dejetos 

orgânicos, constituída por 

peças pré- moldadas 

unidas por cintas de metal

quadrada - não não não não superior superior não
não há 

informção

não há 

informção

7 26/09/2017 Brasil

BR 10 2016 

006003 6

Fonte: INPI

Compostagem de 

resíduos verdes e 

orgânicos alimentares

cilindrica - sim sim, furos sim não superior superior sim
não há 

informção

não há 

informção

8 25/07/2017 Brasil

BR 11 2015 

029412 0

Fonte: INPI

 Dispositivo de produção 

de humus
retangular - não não não não superior superior sim

não há 

informção

não há 

informção

9 29/03/2017 Australia
AU 2017202099

Fonte: Spacenet

Improved Compost Bin 

For Indoors
 retangular

Possui uma 

ferramenta para 

compactar o resíduo

não não
sim, 

torneira
não superior superior sim sim

não há 

infomação

10 07/02/2017 Brasil
BR 102015018377-1 

Fonte: INPI

Máquina automática de 

compostagem
quadrada

Triturador com ciclo de 

24 a 36 horas, redução 

de volume

sim sim não não superior inferior não
não há 

infomação

não há 

infomação



63 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 
 
 

11 16/03/2018 China
CN207108847U

Fonte: Spacenet
Drum -type compost case cilindrica

 Válvula de 

drenagem para 

descarregar o líquido

não sim sim não superior superior sim
não há 

infomação

não há 

infomação

12 19/04/2018 EUA
US2018105476A1

Fonte: Spacenet
compost bin quadrada - não sim não não superior superior sim

não há 

informação

nõa há 

informação

13 13/11/2018 China
CN108792350A

Fonte: Spacenet

Compost garbage can
cilindrica

Tanque 

desodorização com 

carvão ativado

não não não não superior superior sim
não há 

informaçõa

não há 

informação

14 05/04/2018
Republica 

thceca

WO2018059608A1

Fonte: Spacenet

A composter in particular 

for composting biomass 

consisting of household 

and/or garden waste

quadrada

Jardim na parte 

superior/

tanque 

desodorização

não não sim não superior inferior sim
não há 

infomação
vidro

15 07/01/2020 EUA
USD872407S

Fonte: Spacenet
Compost bin cilindrica - não não não não superior superior sim

não há 

infomação

não há 

infomação

16 22/05/2020 China
CN111187101A

Fonte: Spacenet

Household kitchen waste 

treatment device quadrada

Dispositivo de 

trituração/ 

dispositivo de 

desodorização

sim não sim não superior inferior não
não há 

infomação

não há 

infomação

17 30/06/2020 EUA
USD902519S

Fonte: Spacenet
Composter cilindrica - não não não não superior superior

não há 

infomação

não há 

infomação

não há 

infomação

18 28/07/2020 EUA
USD891719S

Fonte: Spacenet

Compost bin
cilindrica Design não sim não não superior superior sim

não há 

infomação

não há 

infomação

19 01/09/2020 EUA
US10759717B2

Fonte: Spacenet
Compost bin quadrado

Pode ser capaz de 

notificar o usuário de 

que o composto está 

livre de patógenos.

não não não não superior inferior sim
não há 

infomação

plático 

resistente a 

altas 

temperatura

s

20 26/01/2021 EUA
USD909000S

Fonte: Spacenet
Compost bin cilindrica - não não não não superior superior sim

não há 

infomação

não há 

infomação
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5.3.1 Formas de alimentação e retirada do composto 

Dos 20 modelos analisados de composteiras patenteadas percebeu-se que em 100% 

delas a forma de alimentação era uma abertura superior, enquanto que para retirada 

do composto 70% delas utilizam a mesma abertura, enquanto 30% possuíam abertura 

na parte inferior específico para retirada do composto.   

5.3.2 Relação entre revolvimento e drenagem de chorume 

Com relação ao revolvimento e drenagem de chorume uma pequena parcela dos 

equipamentos tinha um sistema próprio para revolvimento 20%, nas demais 

composteiras o revolvimento ocorre de forma manual ou não é recomendado. Além 

disso, o sistema de coleta de chorume (dreno) não é comum nos dispositivos não 

automatizados projetados para o ambiente doméstico 65%. 

5.3.3 Ventilação 

Nos modelos registrados, observou-se que 35% possuíam sistema de aeração e nos 

demais 65% não havia orifícios para auxílio na ventilação.  

5.3.4 Proteção contra vetores 

No estudo das composteiras registradas é comum o uso de tampa 75%. Em apenas, 

15% das examinadas não havia e outros 10% não tinham informações. 

5.3.5 Material construtivo 

Observou-se no estudo de patentes que a maioria 80% não apresenta informações 

sobre o material construtivo. Outros materiais citados foram: PEAD, vidro, plástico 

resistente a altas temperaturas, e materiais de fibra vegetal compostáveis. 

5.3.6 Uso de acelerador de compostagem 

Para a pesquisa de composteiras registradas, dos 20 modelos analisados, 95% não 

mostraram informações sobre uso do acelerador. E apenas 5% demonstraram ser 

necessário o uso dele. 

5.3.7 Composteira típica segundo pesquisa de busca por patentes 

Diante do estudo realizado pode-se induzir um modelo de composteira típica que 

pudesse representar as principais características presente nos modelos patenteados: 

• Alimentação com orgânicos e retirada do composto na parte superior; 
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• Dispensa a necessidade de revolvimento periódico da massa de RO; 

•         Ausência de dreno para chorume; 

• Ausência de orifícios para ventilação; 

• Proteção contra vetores na forma de tampa; 

• Material construtivo: não informado; 

• Sem informações sobre o uso de acelerador. 

 

A comparação entre as características físicas e operacionais das composteiras típicas 

identificados nos estudos de mercado (item 5.1), de literatura (item 5.2) e de busca 

em base de patentes (item 5.3) permite avaliar que a relação entre revolvimento do 

composto e presença de drenagem do chorume bem como a presença ou ausência 

de ventilação foram os principais aspectos que variaram entre si (Quadro 5). 

Quadro 5 - Comparação entre características de composteira típica de mercado e 

artesanais presentes na literatura e em busca de patentes 

Características 

Composteiras 
Industrializadas 

(estudo mercado) 

Composteiras 
artesanais 
(literatura) 

Composteiras 
registradas 
(busca de 
patentes) 

Formato retangular cilíndrico cilíndrico 

Forma de 
alimentação RO 

Abertura na parte 
superior 

Abertura na parte 
superior 

Abertura na parte 
superior 

Forma de retirada do 
composto 

Abertura na parte 
superior1 

Abertura na parte 
superior¹ 

Abertura na parte  
superior¹ 

Relação 
revolvimento e 
drenagem de 

chorume 

 
Sem revolvimento e 

com dreno 

 
Sem revolvimento e 

sem dreno 

 
Sem revolvimento 

e sem dreno 

Ventilação Ausência Presença Ausência 

Proteção contra 
vetores (tampa) 

Presença Presença Presença 

Material construtivo Plástico Plástico 2 

Uso de acelerador Não utiliza ² ² 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

A comparação entre as características de composteira típica de mercado, literatura e 

em busca de patentes nos permite analisar que as características físico-funcionais 

 
1 A retirada do composto é realizada pela mesma abertura utilizada para alimentação com RO 
2 Não há informação. 
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(que permitem cumprir a função de compostagem), mantiveram semelhantes tanto 

para as composteiras industrializadas, como artesanais, e as registradas. O que se 

diferenciam e à relação entre a forma de revolvimento do composto e a drenagem do 

chorume e a ausência ou presença de ventilação, bem como o formato. 

5.4 SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

A seleção de voluntários respeitou o livre interesse das pessoas em participarem das 

diversas etapas da pesquisa, obtendo ao final 41 voluntários.   

Primeiramente realizou-se um levantamento do perfil desses voluntários que permitiu 

visualizar aspectos socioeconômicos da amostra como faixa etária, escolaridade, 

gênero, renda familiar, município de residência, quantidade de moradores por 

residência, e tipos de residência e definir o público alvo (potenciais usuários de 

composteira). 

Com relação à faixa etária dos voluntários, 61% tinham entre 21 a 40 anos, seguido 

por 29,3% que estavam na faixa de 41 a 60 anos; 7,3% deles tinham até 20 anos e 

2,4% estavam acima de 61 anos. 

Em relação a escolaridade 48,8% dos entrevistados possuíam pós-graduação, 26,8% 

ensino superior e 24,4% o ensino médio. 

Com relação ao gênero, em um primeiro momento encontrou-se mais voluntários do 

sexo feminino dispostos a participar da pesquisa. De acordo com IBGE (2017), as 

mulheres representam a maioria a executar afazeres domésticos e cuidar das crianças 

no Brasil. Portanto, passam maior período do dia na residência e, possivelmente, 

estaria potencialmente mais envolvida na segregação dos resíduos nestes ambientes. 

Porém buscou-se ampliar a amostra para equilibrar a inclusão da opinião masculina 

sobre os aspectos estudados. Ao final chegou-se a 51,2% de entrevistados do sexo 

feminino e 48,8% do masculino. 

Para renda familiar (Figura 8) verificou-se que 48,8% dos entrevistados recebiam de 

4 a 10 salários mínimos variando de (R$ 3.993,00 a R$9.980,00), 17,1% ganhavam 

de 10 a 20 salários mínimos variando de (R$ 9.981,00 a R$ 19.960,00), 14,6% tinham 

rendimento de 2 a 4 salários mínimos variando de (R$ 1.997,00 a R$ 3.992,00), 12,2% 
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dispunham de até 2 salários mínimos (R$ 1.996,00). E apenas 4,9% dos entrevistados 

tinham rendimento acima de 20 salários mínimos (R$ 19.961,00). 

Figura 8 - Distribuição dos voluntários da pesquisa segundo a renda familiar 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

O perfil de município de residência representou que 41,5% dos entrevistados residiam 

no município de Vitória, 36,6% em Vila Velha; 17,1% moravam na Serra, 2,4% em 

Viana e 2,4% em Cariacica. 

Para a quantidade de moradores por residência (Figura 9), obteve-se um percentual 

de 34,1% com até 2 pessoas, outro de 26,8% com 4 moradores; seguidos por 24,4% 

com 3 residentes e 9,8% com 5. Somente 4,9% das residências com 1 ocupante. Na 

maioria dos casos elas apresentam mais de 1 morador, dependendo dessa forma da 

participação mútua para se tratar com a questão do resíduo. 

Figura 9 - Distribuição dos voluntários segundo quantidade de moradores por 

residência 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Quando se trata do tipo de residência (Figura 10); 53,7% dos entrevistados residiam 

em apartamento e 46,3% moravam em casa. 

Figura 10 - Distribuição dos voluntários segundo tipo de residência  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

A partir da análise do perfil socioeconômico foi possível identificar quatro perfis de 

usuários típico da composteira, que serviram de base para criação das personas na 

etapa de pesquisa seguinte, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 - Perfil dos potenciais usuários de composteira segundo dados 

socioeconômicos dos voluntários pesquisados 

 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 

Gênero Feminino Masculino Feminino 
Masculino/ 

Feminino 

Idade 21 a 40 anos 21 a 40 anos 41 a 60 anos 41 a 60 anos 

Escolaridade Ensino superior Ensino superior Pós graduação Pós graduação 

Renda 4 a 10 s.m. 3 4 s.m.³ 10 s.m.³ 10 s.m.³ 

Quantidade 

moradores da 

residência 

4 ou mais 

pessoas 
2 pessoas 2 pessoas 

4 ou mais 

pessoas 

Tipo de 

residência 
casa apartamento apartamento apartamento 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 
3 s.m. = salários mínimos no Brasil 
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Ainda na etapa 1 (E1) realizou-se uma pesquisa com os voluntários para identificação 

da percepção sobre prática da compostagem e preferências quanto a características 

físicas e operacionais dos equipamentos de compostagem. 

5.5  PERCEPÇÃO SOBRE PRÁTICA DA COMPOSTAGEM E PREFERÊNCIAS 

QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DAS 

COMPOSTEIRAS 

O levantamento da pesquisa de opinião realizada com os voluntários permitiu 

sintetizar os resultados a seguir: 

Os voluntários foram questionados se possuíam o hábito de separar o resíduo para 

coleta seletiva; 73,2% responderam que realizavam a separação e 26,8% não 

efetuavam. 

Solicitou-se aos voluntários que informassem a maneira com que tratavam os 

resíduos em sua residência (Figura 11). Do total 36,6% responderam que separavam 

os resíduos entre “lixo seco e lixo úmido”; 26,8% dividiam entre “recicláveis e não 

recicláveis”, 14,6% relataram que não havia separação de resíduos; 9,8% 

segregavam em “lixo reciclado e lixo orgânico”, 4,9% distinguiam em “lixo orgânico e 

inorgânico” e 2,4% em “lixo orgânico e rejeito”. Apenas 2,4% relataram que não 

separavam pois os outros membros da família não auxiliavam na tarefa e 2,4% não 

responderam ao questionamento. 

Figura 11 - Distribuição das respostas relacionadas ao tratamento do resíduos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Das respostas depreende-se que a maioria 80,6% dos voluntários realizou a 

separação dos resíduos em sua residência, embora ainda ocorra uma confusão com 

os termos utilizados para descrever tal ação. No Espirito Santo, como reflexo de 

iniciativas de coleta seletiva promovidas pelo poder público no início deste século, a 

população em geral ainda utiliza o termo “Lixo seco e Lixo úmido”, apesar da 

atualização dos conceitos trazida pela PNRS.  

Quando perguntados em relação à realização da compostagem em sua residência, 

58,5% dos entrevistados responderam que nunca realizaram, enquanto que 41,5% 

fazem ou já fizeram. 

Por meio de questão aberta, os voluntários puderam registrar livremente a experiência 

e dificuldade em relação a ter e operar uma composteira em suas residências. Foram 

citadas dúvidas sobre os tipos de RO que podem ou não ser compostados e fontes 

de material seco a ser utilizado, por exemplo; incertezas acerca da operação rotineira 

da composteira; quais estratégias para obter a colaboração de outras pessoas da 

residência para praticar a compostagem, bem como na divisão das tarefas e das 

responsabilidades. No tocante a problemas operacionais, as dúvidas foram focadas 

em aspectos sanitários como a eventual presença de larvas ou outros vetores, que 

desencorajaria a continuidade da prática; relataram como desafios encontrar o lugar 

adequado para colocar a composteira, sobretudo pelo tamanho reduzido das 

cozinhas, áreas de serviço ou áreas externas. 

As dificuldades relatadas ressaltam a importância da elaboração de instruções das 

etapas de operação da composteira e do processo de aprendizagem do usuário, 

sobretudo aos relacionados ao diagnóstico dos problemas detectados no 

equipamento e das possíveis soluções para saná-los, buscando qualificar o 

conhecimento. Outro ponto importante, foi a necessidade de o equipamento de 

compostagem ser compacto e de fácil sanitização. 

Foi questionado aos voluntários qual formato de composteira melhor atenderia às 

suas necessidades (Figura 12). A retangular foi escolhida pela maioria 32,4%, a 

segunda opção foi a cilíndrica 30,9%, a terceira foi a quadrada 23,5%. Em quarto lugar 

ficou a composteira hexagonal com 10,3%. E por último a triangular 2,9% dos 

entrevistados. 



71 
 

Figura 12 - Distribuição das respostas relacionadas ao formato da composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Quando perguntado ao entrevistado o que motivava a escolha daquele formato 

(Figura 13) a maioria (56,9%) relatou que acreditava em uma melhor funcionalidade. 

Outros 16,9% argumentaram que escolheram o formato pela estética. Ao menos 

13,8% justificaram a preferência do formato por melhor se adequar ao espaço de uso; 

3,1% optavam pela praticidade, 3,1% acreditavam ser uma configuração mais fácil 

para montagem de uma composteira caseira. Para finalizar 3,1% acreditavam que 

seria mais fácil retirar o composto e 3,1% pela facilidade de revolvimento dos resíduos. 

Figura 13 - Distribuição das respostas relacionadas a escolha do formato da 

composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Por meio de questão aberta os entrevistados foram indagados sobre o que não 

poderia faltar em um equipamento para compostagem (Figura 14). Os itens mais 
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mencionados foram: “Tampa” (15,4%); “Dispositivo de minimização de odor” (15,4%); 

“Facilidade de manusear” (12,8%); “Tamanho adequado para uma 

residência/compacto” (12,8%); “Torneira para retirar chorume” (10,3%); “Fácil 

modularidade/encaixe” (7,7%). Outros termos menos citados foram: “instruções de 

uso” (5,1%); “Triturador” (2,6%); “Pedal” (2,6%); “Minhocas” (2,6%); “Estética” (2,6%); 

“Pazinha” (2,6%); “Rodinha” (2,6%); “Cor neutra” (2,6%), e “alças” (2,6%). 

No processo de compostagem, se a composteira tiver operação inadequada, pode 

haver ocorrência de odor indesejável. Para minimizar o odor pode-se usar um filtro de 

odor sintético (carvão ativado, zeólita e carvão), (LUNAG, 2020). 

Figura 14 - Wordcloud para elementos que não podem faltar na composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do site: <https://wordart.com/create> 
 

A entrevista também questionou aos usuários se a cor do equipamento de 

compostagem seria um fator importante na decisão de compra ou uso. No geral 73,2% 

dos entrevistados disseram que não e apenas 26,8% se manifestaram positivamente, 

que seria um fator importante na decisão de compra. 

Também foi perguntado quais cores os entrevistados preferiam para o equipamento 

de compostagem caso pudessem escolher (Figura 15). 28,8% decidiram pela cor 

preta, seguido pela cor verde 24,2%, em terceiro lugar ficou a cor marrom 22,7%; 

preferiram a cor cinza 18,2%  e 6,1% escolheram a cor branca. Só 1,5% aderiram a 

cor laranja. 

https://wordart.com/create
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Lunag (2020), observou em seu estudo que a cor da lixeira geralmente está associada 

ao tipo de resíduo que se destina a acondicionar, não existindo regra universal com 

relação a tal característica. A função mais importante da cor é transmitir informações 

visuais e influenciar o comportamento quanto a intenção de reciclar (LUNANG, 2020; 

KERAMITSOGLOU; TSAGARAKIS, 2018).  

Figura 15 - Distribuição das respostas relacionadas a pergunta: preferência pela 

cor do equipamento de compostagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Foi questionado aos entrevistados qual material eles consideravam mais adequado 

para construir a composteira (Figura 16). O plástico foi o material mais preferido 

49,2%, em segundo lugar o alumínio 19%, em seguida a cerâmica 15,9%; depois a 

madeira 7,9%, 4,8% optaram pelo aço e apenas 3% escolheram o inox. 

Figura 16 - Distribuição das respostas relacionadas a escolha do material para 

construir a composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 



74 
 

Posteriormente foi perguntado o porquê de considerar aquele material adequado para 

construir a composteira (Figura 17). A maioria respondeu que por acreditar que 

funciona melhor (52,2%), 17,4% atribuem a facilidade de limpeza; 15,2% acreditam 

na durabilidade do produto, 6,5% acham que o produto será mais leve. Do restante 

6,5% foram motivados pela estética e 2,2% por ser um material mais barato. 

Figura 17 - Distribuição das respostas relacionadas a justificativa da escolha do 

material para construir a composteira 

 

Fonte Elaborado pela autora (2021) 
 

Solicitou-se aos entrevistados que comentassem sobre a atividade de revolver os 

resíduos na composteira (Figura 18), 75,6% disseram ser uma atividade possível de 

ser realizada, mas 9,8 disseram que seria uma tarefa a mais e ocuparia tempo na 

rotina do dia-a-dia; 4,9% relataram que seria interessante a composteira possuir um 

dispositivo interno para revolver sem que haja contato com o composto. Outros 4,9% 

gostariam que existisse um dispositivo elétrico para fazer essa atividade, 2,4% 

mencionaram que seria possível fazer essa atividade, porém tinham receio do 

equipamento utilizado para o revolvimento matasse as minhocas presentes e 2,4% 

declararam que precisariam da ajuda das outras pessoas da residência para realizar 

a atividade. 
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Figura 18 - Distribuição das respostas relacionadas a pergunta: comente sobre a 

atividade de revolvimento dos resíduos na composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Questionou-se também sobre a preferência do local que deveriam instalar o 

equipamento de compostagem (Figura 19). 41,5% responderam que poderia ser 

instalado na área de serviço, 29,3% disseram que seria melhor instalar no quintal ou 

jardim; 14,6% instalariam na varanda, 12,2% colocariam a composteira na cozinha e 

2,4% colocariam na área de convivência. 

Figura 19 - Distribuição das respostas sobre preferência do local para instalar a 

composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Quando perguntado sobre qual tipo de tampa preferiam no equipamento de 

compostagem, 56,1% decidiram pela tampa solta, que pode ser retirada para 
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colocação de orgânicos e recolocada. Os outros 41,5% selecionaram a tampa 

basculável, que fica presa, mas pode ser movimentada para colocação de orgânicos 

e depois retorna para a posição de fechamento. 

Em relação a abertura e fechamento das composteiras Lunag (2020) mostrou em seu 

estudo que tanto a parte superior quanto a lateral podem ser escolhidas pelos usuários 

para inserir ou retirar os resíduos. 

5.6 REQUISITOS DE PROJETO 

Para o registro das necessidades dos usuários elaborou-se um guia de requisitos de 

projeto, para conduzir a equipe durante o processo de desenvolvimento do protótipo. 

Como subsídio foram consideradas as informações levantadas em fases anteriores 

sobre características da composteira com objetivos comerciais do produto, a partir de 

especificações de oportunidade. 

5.6.1 Especificação da oportunidade 

A especificação da oportunidade inclui: 

5.6.1.1 Benefício básico 

Representada por uma frase simples que possa transmitir ao potencial consumidor ou 

usuário a principal vantagem do produto. Para o nosso estudo foi definido como: 

“composteira modular de uso doméstico para espaço reduzido.” 

5.6.1.2 Análise de produtos concorrentes 

Foi realizada a pesquisa de produtos concorrentes no ano de 2019 descrita no item 

5.1 - Estudo de mercado. 

5.6.1.3 Pesquisa de necessidade do mercado 

Entende-se por pesquisa com consumidor para obtenção de dados. No estudo foi 

efetuada na etapa 1 (E1) do projeto a pesquisa de opinião com voluntários, em que 

foram levantadas a percepção sobre prática da compostagem e preferências quanto 

a características físicas e operacionais dos equipamentos de compostagem (Item 5.5).  

5.6.1.4 Oportunidade tecnológica 

Identificação de oportunidade por meio da análise de tecnologias existentes nos 

produtos da concorrência. Foi realizado um estudo de propriedade intelectual para 
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análise das patentes de composteiras já depositadas nos últimos 7 anos (2014 a 2021) 

descrita no (Item 5.3 - Busca em base de patentes). 

5.6.1.5 Requisitos de projeto 

Os requisitos de projeto orientaram o processo em relação a metas a serem atingidas 

e auxiliaram na tomada de decisão para as características principais do produto 

(Quadro 6). Cada requisito deve ser classificado em necessário quando o ele precisar 

ser atendido, e desejável quando é passível de ser atendido, mas não obrigatório 

(PAZMINO, 2015). 

Quadro 6 - Requisito do projeto, segundo objetivo, classificação e escopo  

REQUISITOS OBJETIVO CLASSIFICAÇÂO ESCOPO4 

Ventilação 

Evitar problemas 
operacionais, relacionados a 

insuficiência de aeração, 
para biodegradação dos RO. 

Necessário Furos ou rebaixos 

Revolvimento 

Evitar problemas 
operacionais relacionados a 

insuficiência de aeração para 
biodegradação dos RO e 

homogeneização da mistura. 

Necessário Colher de suco 

Dispositivo 

trituração 

Reduzir o tamanho dos RO 
auxiliando para acelerar a 

sua biodegradação. 
Desejável 

• Tesoura 

• Triturador 
manual de 
alimentos 

Dosagem 

Evitar problemas 
operacionais, relacionados 

ao equilíbrio da relação 
carbono nitrogênio (3:1) 

Necessário Copo medidor 

Tampa 

Evitar a proliferação de 
vetores. Proteger a 

composteira quanto a 
intempéries e acesso de 

animais domésticos. 

Necessário Acoplada 

Modularidade Atender benefício básico. 
Diferencial mercado. 

Necessário 

• Formato 
hexagonal. 

• Formato 
retangular 

• Formato 
quadrado 

Dreno Evitar problemas 
operacionais relacionados ao 

Desejável 
• Torneira 

 
4 Requisitos para completar um projeto 
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acúmulo de chorume, como 
odores e excesso de 

umidade. 

• Bandeja 

Compacto Atender o benefício básico. 
Necessidade dos usuários 

Necessário Compacta 

Material utilizado Filamento PLA Desejável Impressão 3D 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.7 PERFIL DO USUÁRIO TÍPICO 

Com os resultados da aplicação de instrumentos de pesquisa com os 41 voluntários 

sobre preferências em relação a composteiras e compostagem (apêndice C), 

associados ao perfil socioeconômico (apêndice B), obtivemos um público alvo que 

delimitou a criação de personas para o projeto (concepção). A pesquisa envolveu 

aspectos relacionados à idade, gênero, renda, escolaridade, quantidade de residentes 

e tipo de residência.  

5.7.1 Concepção das personas 

Dam, Teo, (2013b) reforçam que personas são as pessoas fictícias com base em 

dados reais coletados de vários indivíduos (público alvo), ou seja, sintetiza os tipos de 

pessoas para as quais você deseja criar os produtos. 

O número de personas a ser criadas é variável, entretanto Pruitt, Adlin, (2010) 

defendem que de 3 a 5 personas são suficientes para atingir o objetivo, contanto que 

atenda às seguintes características: 

• Relevantes para seu produto e seus objetivos de negócios;  

● Com base em dados e / ou suposições claramente identificadas; 

● Envolvente, esclarecedor e até inspirador. 

Dessa forma, a partir das personas criadas com auxílio da equipe de design, foram 

escolhidas 5 personas para ser utilizada nesse projeto, que podem ser identificadas 

no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Personas criadas para o projeto 

Personas5 Características Descrição 

P1 – Isabela 

 

Nome: Isabela 

Idade: 22 anos 

Estudante de 
arquitetura 

Renda: R$ 400,00 

 

Preocupada com o meio ambiente e 
práticas sustentáveis. Está em processo 
de se tornar vegetariana. Tem plantas 
na varanda do apartamento e procura 
uma melhor destinação para os RO que 
produz. Estuda integralmente e tem 
tempo livre após as aulas e no fim de 
semana.  

P2 – Mauricio 

 

 

Nome: Mauricio 

Idade: 69 anos 

Ocupação: aposentado 

Renda: R$2.650,00 

 

Casado, três filhos, mora apenas com a 
esposa. Moram numa casa com quintal 
grande onde cultivam muitas plantas, 
além de hortaliças que utilizam para 
cozinhar. Ele e a esposa são 
aposentados e cuidam do jardim juntos. 
Apesar de amarem plantas, não se 
envolvem em questões ambientais e 
sociais, fazem isso por hobby. Têm uma 
rotina de sair, ir à feira e caminhar, e 
geralmente tem tempo livre. Costumam 
comprar insumos para as plantas em 
lojas, e os vasos normalmente compram 
em lojas de R$1,99. Querem usar a 
compostagem para eliminar gastos. 

P3 - Júlia e Bernado 

 

Nome: Júlia e Bernado 

Idade: 40 e 42 anos 

Ocupação: engenheiros 

Renda: R$13.000,00 

 

Casal de 40 e 42 anos, respectivamente, 
ela formada em engenharia ambiental e 
ele formado em engenharia civil. Moram 
em Jardim Camburi e têm dois filhos 
pequenos, 5 e 8 anos. Dividem as 
tarefas de casa e os cuidados com os 
filhos, conciliando com o trabalho. Ela 
trabalha em média 7 horas por dia, por 
home-office, dando consultorias a 
empresas. Ele trabalha 40 horas 
semanais numa construtora de médio 
porte. Ambos têm o final de semana 
livre que usam para arrumar a casa, 
cuidar dos filhos e das plantas juntos. 

 
5 Pessoas fictícias 
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P4 - Lara 

 

Nome: Lara 

Idade: 28 anos 

Ocupação: psicóloga 

Renda: R$6.000,00 

 

Pós graduada em Psicologia, ela mora 
com os pais na Mata da Praia, mas não 
depende da renda deles, na casa mora 
também o irmão mais novo. Aprendeu 
a gostar de plantas com os pais, que 
mantêm um quintal com muito verde 
espalhado por todos os cantos e 
bastante variedade de espécies. Eles 
compartilham dos cuidados com o 
jardim, mas ela tem suas plantinhas 
preferidas que ela mesma cuida e quer 
tentar começar a compostagem e levá-
la para os pais também. 

P5 - José 

 

Nome: José 

Idade: 35 anos 

Ocupação: Graduado 
em Lógica da 
programação; 

Renda: R$ 5.000,00 

 

Mora com esposa e tem um filho em 
um apartamento em Itaparica, Vila 
Velha. Trabalha em média 36 horas 
semanais, sem horário fixo e trabalha 
no final de semana as vezes. Apesar de 
ter uma ou outra planta em casa, não 
é a principal razão de fazê-lo praticar 
a compostagem, pois não tem plantas o 
suficiente para dar vazão ao resultado 
da compostagem. Ela pratica por achar 
interessante e saber os benefícios da 
boa destinação aos resíduos orgânicos 
gerados na sua casa. Ele doa parte do 
composto gerado. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). Imagens Google  

 

5.8 CONCEPÇÃO DO DESIGN (MODELOS CONCEITUAIS) 

 

Para escolha da geometria utilizou-se como referência o estudo de mercado realizado 

em 2019, o estudo das composteiras artesanais (presentes na literatura), a pesquisa 

de opinião realizada com voluntários, e um trabalho anterior que estudou diferentes 

modelos geométricos. A comparação entre as referências está apresentada no 

(Quadro 8). 

Quadro 8 - Comparação entre as geometrias de composteiras 

Referência Geometria  O que motivou a escolha? 

Estudo de mercado (Item 5.1) 1 – Retangular  

2 – Cilíndrica  

  

Nenhuma empresa apresentou 

justificativa sobre o formato. 
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Estudo de composteiras 

artesanais (Item 5.2) 

   

1 – Cilíndrica 

2 – Quadrada  

  

• Custos com insumos de 

construção da composteira; 

• Uso de materiais recicláveis 

(uso de tambores metálicos, e 

de plástico – tipo bombonas. 

Plástico apresentaram menos 

problema com intemperismo); 

• Caixa de malha de arame, 

facilidade de montagem do 

compositor. 

Pesquisa com voluntários 

(Item 5.5) 

1 – Retangular  

2 – Cilíndrica  
• Acreditam que funciona melhor; 

• Influência dos modelos 

existentes no mercado e em 

redes sociais. 

Dazzi, et al. (2021) 1 – Hexagonal 

2 – Quadrada 
• Melhor resultados em termos de 

aspecto sanitário (ausência de 

mofo e vetores) e operacionais 

(facilidade de revolvimento). 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

A partir do Quadro 8, analisou-se os formatos que poderiam ser utilizados na 

montagem do protótipo e critérios para escolha desse formato (Quadro 9). 

Quadro 9 - Formatos na composteira conceitual e critérios para escolha 

FORMATO CRITÉRIO PARA ESCOLHA DESSE FORMATO 

Composteira 

Hexagonal 

• Melhor resultados em termos de aspecto sanitário (ausência de 

mofo e vetores) e operacionais (facilidade de revolvimento). 

• Modularidade, facilidade de encaixe e aumento do quantitativo 

caso necessário (ex.: formato de colmeia). 

• Diferencial no design, diferente dos presentes no mercado. Quesito 

novidade, motivaria o uso. 

• Podemos chamar de forma orgânica (pensando em 

sustentabilidade) semelhante a colmeia de abelha. 

Composteira 

Quadrada 

• Melhor resultados em termos de aspecto sanitário (ausência de 

mofo e vetores) e operacionais (facilidade de revolvimento). 

• Facilidade de construção. 

• Modularidade. 

• Compacto (diferentemente do retangular que ocupa mais espaço). 
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Composteira 

Retangular 

• Facilidade de construção. 

• Acomodaria mais material (opção para residências maiores ou que 

utilizam muito material orgânico). 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

A partir dos critérios definidos a equipe de design desenhou três modelos conceituais 

iniciais de composteiras (Figura 20) que passaram por avaliação de especialistas, e 

voluntários (potenciais usuários). O instrumento de pesquisa foi avaliado por uma 

equipe de juízes.  

Figura 20 - Modelos conceituais iniciais de composteiras 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
 

5.9 AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTAS 

Foram selecionadas algumas funcionalidades a serem aplicadas ao protótipo da 

composteira. Nesse ensejo convidamos um grupo de especialistas, para avaliar entre 

diversas opções construtivas identificadas quais seriam de sua preferência. Vale 

ressaltar que as avaliações foram feitas com base nas experiências multidisciplinares 

de tais especialistas, visto que não foram definidas tarefas especificas para a 

avaliação. Os resultados subsidiaram o detalhamento do projeto executivo do 

protótipo da composteira. E também auxiliaram para restringir as poções da geração 

de alternativas para os requisitos de projeto. 

5.9.1 Sobre a Modularidade 

Para este projeto, a modularidade está relacionada com a possibilidade de uso dos 

componentes separados entre si e também em conjunto, como módulos. 
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Nessa etapa os especialistas puderam avaliar as opções de modularidade das 

composteiras (partes empilháveis ou sistema de gavetas), quanto a operação da 

composteira e a possibilidade e ampliação do sistema, e atribuindo uma pontuação 

de 1 a 5 aos dois desenhos abaixo mostrados (Figura 21). Sendo pontuação 1 (não 

gosto desta solução de modularidade) e pontuação 5 (acho adequada essa solução 

de modularidade). 

Figura 21 – Opções de soluções de modularidade apresentadas para análise dos 

especialistas 

 

Modularidade 1 – partes empilháveis 

 

Modularidade 2 – sistema de gavetas 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
 

Figura 22 – Gráfico com resultado da opção modularidade 1 – partes empilháveis 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Figura 23 – Gráfico com resultado da opção modularidade 2 – gavetas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Para a opção de modularidade 1 – partes empilháveis (Figura 22), (40%) dos 

especialistas atribuíram pontuação 3. Já para a opção de modularidade 2 – gavetas 

(Figura 23) os especialistas atribuíram nota 4 (40%) e nota 5 (40%). 

 
Além disso os especialistas fizeram contribuições citadas a seguir:  

“Gavetas parece ser mais compacto, o que acredito fazer mais 

sentido para um composteira, além do desenho ser mais 

adequado para decorações do ambiente familiar. “ 

“ Em gavetas penso que o peso de manuseio é menor.” 

“Considero a opção do sistema de gavetas mais adequado. Nesta 

opção o usuário não lidará com o peso do módulo somado ao 

peso do conteúdo. Tenho dois pontos que me preocupam com 

relação ao sistema de gavetas: 1) a manutenção do sistema de 

rolamento da gaveta, pois a umidade e o contato com o material 

orgânico poderá danificá-lo e 2) quando a gaveta estiver aberta o 

material líquido poderá pingar no piso. Esse sistema também tem 

a vantagem de se adequar melhor em um design para compor o 

ambiente. A vantagem do sistema de módulos com relação a 

ampliação da capacidade, não considero importante. Para o que 

se pretende, o sistema tem capacidade adequada.” 
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“Acredito que como a ideia é o uso doméstico, um tamanho 

reduzido seria mais adequado. Embora nunca tenha experimento, 

o modelo de gaveta me parece facilitar o manuseio.” 

A partir dos gráficos Figura 22 e Figura 23, e falas dos especialistas presumiu-se que 

a opção com gavetas foi considerada a mais adequada visto que deram notas mais 

altas, levando em consideração tamanho (compacto), peso, e facilidade de 

manuseio. 

5.9.2 Sobre a ventilação 

A circulação de ar na composteira é vital à atividade microbiana que transforma os 

resíduos orgânicos em composto, também para minimizar odores e a produção de 

chorume. A aeração pode ser forçada ou natural. Um estudo feito por Karnchanawong 

e Suriyanon (2011) mostrou que a ventilação natural dos sistemas laterais e verticais 

agiliza a decomposição dos resíduos em lixeiras.  

Os especialistas também avaliaram as opções de ventilação natural das composteiras 

(furos ou rebaixos), atribuindo uma pontuação de 1 a 5 aos dois desenhos mostrados 

(Figura 24). Sendo pontuação 1 (não gosto desta solução de ventilação) e pontuação 

5 (acho adequada essa solução de ventilação). 

Figura 24 – Opções de soluções de ventilação para análise dos especialistas 

 

Opção de ventilação 1 – por furos 

 

Opção de ventilação 2 – por rebaixos 
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Figura 25 – Gráfico com resultado da opção ventilação 1 – furos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Figura 26 – Gráfico com resultado da opção ventilação 2 – rebaixos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Para a opção de ventilação 1 – furos (Figura 25), os especialistas atribuíram nota 4 

(40%) e nota 5 (40%). Já para a opção de ventilação 2 – rebaixos (Figura 26) os 

especialistas atribuíram nota 3 (40%) e nota 4 (40%).  

 

Além disso os especialistas fizeram contribuições sobre as soluções de ventilação, 

apresentadas, a seguir: 

 

“Preocupações com a saída de ar com algum tipo de odor 

desagradável para a parte frontal. Deixando o ambiente 

incomodo.” 
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“O modelo de furos laterais me agrada mais, no entanto, acredito 

que a disposição e quantidade de furos deveriam ser alterados. A 

imagem dá a impressão de que o equipamento permite a fuga do 

material pelas laterais.” 

“O sistema de ventilação do sistema de módulos pode ser 

implementado adicionalmente ao sistema de gavetas.” 

“A estética para os furos é mais atraente.” 

A partir dos gráficos Figura 25 e Figura 26, e citações dos especialistas inferiu-se 

que a opção com furos foi considerada a mais adequada, levando em consideração 

a estética, algumas preocupações foram citadas como permitir a presença de odor, 

e “fuga” do material. 

5.9.3 Sobre a geometria 

Considerando as funcionalidades apresentadas nas questões anteriores, os 

especialistas avaliaram também as opções de geometria para a base das 

composteiras (quadrada, retangular e hexagonal) e atribuíram a pontuação de 1 a 5 

nos três desenhos mostrados (Figura 27). Sendo pontuação 1 (não gosto desta 

geometria) e pontuação 5 (acho adequada essa geometria). 

Figura 27 – Opções de geometria apresentadas para análise dos especialistas 

 

Opção de geometria 1 – base 

quadrada 

 

Opção de geometria 2 – base 

retangular 

 

Opção de geometria 3 – 

base hexagonal 
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Figura 28 - Gráfico com resultado da opção geometria 1 – base quadrada 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Figura 29 - Gráfico com resultado da opção geometria 2 – base retangular 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Figura 30 - Gráfico com resultado da opção geometria 3 – base hexagonal 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Para a opção de geometria 1 – base quadrada (Figura 28), os especialistas atribuíram 

nota 1 (20%), nota 3 (40%) e nota 5 (40%). Já para a opção de geometria 2 – base 
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retangular (Figura 29) os especialistas atribuíram nota 3 (40%) e nota 5 (60%). Para 

a opção de geometria 3 – base hexagonal (Figura 30) os especialistas atribuíram nota 

1 (40%), nota 3 (20%) e nota 4 (40%). 

Além disso eles fizeram contribuições sobre geometria, citadas a seguir: 

“O encaixe da composteira em um ambiente doméstico pode ser 

uma questão decisiva para utilização dela no ambiente sem 

incomodar visualmente com a decoração.” 

“O sistema retangular permite um manuseio mais adequado.” 

“Em ambientes pequenos ser estreita e larga tem uma boa relação 

de produção e acomodação.” 

A partir dos gráficos, Figura 28, Figura 29 e Figura 30 e citações dos especialistas 

pressupôs-se que a opção geometria retangular foi considerada a mais adequada, 

levando em consideração maior aproveitamento do espaço (acomodaria mais 

facilmente e produziria mais). 

5.9.4 Sobre a drenagem da composteira 

Os especialistas também avaliaram questões operacionais, como a drenagem. 

Durante a operação da composteira pode ocorrer a geração de chorume (líquido 

resultante da degradação dos orgânicos) que precisará ser drenado. Como solução 

para drenagem do chorume, utilizaremos um dreno (furo com algum mecanismo de 

abre e fecha) no fundo da composteira para a retirada do líquido excedente. 

Adicionalmente o fundo terá uma declividade para facilitar o escoamento. Foi 

solicitado que eles comentassem sobre essa solução (Figura 31). 
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Figura 31 - Opção de solução de drenagem para análise dos especialistas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Os especialistas fizeram contribuições sobre a solução drenagem, citadas a seguir: 

“Se houver alguma possibilidade de gerar sujeita por causa da 

drenagem que possa ser evitada, como um receptáculo móvel, 

acredito que seria melhor.” 

“Não compreendi bem a proposta de furo com mecanismo de abre 

e fecha. Sugiro que seja inserido na caixa coletora de chorume, 

um torneira ou outro dispositivo similar para facilitar a coleta de 

chorume/biofertilizante, como vemos nos modelos comerciais.” 

“Seria interessante adaptar um local para que chorume fique 

armazenado e posteriormente o usuário possa fazer a limpeza.” 

“A preocupação deve ser evitar que o material líquido atinja as 

partes do móvel ou piso e também que o esvaziamento do 

recipiente que contém o chorume seja fácil.” 

“Considero adequado.” 

A partir desses comentários concluiu-se que a opção drenagem foi considerada 

adequada, levando em consideração que se coloque uma torneira ou outro dispositivo 

que permita a coleta do chorume de maneira fácil e também facilite a limpeza. 
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5.9.5 Sobre o estilo da composteira 

Entende-se como "Investimento em Design" um produto que cumpre sua função em 

tudo que ele é destinado a fazer. E ao mesmo tempo, há também investimento em 

estética, o que se pode entender também como uma função, uma vez que neste 

produto a decoração faz parte do projeto. 

No que tange o Design, podemos entender que é a concepção de um produto no que 

se refere à sua forma física, funcionalidade, estética e diferenciação no mercado.  

Os especialistas avaliaram também a opção de estilo para a composteiras e atribuíram 

a pontuação de 1 a 5 nos desenhos mostrados (Figura 32). Sendo pontuação 1 (não 

acho adequado esse estilo) e pontuação 5 (acho adequado esse estilo). 

 

Figura 32 – Opção de estilo para análise dos especialistas 

 

Fonte: Google imagens (2020) 
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Figura 33 - Gráfico com resultado da opção de estilo – investimento em design 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

A partir da (Figura 33) notou-se que 100% dos especialistas deram nota 5, achando 

adequado esse estilo de “investimento em design”. Além disso eles fizeram 

contribuições, citadas a seguir: 

“Acredito que o designer pode ser realmente decisivo na primeira 

oportunidade de convencimento da utilização.” 

“É interessante a ideia do design, com tanto que o produto não 

fique tão caro.” 

A opinião deles confirmou o que foi visto em literatura, para Keramitsoglou, 

Tsagarakis, (2018), o comportamento em relação a prática de reciclagem é melhor 

quando há participação do público no processo de design, seja para elaboração de 

logotipos, seja para escolha de cores ou outros elementos de usabilidade. 

5.9.6 Sobre o revolvimento 

O revolvimento periódico da composteira é necessário para misturar os diversos 

restos orgânicos colocados e contribuir com a sua aeração. No nosso projeto optou-

se pelo revolvimento manual. Pedimos aos especialistas que comentassem sobre a 

solução de utilização de um kit de jardinagem (disponível no mercado) (Figura 34) 

para o revolvimento do composto. 
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Figura 34 - Imagem Ilustrativa sobre a solução de revolvimento: Kit jardinagem 

 

Fonte: Google imagens (2020) 

Os especialistas fizeram contribuições sobre o revolvimento, citadas a seguir: 

“Acredito que tenha um modelo específico para esta tarefa, não 

deixando dúvida para o usuário. Ótima solução.” 

“É bastante viável a utilização do kit jardinagem, principalmente 

por se tratar de uma composteira caseira. Não seria interessante, 

tecnicamente falando, fazer essa mistura com as mãos. “ 

“Adequado, mas penso que o revolvimento mecânico e 

automático poderia ser uma opção.” 

“Este kit é suficiente. Para a diminuição do tamanho do material é 

suficiente a utilização de uma boa faca.” 

“O kit de jardinagem me parece ser uma boa alternativa, uma vez 

que é fácil de adquirir e não demanda muito espaço para 

armazenamento. Considerando o uso doméstico, acho bastante 

adequado e simples de guardar.” 

Dessa forma, conforme as sugestões deles o protótipo utilizará para revolvimento um 

kit jardinagem para revolver de forma manual os R.O, pois trata-se de uma opção de 

fácil aquisição, de baixo custo. 
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5.9.7 Sobre a trituração 

A trituração é desejável, pois aumenta a velocidade de degradação dos orgânicos e o 

desempenho da composteira, podendo ser realizada de diversas formas. Solicitamos 

aos especialistas que avaliassem as opções de trituração (tesoura ou triturador 

manual) e atribuíram a pontuação de 1 a 5 nos desenhos mostrados (Figura 35). 

Sendo pontuação 1 (não acho viável) e pontuação 5 (acho uma ótima solução). 

Figura 35 – Imagem ilustrativa sobre opções de solução para trituração  

 

Opção de trituração 1 - tesoura 

 

Opção de trituração 2 – triturador manual 

Fonte: google imagens (2020) 

Figura 36 - Gráfico com resultado da opção trituração 1 – tesoura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Figura 37 - Gráfico com resultado da opção trituração 2 – triturador manual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
 

Para a opção de trituração 1 – tesoura (Figura 36), os especialistas atribuíram nota 

1(60%), nota 3 (20%) e nota 5 (20%). Já para a opção de trituração 2 – trituração 

manual (Figura 37) os especialistas atribuíram nota 1 (20%) nota 3 (20%) e nota 5 

(60%).  

Eles também fizeram contribuições sobre a trituração, citadas a seguir: 

“Me preocupo com a disposição do usuário com a tesoura, 

facilidade é algo bem-vindo, mesmo que o custo seja alterado.” 

“Melhor realizar com o auxílio do triturador manual. Acredito que 

seja mais rápido e prático. “ 

“A trituração consome tempo e isso vai de cada usuário.” 

“Acho que a tesoura é uma alternativa mais simples. Todo mundo 

tem, é mais fácil de limpar e atende ao objetivo.” 

A partir dos gráficos Figura 36 e Figura 37, e das falas dos especialistas deduziu-se 

que a opção 2 - triturador manual, foi considerada a mais adequada, levando em 

consideração a rapidez e praticidade. 

5.9.8 Sobre a dosagem 

Para o bom funcionamento da composteira é preciso atenção para a proporção entre 

material seco e restos orgânicos. Os especialistas comentaram sobre a utilização de 
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um copo específico (Figura 38) para facilitar a dosagem de diferentes restos orgânicos 

na alimentação da composteira. 

Figura 38 - Solução apresentada para dosagem de orgânicos na composteira 

 

Fonte: google imagens (2020) 

 

Sobre essa solução de dosagem eles também fizeram contribuições sobre a 

trituração, citadas a seguir: 

“Acredito ser ideal.” 

“Pode ser interessante, porém, a nível de praticidade, orientar quanto a 

dosagem apenas, seja melhor.” 

“Adequado, mas poderia ter uma solução automática opcional.” 

“Ótima solução.” 

“O copo é uma boa alternativa, pois é barato e fácil de usar. Mas 

geralmente se alimenta a composteira à medida que se gera o resíduo, 

então, acredito que na prática a verificação da proporção será avaliada 

visualmente, sem a utilização de acessório.” 

A partir dessas análises inferiu-se que a solução de dosagem utilizando um copo 

medidor, foi considerada adequada, levando em consideração a praticidade e o baixo 

custo. Possuir uma solução automática opcional para dosagem de R.O também foi 

citada, porém acrescentaria custos adicionais ao projeto. 
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5.9.9 Sobre o controle da umidade 

Na operação de uma composteira pode ocorrer situações de excesso de umidade, 

com geração de chorume, e também a falta de umidade. A falta de umidade pode ser 

corrigida com adição de água para melhorar o funcionamento da composteira. Os 

especialistas comentaram sobre a utilização de um borrifador (Figura 39) para 

correção da umidade da composteira. 

Figura 39 – Imagem ilustrativa sobre a solução apresentada para controle de 

umidade 

 

Fonte: Google imagens (2020) 

 

Os especialistas emitiram opiniões sobre a solução apresentada, citadas a seguir: 

“Não vejo problema, porém acredito ser claro em modelo para o 

usuário não confundir.” 

“Excelente.” 

“Adequado, mas poderia ter uma solução automática opcional.” 

“Ótimo.” 

“O borrifador pode ser utilizado.  Mas acredito que não seja 

necessário, uma vez que os sistemas de caixas não demandam 

muito aporte de água, e que, caso seja necessário, a água pode 

ser adicionada utilizando-se outros utensílios de cozinha da 

residência.” 
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A solução apresentada foi considerada adequada para a maioria deles, desde que 

seja identificado o uso. Neste caso, seria para corrigir a falta de umidade e melhorar 

a operação. 

5.9.10 Sobre o Sistema Construtivo 

O protótipo foi construído com a técnica de prototipagem aditiva de impressão 3D 

(Figura 40), utilizando o filamento PLA, que é um polímero sintético termoplástico. Os 

especialistas comentaram a respeito desse sistema construtivo. 

Figura 40 – Imagem ilustrativa para solução do sistema construtivo: Impressão 3D 

 

Fonte: Google imagens (2020) 

 

Os especialistas apresentaram sugestões sobre o sistema construtivo, citadas a 

seguir: 

“Acredito que para ser viável a impressão, deve ser construída em 

módulos para que impressoras de média capacidade de 

impressão possa ser utilizadas. Impressoras com 20cm nos eixos 

XYZ. E acompanhar de forma clara e de preferência de encaixar 

óbvios sua montagem, evitando erro.” 

“A nível de funcionalidade, se faz necessário realmente imprimir e 

analisar o protótipo, segundo sua espessura, acabamento... 

Lembrando que a nível comercial (escala industrial), pode se 

utilizar outros polímeros (polipropileno, polietileno), relativamente 

mais baratos e com excelentes propriedades mecânicas.” 
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“A impressão 3D só é viável para pouca produtividade. Existem 

outras técnicas mais vantajosas para uma linha de produção em 

maior escala.” 

“Neste quesito tenho pouco a contribuir. Sendo o plástico de boa 

qualidade vai funcionar.” 

“Acredito ser uma boa opção. No entanto, deve-se atentar para a 

durabilidade do material utilizado para a construção do 

equipamento, uma vez que o ideal é que a composteira seja 

utilizada por um longo período. Também deve ser avaliada a 

interação entre o material utilizado para a fabricação e o 

composto/chorume que será armazenado nas caixas/gavetas, de 

modo a verificar se não ocorrerá a degradação do material, por 

exemplo, pelo contato constante com o chorume/biofertilizante.” 

A solução apresentada foi considerada adequada por eles, desde que seja construída 

em módulos e encaixadas (para viabilizar a impressão – tamanho), também deve ser 

observado que para a produção em escala comercial (industrial) pode-se utilizar 

outros polímeros mais baratos, inclusive ao se usar o PLA deve-se avaliar 

durabilidade, devido a interação do material utilizado para fabricação e o chorume. 

 

5.10 AVALIAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de pesquisa elaborado (Apêndice E) passou pela avaliação de Juízes 

e foi realizada a avaliação do Índice de Validade do Conteúdo (IVC) conforme 

metodologia descrita por (WIND; SCHMIDT; SCHAEFER, 2003). O Quadro 10 

apresenta um resumo dessa avaliação, e o IVC que foi atribuído as questões 

mencionadas. 
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Quadro 10 - Resumo da avaliação dos Juízes ao instrumento de pesquisa 

(apêndice E) 

Instrumento pesquisa – Etapa 3 

A ser avaliado pelos juízes 

(apêndice E) 

Notas dos Juízes 

IVC 

𝐼𝑉𝐶 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "3" 𝑜𝑢 "4"

número total de respostas
 

Infográfico 

 
Juiz 1 (Nota: 3,75) 
Juiz 2 (Nota: 3,00) 
Juiz 3 (Nota: 3,50) 
Juiz 4 (Nota: 2,00) 
Juiz 5 (Nota: 3,00) 
Juíz 6 (Nota: 3,00) 
Juiz 7 (nota: 3,75) 

 

IVC  = 6/7 = 0,85 

 

Escolha do Sistema de 
Compostagem 
 

Juiz 1 (nota: 3,50) 
Juiz 2 (nota: 2,75) 
Juiz 3 (nota: 4,00) 
Juiz 4 (nota: 2,00) 
Juiz 5 (nota: 4,00) 
Juiz 6 (nota: 4,00) 
Juiz 7 (nota: 3,75) 

 

IVC = 5/7 = 0,71 
 

Questão 3 - Comente sobre a sua 
motivação para escolha da opção 
de sistema operacional em 
relação aos demais? 
 

Juiz 1 (nota: 3,0) 
Juiz 2 (nota: 2,5) 
Juiz 3 (nota: 4,0) 
Juiz 4 (nota: 1,0) 
Juiz 5 (nota: 4,0) 
Juiz 6 (nota: 4,0) 
Juiz 7 (nota: 4,0) 

 

IVC = 5/7= 0,71 
 

Questão 4 - Quanto ao sistema 
operacional escolhido, você 
alteraria alguma parte da 
composteira ou combinaria as 
características de outra forma? 
 

Juiz 1 (nota: 2,00) 
Juiz 2 (nota: 2,50) 
Juiz 3 (nota: 3,50) 
Juiz 4 (nota: 2,00) 
Juiz 5 (nota: 4,00) 
Juiz 6 (nota: 3,25) 
Juiz 7 (nota: 3,75) 

 

IVC = 4/7 = 0,57 
 

Questão 5 – O equipamento de 
compostagem pode ser instalado 
e operado dentro da residência ou 
em local aberto como quintal, área 
de serviço ou varanda. Escolha, 
dentre as opções abaixo, qual 
considera mais adequado para 
instalação da composteira e 
comente sobre sua preferência? 
 

Juiz 1 (nota: 3,75) 
Juiz 2 (nota: 3,00) 
Juiz 3 (nota: 4,00) 
Juiz 4 (nota: 2,00) 
Juiz 5 (nota: 4,00) 
Juiz 6 (nota: 4,00) 
Juiz 7 (nota: 4,00) 

 

IVC = 6/7 = 0,87 

Questão 6 - Ao final do ciclo de 
compostagem os orgânicos 
tratados na composteira irão 
produzir um adubo ou composto 
orgânico. O que você faria com 
esse composto produzido? 
 

Juiz 1 (nota: 4,0) 
Juiz 2 (nota: 4,0) 
Juiz 3 (nota: 4,0) 
Juiz 4 (nota: 3,0) 
Juiz 5 (nota: 4,0) 
Juiz 6 (nota: 4,0) 
Juiz 7 (nota: 3,5) 

 

IVC = 7/7 = 1,00 
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Questão 7 - Quantificação dos 
orgânicos produzidos. O ideal é 
avaliar durante uma semana, 
podendo escolher o(s) dia(s) da 
semana que preparar mais 
alimentos para registrar. Utilize 
uma sacola de supermercado 
(possui a capacidade de 5L) para 
medir a produção de orgânicos. 
No final do dia de coleta da sua 
produção de orgânicos, quanto da 
sacola foi preenchido? 
 

Juiz 1 (nota: 2,00) 
Juiz 2 (nota: 2,75) 
Juiz 3 (nota: 3,75) 
Juiz 4 (nota: 1,00) 
Juiz 5 (nota: 4,00) 
Juiz 6 (nota: 4,00) 
Juiz 7 (nota: 4,00) 

 

IVC = 4/7 = 0,57 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Após análise dos juízes, todo o instrumento de pesquisa foi revisado, em atenção 

especial às questões que tiveram IVC ≤ 0,80, que foram reformuladas ou excluídas 

do questionário. O instrumento de pesquisa final após a validação deles pode ser visto 

no (Apêndice G).  

A estratégia metodológica utilizada incluindo avaliação com especialistas e juízes 

mostrou-se adequada embasar decisões quanto as alternativas de soluções para 

atender aos requisitos de projeto traçados. A avaliação do instrumento de pesquisa 

pelos juízes mostrou-se necessária para tornar o questionário mais consistente no que 

se refere a organização (forma como a questão está organizada dentro do 

questionário); objetividade (suficiência do conteúdo de cada questão); clareza e 

facilidade de leitura (capacidade de leitura das imagens inseridas nas questões); 

compreensão do conteúdo (capacidade de entendimento de cada uma das questões).  

 

5.11 AVALIAÇÃO DOS MODELOS CONCEITUAIS DE COMPOSTEIRAS POR 

POTENCIAIS USUÁRIOS 

Ao longo do desenvolvimento do projeto a composteira foi pensada como parte de um 

processo que se inicia na separação correta dos orgânicos a serem reciclados, 

necessita de ferramentas adicionais (triturador, copo medidor, instrumento para 

revolvimento da massa de RO, borrifador, etc) e que deve ter um fluxo continuado. A 

composteira também deveria conter instruções básicas sobre a prática da 

compostagem (infográficos). Neste ensejo optou-se por apresentar os modelos 

conceituais (Figura 41) aos 41 voluntários da pesquisa de modo integrado, como 

sistemas operacionais, com uso de instrumento de pesquisa (apêndice G). 
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Figura 41 - Composteiras criadas para escolha dos voluntários. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Figura 42  - Distribuição das respostas relacionadas a Escolha do sistema 

operacional de composteira 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

De acordo com a Figura 42; 53,7% dos voluntários escolheram o sistema operacional 

1.  

Jayaprakash et al. (2018) mencionou em sua pesquisa que usuários apreciaram o 

produto por sua cor, estética, por ser livre de odor, fácil manuseio, fácil manutenção, 

etc.  

Isso foi confirmado ao longo da aplicação do instrumento de pesquisa cujos fatores 

motivacionais citados para escolha do sistema operacional foram: estética; tamanho; 

facilidade de manuseio, operação e limpeza; e praticidade do modelo (Quadro 11). 
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Quadro 11 -Citações dos entrevistados em relação às motivações para escolha dos 

sistemas 1 ou 2 do modelo de composteira, agrupados segundo diversos critérios. 

Critério 

Ideia 

central - Síntese 

CITAÇÕES DE MOTIVAÇÃO 

ESCOLHA DE S16 OU S27 POR 

PERSONAS 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 TOTAL 

Estética 
Por ser “mais bonita” e 

possuir “melhor aspecto 
estético” 

S1 1  1 1 2 5 

S2 1  1 1 1 4 

Tamanho 

Por permitir a “otimização 
de espaço”, “ser 

acomodada em pequenos 
espaços”, “ser mais 

compacta”, “ser menor” 

S1 3 2 2 3 2 12 

S2  1 2   3 

Facilidade de 

manuseio 
“ser mais fácil de 

manusear”; 

S1   2 4 1 7 

S2 1    1 2 

Praticidade “ter maior praticidade” 
S1   1 1 1 3 

S2  1   1 2 

Possibilidade 

de expansão 
“parecer mais expansível" 

S1      0 

S2   1   1 

Peso “Ter menor peso com 
relação ao outro sistema” 

S1   1   1 

S2      0 

Facilidade de 

limpeza 

“Facilidade para retirar o 
chorume”; “Torneira facilita 

a drenagem” 

S1     1 1 

S2 1 1 1 1 4 8 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
Legenda: P1 – Persona 1; P2– Persona 2; P3 – Persona 3; P4 – Persona 4; P5 – Persona 5. 

 

Em resposta a intenção de alterar alguma parte do sistema operacional 1, quando 

perguntado a todos os voluntários, independentemente do sistema escolhido, 48,8% 

dos participantes informaram que não faria mudanças (Figura 43). No entanto, 

chamou atenção, a citação da necessidade de alterar a solução de drenagem do 

 
6 S1 - Sistema operacional 1 
7 S2 - Sistema operacional 2 
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chorume proposta e ou inserir uma torneira para tal o que pode estar relacionado a 

falta de entendimento quanto ao seu funcionamento. De acordo com Guidoni et al. 

(2018), a presença de um coletor de lixiviados auxilia no equilíbrio da umidade ideal 

ao processo, facilitando-o ao usuário. 

Figura 43 - Distribuição das respostas a pergunta: Alteraria alguma parte do 

sistema 1? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Em resposta sobre a intenção de alterar alguma parte do sistema operacional 2, 

quando perguntados a todos os voluntários, independentemente do sistema 

escolhido, 44% deles informaram que não alterariam nada (Figura 44).  

Figura 44 - Distribuição das respostas a pergunta: Alteraria alguma parte do 

sistema 2? 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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Em resposta sobre qual local considerariam adequado para colocar a composteira 

proposta (36,6%) disseram quintal/jardim (Figura 45). 

Figura 45 - Distribuição das respostas sobre o local para colocar a composteira 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

Quando perguntado aos voluntários o que fariam com o composto produzido na 

composteira proposta, (83%) disseram que usariam nas plantas/horta que têm em 

casa (Figura 46). 

Figura 46 - Distribuição das respostas sobre o que faria com o composto produzido 

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

5.12 MODELO DE COMPOSTEIRA PROPOSTO  

Após análise da avaliação dos voluntários e dos especialistas estabeleceu-se um 

protótipo final (Quadro 12).  
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Quadro 12 - Requisitos de projeto e seleção do modelo de protótipo de composteira 

a ser proposto para uso em ambientes domiciliares, segundo a avaliação de 

especialistas e voluntários 

REQUISITOS          
DE PROJETO 

PREFERÊNCIAS REQUISITOS A 
SEREM APLICADOS   

AO PROTOTIPO 
Especialistas  

 
Voluntários  

 
 

MODULARIDADE 

GAVETAS 

Mais adequada em 
função do tamanho 
(compacto), peso e 
facilidade de 
manuseio. 

GAVETAS 

Por ser mais prática e 
agilizar o uso 

 

GAVETAS 

 

VENTILAÇÃO 

FUROS  

Mais adequado em 
função da estética, 
existindo preocupação 
com o odor e “fuga” do 
material. 

 

FUROS 

Mais adequada em 
função da estética, e 
por acreditar que a 
opção de rebaixos 
permitiria fuga dos RO 
e/ou minhocas, caso 
tivesse no sistema. 

FUROS 

 

GEOMETRIA 

RETANGULAR  

Mais adequada em 
função do 
aproveitamento do 
espaço (acomodaria 
mais facilmente). 

 

QUADRADO 

Por ser mais 
compacto. 

 

 

QUADRADO 

Por atender a um dos 
benefícios básicos 
propostos: ser 
compacto 

DRENAGEM 

TORNEIRA OU 
OUTRO 
DISPOSITIVO  

Por facilitar a coleta do 
chorume e a limpeza. 

TORNEIRA 

CAIXA DE COLETA 

ESTILO 

INVESTIMENTO EM 
DESIGN 

Adequado desde que 
não encareça o 
produto. 

* 

INVESTIMENTO EM 
DESING 

 

LOCAL DE 

INSTALAÇÃO 
* 

Quintal, jardim ou 
varanda 

ÁREA INTERNA OU 
EXTERNA 

COR 
* 

Sem influência na 
decisão de compra. 
Existindo opção, 
preferem preta ou 
verde. 

PRETA ou VERDE 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

Nota: (*) = informação não disponível 
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De maneira a englobar os objetivos do projeto, o protótipo final foi construído 

atendendo aos requisitos aplicados ao protótipo, identificados no Quadro 12. O 

modelo da composteira doméstica proposta está apresentada na Figura 47. 

Figura 47 - Figura da composteira proposta 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Este conceito envolve um produto versátil, compacto, com formato quadrado, gaveta 

para adição dos RO e com recipiente no fundo, que permite coleta facilitada do 

fertilizante líquido. A parte superior permite o cultivo de plantas. A composteira contém 

rodízios na parte inferior permitindo a mobilidade. O equipamento proposto também 

conta com acessórios adicionais como: triturador, copo medidor, instrumento para 

revolvimento da massa de RO e borrifador que auxiliarão ao adequado processo de 

operação. O usuário pode produzir o composto e transferi-lo para o cultivo de plantas 

no módulo superior, além de utilizá-lo em outras plantas ou até mesmo doar parte do 

composto produzido. A Figura 48 apresenta em detalhe as peças da composteira 

proposta.  
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Figura 48 - Detalhe das peças da composteira proposta 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

O protótipo foi impresso sendo utilizada a técnica de prototipação aditiva ou impressão 

3D. O tempo aproximado de produção das peças foi de 87h. Sendo produzidas 

separadamente e encaixadas. A Figura 49 ilustra alguns passos do processo de 

produção da composteira. 
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Figura 49 - Fotos do processo de produção do protótipo de composteira 

   

Impressora 3D utilizada Gaveta interna - A lateral 

direita possui uma tela que 

permite a ventilação e evita 

fuga do material 

Chassi onde a gaveta é 

introduzida. Os furos laterais 

são para ventilação. 

 

Tela usada na lateral  

e fundo da gaveta 

 

Funil coletor de chorume 
 

Base da composteira 

 

 
 

Resíduos gerados no 

processo de produção 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

O protótipo final da composteira desenvolvida está mostrado na Figura 50. O protótipo 

é compacto, com formato quadrado, gaveta para adição dos resíduos orgânicos. 

Podem ser incluídas gavetas adicionais caso o usuário gere uma quantidade maior de 

orgânicos. O recipiente no fundo (funil) permite a coleta facilitada do fertilizante líquido, 

sendo necessário retirar os módulos superiores para realizar o procedimento. Como 

o protótipo foi desenvolvido em PLA é possível que ocorra o desgaste do funil com o 
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uso, devido ao contato com o chorume. Caso isso ocorra é possível produzir essa 

peça novamente. O mesmo desgaste pode ocorrer com as telas do fundo e da lateral, 

que também poderão ser substituídas.  

Figura 50 - Fotos do protótipo de composteira desenvolvida 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

5.13  MANUAL DE USO DA COMPOSTEIRA 

Sabe-se que na prática, o controle dos parâmetros que influenciam na compostagem, 

para o caso de compostagem doméstica, pode ser complexo para usuários sem 

conhecimentos específicos. 

Dessa forma, o manual de uso produzido visou garantir instruções para a rotina 

operacional do processo, traduzidas em linguagem simples, didática e visual, 

minimizando as dúvidas que venham a surgir dos futuros usuários. 

Levando em consideração que a criação da internet tem mudado quase todos os 

aspectos da vida diária de uma pessoa uma vez que se tornou “aplicável a todos os 

tipos de atividades” (COSTA, 2012).  A forma de disponibilização do manual de uso 

ao usuário pode ser feita tanto de forma impressa, ou digital com auxílio de redes 

sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, ou ainda com auxílio de um QR code 

(fixado) na impressora que direciona para o manual digital. O QR code é código de 

barras, ou barra métrico, bidimensional, que pode ser facilmente escaneado usando 
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a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Essas ferramentas também 

podem ser utilizadas para elaborar estratégias e conteúdo para sensibilizar, orientar e 

educar sobre a prática da compostagem, focada na importância da ação colaborativa 

das famílias para o sucesso da prática da compostagem em ambientes domiciliares, 

uma vez que se percebeu essa necessidade durante a realização da pesquisa. 
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1 Para começar a sua compostagem, você precisará saber o 

que está recebendo. Vamos lá, seu kit para compostagem contém: 

 
Composteira Ferramenta de trituração Borrifador 

 
Ferramentas para 

revolvimento 

 
Copo dosador de material  

 

 

2 O que você precisará providenciar antes de começar: 

Materiais: Exemplos: 

Matéria orgânica (verde e úmido) 

Rico em nitrogênio 
  

Cascas de frutas, legumes e 

verduras 

Matéria vegetal seca (marrom) 

Rico em carbono  
Serragem, folhas, palha ou grama 

Importante: Utilize a ferramenta de trituração para cortar os materiais 

(fundamental para aumentar a velocidade de degradação dos orgânicos). 
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3 Compostando: 

PRIMEIRO PASSO: Acomode os resíduos orgânicos (verde e úmido) nas 

gavetas, sem espalhá-los muito. Acrescente também um pouco de terra 

orgânica. 

SEGUNDO PASSO: Misture os resíduos recém colocados com matéria 

vegetal seca (marrom), e cubra-os com uma fina camada de material 

seco. Isso promoverá um processo de decomposição eficaz, podendo evitar 

a incidência de moscas, larvas e mau cheiro. 

 

Utilize o copo dosador para atender a proporção: 

1 parte de matéria orgânica (verde); 

2 a 3 partes de matéria seca (marrom). 

 

Observe periodicamente a caixa coletora de chorume – 

fertilizante líquido e retire e higienize sempre que 

necessário. 

 

Utilize o tato para verificar a umidade. Caso ache 

necessário, você pode molhar a mistura com auxílio do 

borrifador. O chorume coletado pode ser usado para 

umedecer. 

 

O revolvimento periódico do material na composteira 

é necessário para contribuir com a sua aeração. 

 

Uso de gavetas adicionais: À medida que a primeira 

gaveta encher, você poderá utilizar uma segunda 

gaveta e iniciar o processo. Lembrando que você deve 

continuar observando a primeira gaveta e até mesmo 

realizar revolvimento, por uma ou duas semanas (e 

repouso por pelo menos 30 dias). 
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4 Retirando o composto: 

 

Você pode usar o composto sólido para nutrir as 

as plantas. 

 

O fertilizante líquido é um excelente nutriente 

para as plantas. Porém, é muito concentrado! 

Para utilizá-lo recomenda-se diluir: 

1 parte de fertilizante líquido, para 10 partes de 

água. (Você poderá utilizar o copo dosador para 

auxiliá-lo na diluição.) 

 

5 Atenção aos tipos de orgânicos utilizados: 

Pode colocar à vontade: O que deve evitar: Não colocar: 

Frutas; 

Legumes; 

Verduras; 

Borra e filtro de café 

(sem açúcar); 

Saquinhos de chá; 

Casca de ovo; 

Frutas cítricas; 

Alimentos cozidos; 

Laticínios; 

Papel toalha ou 

guardanapo; 

Sobra de carne e peixe; 

Óleos e gorduras; 

Fezes de animais; 
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Identificando problemas mais comuns: 

Problema/causa: Como resolver: 

ODOR DESAGRADÁVEL 

➢ Pode ser causado pela 

inserção de: carne; peixe; 

lacticínios e alimentos cozidos 

em excesso ou gorduras. 

➢ Pouco aeração, ou excesso de 

líquido. 

✓ Tenha atenção aos orgânicos 

que podem ser colocados 

preferencialmente na 

composteira. 

✓ Revolva a massa de resíduos 

periodicamente, isso levará 

oxigênio para os 

microrganismos que atuam 

na compostagem. 

PRESENÇA DE MOSQUITOS, 

MOSCAS 

➢ Decomposição lenta (pouca 

aeração). 

✓ Revolva a massa de resíduos. 

✓ Adicione mais material seco. 

MATERIAL NÃO ESQUENTA NEM 

MURCHA 

➢ A massa pode estar seca. 

✓ Borrife água. 

✓ Revolva a massa de resíduos 

Fonte: Elaborado pela autora. Imagens: Google imagens e autores (2021) 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A presente pesquisa desenvolveu e avaliou um protótipo de composteira para uso em 

ambientes domiciliares, que agregou a visão de especialista e usuários, como 

contribuição para o avanço da técnica. 

As preferências de potenciais usuários avaliados quanto às características físicas de 

composteira para uso em ambientes domiciliares como ter formato retangular, possuir 

tampa e fácil manuseio refletiram as opções disponíveis no mercado e/ou na mídia. 

Por sua vez as percepções quanto aos aspectos operacionais identificadas foram: as 

incertezas quanto à rotina operacional e o tempo a ser dispendido para realizar a 

compostagem domiciliar, a dificuldade de inserir os outros moradores nesta prática 

sustentável, bem como de encontrar o melhor local para instalar a composteira. 

A visão dos usuários, associada as informações do mercado, da literatura e de base 

de patentes embasaram os requisitos para o design de protótipo, bem como os perfis 

de usuários típicos (personas), fundamentais para atingir o propósito de desenvolver 

solução compacta, com operação simplificada, incorporando elementos de design e 

de custo compatível. 

A utilização da impressão 3D para confecção do protótipo do modelo escolhido em 

escala reduzida mostrou-se viável para tal finalidade e ao mesmo tempo evidenciou a 

necessidade de se buscar técnicas alternativas para a produção em maior escala, por 

apresentar limitações como tempo de impressão e do custo.  

Uma vez que o material construtivo utilizado no protótipo foi um termoplástico 

biodegradável (PLA) é possível que ocorram desgastes em algumas peças com o uso, 

devido ao contato com o chorume. Caso isso ocorra, é possível reproduzir a peça 

desgastada novamente e fazer a reposição. Isso é possível pois o protótipo foi 

desenvolvido com peças que se encaixam, permitindo a mobilidade e reposição de 

todas as peças. 

No desenvolvimento do manual do usuário do protótipo projetado foi utilizada 

linguagem direta e didática visando esclarecer as dúvidas mais frequentes 

identificadas na pesquisa além de ilustrações o que motiva o uso.  O manual também 

poderá ser disponibilizado via QR Code para facilitar o acesso e agregar valor ao 

protótipo. 
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Desse modo, a partir do presente trabalho recomenda-se: 

a) Realizar testes de funcionabilidade e usabilidade com os protótipos criados, 

com voluntários (potenciais usuários), visando identificar necessidade de melhorias e 

ajustes; 

b) Realizar testes de biodegradabilidade com os diversos resíduos orgânicos 

gerados nas residências com uso protótipos criados, visando desenvolver métricas 

operacionais; 

c) Desenvolver estudos sobre o aspecto comercial do protótipo e análises de 

custo.  

d) Realizar estudos adicionais relacionados aos aspectos ergonômicos a serem 

incorporados na concepção do produto, de maneira a aprimorar as condições de 

trabalho do mesmo de forma que o projeto seja adequado a diferentes tipos de 

pessoas. 
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APENDICE A - SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Apresentação: 

Olá, tudo bem? Me chamo Rafaela, sou mestranda em Tecnologias Sustentáveis. 

Estamos desenvolvendo pesquisa que visa propor um equipamento a ser utilizado em 

residências, escolas e instituições (pequena escala) para facilitar o tratamento dos 

restos de alimentos (orgânicos) através da compostagem e estamos buscando 

voluntários para participar da pesquisa. Esta ocorrerá em três fases interligadas e 

sequenciais, com auxílio de instrumentos de pesquisa como questionários, figuras e 

protótipos em pequena escala. A ideia é construir um protótipo de composteira com 

auxílio dos usuários (quem participar da pesquisa). Caso tenha interesse em 

participar, responda as questões no link. Desde já agradecemos sua atenção. 

Obs.: A pesquisa visa buscar a opinião de voluntários para a concepção dos protótipos 

de composteira, não sendo necessário que os voluntários façam os testes dos 

protótipos em sua residência. 

Enquete: 

A pesquisa ocorrerá em fases interligadas e sequenciais. Um primeiro momento 

constará de uma pesquisa contendo perguntas, sendo também apresentadas figuras 

tridimensionais de equipamentos de compostagem com diferentes formas 

geométricas, com escala compatível, para que os entrevistados escolham duas 

opções de sua preferência. Após isso ocorrerá uma pesquisa contendo perguntas que 

identificarão as preferências dos usuários do equipamento estudado, de forma a 

agregar ao protótipo que será construído; serão mostrados layouts dos equipamentos 

para que sejam escolhidos os de preferência dos entrevistados. E por fim ocorrerá 

uma oficina de compostagem (com data e horários a serem definidos), onde o 

protótipo do equipamento de compostagem, construído em escala reduzida, será 

apresentado aos entrevistados, que serão convidados a operar os protótipos 

simulando uma situação prática real. As Etapas poderão ser realizadas da sua casa, 

com auxílio do uso de um computador ou celular para responder aos 

questionamentos. Lembramos que os entrevistados devem necessariamente 

participar de toda a pesquisa.  
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TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

Gostariamos de convidar você a participar como voluntário(a) de uma pesquisa sobre 

a compostagem em pequena escala em ambientes domésticos intitulada “Estudo de 

soluções para uso de prática da compostagem em ambientes domésticos e 

institucionais”, que está sendo desenvolvida pela aluna do Mestrado Profissional em 

Tecnologias Sustentáveis do Instituto Federal do Espírito Santo, Rafaela Recla 

Cometti, sob orientação da professora Dra. Jacqueline Rogéria Bringhenti. O motivo 

que nos leva a realizar esta pesquisa é a necessidade de buscar alternativas para 

incentivar a prática da compostagem aplicadas na minimização e valorização de 

resíduos realizando estudos sobre percepção de usuários e melhoria do processo de 

compostagem que são essenciais para ampliar sua utilização. Nesta pesquisa 

pretendemos estudar a percepção ambiental de potenciais usuários brasileiros em 

relação à protótipo de equipamento de compostagem como contribuição para ampliar 

o uso desta prática sustentável no país. 

Caso você concorde em participar, solicitamos sua colaboração, respondendo ao 

questionário pré-estabelecido da pesquisa sobre a compostagem nas residências, 

escola ou local de trabalho, expressando seu pensamento da maneira mais franca 

possível, entendendo que não existem respostas certas ou erradas. Esta pesquisa 

apresenta como benefício aos participantes a oportunidade de pensarem sobre um 

hábito comum de seu dia-a-dia que talvez nunca refletissem e de utilizar os seus 

resultados, que serão disponibilizados ao final do estudo, para melhorar a consciência 

ambiental. Informamos que essa pesquisa poderá, eventualmente, apresentar risco 

de constrangimento aos seus participantes, mas a mesma seguirá as diretrizes e 

normas vigentes a fim de minimizar quaisquer incômodos ao responder-se o 

questionário e que caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

 Para participar deste estudo você não vai ter nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Apesar disso, se você tiver algum dano por causadas atividades 

que fizermos com você nesta pesquisa, você tem direito a indenização nos termos da 

legislação brasileira. Solicitamos também sua colaboração quanto à autorização para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de engenharia e publicar 

em revista científica nacional e/ou internacional. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

A sua participação é voluntária e o fato de não querer participar não vai trazer qualquer 

penalidade ou mudança na forma em que você é atendido (a). O pesquisador não vai 

divulgar seu nome. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado 

sem a sua permissão. 
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1 - Você está disposto a participar das Etapas da pesquisa? 

(    ) SIM               (    ) NÃO 

2 - Nome completo? 

_________________________________________________________________ 

3 - Telefone de contato? 

_________________________________________________________________ 

4 – Email de contato? 

_________________________________________________________________ 

5 – Você já ouviu falar sobre compostagem?  

(     ) sim 

(     ) não 

6 – Estaria disposto a fazer compostagem do lixo orgânico na sua residência? 

(     )Já fiz a compostagem, e teria interesse em a fazer novamente. 

(     )Já fiz  a compostagem, e não  teria interesse em fazer novamente. 

(     )Nunca fiz a compostagem,  mas teria interesse em conhecer. 

(     )Nunca fiz a compostagem, e não teria interesse em conhecer. 

 

Caso tenha interesse em ter maiores informações sobre a pesquisa, favor ligar para a 

para a aluna de Mestrado (Rafaela Recla Cometti) no telefone (27) 99964-3866 ou 

pelo email: farraela@yahoo.com.br; ou com a professora Jacqueline Rogéria 

Bringhenti, pelo endereço: Avenida Vitória, nº 1729 – Jucutuquara – Vitória – ES CEP: 

29040-780. Telefone: (27) 3331-2237. E-mail: jacquelineb@ifes.edu.br 
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APÊNDICE B - Instrumento de Pesquisa – ETAPA 1: Levantamento do Perfil 

Socioeconômico dos voluntários 

 Olá! Agradeço pela disponibilidade em participar da nossa pesquisa de mestrado. 

Esta visa propor um equipamento a ser utilizado em residências, para facilitar o 

tratamento de restos de alimentos (orgânicos) através da compostagem. Antes de 

tudo, preciso de alguns dados para obter o perfil socioeconômico dos voluntários. 

Fique tranquilo. Seus dados só serão utilizados para fins de pesquisa, e você não será 

identificado. 

1 – Nome completo:  

__________________________________________________________ 

 

2 – Qual a sua faixa etária?   

(    ) Até 20 anos 

(    ) De 21 a 40 anos 

(     ) De 41 a 60 anos 

(     ) Acima de 61 anos 

 

3 – Qual a sua Escolaridade?   

(    ) Ensino fundamental 

(    ) Ensino médio 

(    ) Ensino superior  

(    ) Pós-Graduação  

(     ) outra: especificar: ________________________________________________ 

 

4 – Gênero 

(     ) feminino      (    ) masculino      (      ) outro 
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5 – Qual sua renda familiar?   

(     ) Até 2 salários mínimos (R$ 1.996,00) 

(     ) De 2 salários mínimos (R$ 1.997,00) a 4 salários mínimos (R$ 3.992,00) 

(    ) De 4 salários mínimos (R$ 3.993,00) a 10 salários mínimos (R$9.980,00) 

(     ) De 10 salários mínimos (R$ 9.981,00) a 20 salários mínimos (R$ 19.960,00) 

(     ) Acima de 20 salários mínimos  (R$ 19.961,00) 

 

6 – Município em que reside?_________________________________________ 

 

7 – Quantos moradores há na sua residência ?___________________________ 

 

8 – Tipo de residência?    (     ) casa      (    ) apartamento     

 

9 –  Possui o hábito de preparar alimentos em casa?   (     ) sim    (    ) não   
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APÊNDICE C - Instrumento de Pesquisa – ETAPA 1: Percepção sobre prática 

da compostagem e preferencias quanto a geometria e características 

operacionais dos equipamentos de compostagem  

1 – Nome completo: 

 __________________________________________________________ 

2 – Possuem o hábito de separar o lixo para a coleta seletiva em sua residência? 

    (     ) sim    (    ) não   

Comente um pouco sobre a forma como o lixo é tratado em sua residência    

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

3 – Realizam ou já realizaram a compostagem do em sua residência? 

    (     ) sim    (    ) não 

Caso sim, avalie em poucas palavras como está sendo ou foi a experiência e os 
desafios encontrados: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

4 – A compostagem em residências, escolas e pequenas empresas pode ser feita com 
uso de equipamentos conhecidos como composteiras que podem ter diferentes 
formatos como representado nos desenhos abaixo.   Observe os desenhos abaixo e 
escolha dois (2) formatos que melhor poderia atender as suas necessidades. 
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 (    ) 1  - Cilíndrica 

 

 (    ) 2 -Quadrada 

   

(     ) 3 -Triangular 

 

   

(     ) 4 -Retangular 
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(     ) 5 –hexagonal 

5 – O que te motivou a escolher o formato dentre os apresentados na questão 
anterior? 

 (    ) Pela estética, considerar que é mais bonita.  

(    ) Por acreditar que funcionaria melhor.  

(   )Outro motivo (escrever qual):__________________________________________. 

 

6 – Em sua opinião o que não poderia faltar em um equipamento para a compostagem 
em residências, escolas ou local de trabalho?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

7 – As composteiras podem ter cores variadas, dependendo de legislação ou fatores 
culturais de cada local. No seu caso a cor deste equipamento seria um fator importante 
na sua decisão de compra ou uso? 

    (     ) sim    (    ) não 

Caso sim, teria preferencia sobre cor para o equipamento de compostagem, escolha 
entre 2 (duas) opções? 

 (     ) Marrom 

(     ) Verde 

(     ) Cinza 

(     ) Preto 

(     ) Branca 

(     ) Outra:___________________________________________________. 
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8 –  Uma composteira pode ser construída com diferentes materiais, conforme listados 
abaixo. O que você considera mais adequado para a construção da composteira? 

 

(    ) Plástico 

(    ) Madeira 

(    ) Alumínio 

(    ) Aço 

(    ) Cerâmica 

(    ) outro material. Especificar qual:______________________________________ 

 

9 – O que te levou a escolher o material anterior para a composteira? 

(    ) Pela estética, considerar que é mais bonita.  

(    ) Por acreditar que funcionaria melhor.  

(     )Outro motivo:___________________________________________________. 

 

10 - Agora exploramos a rotina de operação das composteiras. Em alguns casos, os 
orgânicos depositados dentro do equipamento necessitam de revirados (mexidos ou 
movimentados) semanalmente com auxílio de um misturador ou ferramentas de 
jardinagem (revolvimento manual). Esta mistura pode acontecer no momento da 
colocação de nova carga de sobras de orgânicos e pode levar de 5 a 20 minutos em 
função do tamanho do seu equipamento. Comente sobre incluir esta atividade na sua 
rotina. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

11- Em qual local da sua residência, você acredita que o equipamento de 
compostagem, poderia ser instalado?  

___________________________________________________________________ 

 

12 – Alguns modelos de composteiras podem ter tampas ou algum orifício (boca de 
alimentação) para facilitar a colocação dos restos de alimentos (orgânicos), além de 
proteger o equipamento e o ambiente em que está instalado. Estas tampas ou orifícios 
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podem ser de diversas formas. Na sua opinião que tipo de solução funcionaria melhor 
na sua residência?    

(    ) Tampa solta: é retirada para colocação de orgânicos e depois deve ser colocada 
de volta. 

(    ) Tampa basculável: a tampa fica presa mas pode ser movimentada para colocação 
de orgânicos e depois retorna para a posição de fechamento. 

(     ) Outra solução, citar qual:____________________________________ 

 

13 – Gostaria de registrar mais algum comentário, crítica ou observação: 

___________________________________________________________________ 

Agradecimentos 

Sua participação foi importantíssima nessa primeira etapa da pesquisa. Contamos 
com sua colaboração também nas próximas etapas. Em breve faremos contato. 
Obrigada! 

 

Considerações finais 

Ao final das etapas de pesquisa será produzida uma dissertação de mestrado, que 
estará disponível para consulta na biblioteca do Ifes e através do próprio pesquisador.  

 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador no 
celular.: (27) 999643866 ou no Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ Ifes, localizado 
na. Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES. O CEP é um colegiado 
interdisciplinar e independente, que existe nas instituições que realizam pesquisas 
envolvendo seres humanos no Brasil. 
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APENDICE D - Instrumento de Pesquisa – ETAPA 3: Avaliação dos 

especialistas 
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APENDICE E - Instrumento de Pesquisa – ETAPA 3: Instrumento de pesquisa 

Inicial para ser validado pelos Juízes 
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APENDICE F – Validação do questionário pelos juízes 
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APENDICE G - Instrumento de Pesquisa – ETAPA 3: Seleção da composteira 

-  modelo conceitual para criação do protótipo da composteira 
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ANEXOS - APROVAÇÂO DO CEP 
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