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DEPOIMENTOS - MOTIVAÇÃO EM FAZER PARTE 
 
“Há um grande potencial em reciclagem, compostagem e até a criação de hortas urbanas 
no meu condomínio, creio que com mais engajamento por parte dos moradores 
possamos tornar nossa pequena comunidade mais auto sustentável.” 
 
“Atualmente estou conselheiro participativo municipal e faço parte do grupo de trabalho 
meio ambiente. Esta minha função está me dando oportunidade de conhecer entidades e 
pessoas ligadas e preocupadas com o meio ambiente,  por isso gostaria de poder 
contribuir ainda mais com o que poderei aprender com esta iniciativa. Não só aprender 
mas principalmente poder compartilhar, mostrando ações concretas de como fazer 
diferença.” 
 
“Separar os resíduos já é um ato comum na minha casa e agora estamos fazendo isso no 
condomínio. Porém, principalmente às crianças (tenho dois filhos), vejo a necessidade de 
mostrar a eles a transformação na natureza e um fim ao lixo menos obscuro, do que 
simplesmente jogá-lo na lixeira e não reconhecerem se isso trará um benefício ao nosso 
planeta, além claro de trazer aos pequenos de apartamento um contato maior com a 
natureza.” 
 
“Como pai e futuro biólogo, vejo a necessidade de começar o exercício do pensar 
ecologicamente com a minha família e, principalmente, com as crianças, para que 
possamos contribuir com a educação ambiental do nosso país, e quiçá, do mundo.” 
 
“Porque trabalho com educação Ambiental e gostaria de da o exemplo e utilizar os húmus 
nas hortas comunitárias que participo na comunidade, mas se eu não for selecionado já 
fico contente com o projeto.” 
 
“Quero poder ajudar a melhorar o meio ambiente e usar os recursos necessários para 
desenvolver e incentivar as boas práticas. Tenho uma área de aproximadamente 35 m² e 
estou criando um jardim e a revitalização para a passagens de pássaros que se 
deleitaram com árvores.” 
 
“Vi através dessa experiência do meu amigo o quanto a composteira mudou a relação 
que os moradores da casa dele tinham com o próprio lixo e as plantas da casa também, 
pois aduba-las com o composto foi uma experiência empoderadora." 
 
“Acredito que devo ser selecionado pois me interesso pelo tema, faço parte de um 
coletivo de ciclistas que planta árvores pela cidade chamado Pedal Verde, vou ao 



 

 

trabalho de bicicleta e tenho familiares que se interessam pelo tema e estariam dispostos 
a me auxiliar.” 
 
“Aprendendo o manejo correto de uma composteira poderei me tornar agente 
multiplicador da idéia. Sou síndica do edifício onde moro e em conjunto com outros 
moradores trazemos idéias sobre sustentabilidade, entre elas campanhas de economia 
de água.” 
 
“Mudamos eu, meu marido e dois amigos para um apartamento grande e antigo no centro 
de São Paulo, com um grande terraço, com o sonho de ter uma boa horta, bem variada, e 
produzir nossos próprias hortaliças, temperos e outros vegetais de forma orgânica. Tudo 
com a intenção de repensar a forma como nos alimentamos, compramos e descartamos 
comida. Pra valorizar um consumo sustentável, reaproveitar resíduos orgânicos, se 
orientando por um horizonte autossuficiente - produzindo e cozinhando em casa. Somos 
jovens, de 23 a 29 anos, cada um com uma profissão diferente - advogada, músico, 
designer, funcionário público e valorizamos muito essa nova experiência.” 
 
“Porque no meu prédio posso ser um multiplicador dessa idéia, uma vez que fui um dos 
responsáveis pela implantação do projeto de coleta seletiva. Todos me conhecem pelo 
"cara do lixo". Adoraria fazer esse papel!” 
 
“Moramos em um condomínio grande e poderíamos sensibilizar os nossos vizinhos para o 
projeto. Além disso, somos educadores e poderíamos levar as ideias para as nossas 
escolas, professores e alunos.” 
 
“Eu acredito que devo participar do projeto pois tenho disposição e interesse em aprender 
mais sobre compostagem e fico imensamente feliz com esta iniciativa da Prefeitura. Uma 
iniciativa sustentável, que tende a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sou capaz 
de entender o valor deste projeto para a preservação do ambiente e para a educação das 
futuras gerações e sua relação com o ambiente, com o consumo e especialmente com a 
natureza. Compostagem é uma atividade que integra o ser humano com a natureza, 
educa e melhora a qualidade de vida! Excelente projeto!” 
 
“Tenho um projeto pessoal de trazer o verde para a minha região (periferia - Jardim 
Angela, M'Boi Mirim) conscientizando as pessoas do meu bairro sobre a importância do 
verde em nossa vida. Participei como voluntário no Grupo Células de Transformação e 
CDT Agricultura Urbana vinculados à subprefeitura da Lapa), onde tive aulas práticas 
sobre compostagem. Minha ideia é gerar substrato para meus mais de 50 vasos de 
plantas (maioria frutíferas nativas) e na sequência produzir oficinas de agricultura urbana 
nas escolas da região. O minhocário seria uma excelente ferramenta de ensino. Tenho 
mudas que eu mesmo cultivei a partir de sementes e pretendo plantá-las onde houver 
espaço na região.” 
 



 

 

“Sou Coordenadora Pedagógica em uma escola na zona sul e São Paulo, e tenho a 
intenção de multiplicar este projeto para meus alunos do Ensino Fundamental II, fazendo 
que com os mesmos possam confeccionar e manter suas  próprias composteiras.” 
 
“Eu e o meu marido moramos com mais 3 pessoas, já instituímos a reciclagem para dois 
coletores da nossa rua e queremos agora instituir também a compostagem para que 
possamos todos produzir cada vez menos lixo de cada vez!  Outra razão é estamos a 
fazer uma pequena horta pois a nossa casa tem um quintal e seria ótimo utilizar o nosso 
lixo orgânico para adubar o nosso futuro alimento! Eu sou portuguesa e só tive 
conhecimento de composteiras em ambientes rurais e no hemisfério norte e imagino que 
a compostagem aqui em São Paulo tenha outros moldes dado ter condições climatéricas 
completamente diferentes. E por fim, porque participo em mutirões de hortas urbanas, 
posso contribuir mais tarde com adubo ou até construindo mais tarde outras composteiras 
para as mesmas (horta CCSP, horta Machado Assis). Obrigado desde já por esta 
excelente iniciativa e espero que me escolham!!” 
 
“Na verdade além de ser minha residência, é também um espaço cultural aberto ao 
público, temos uma relação com a comunidade do entorno aqui na Bela Vista e seria 
então também um meio de estreitar laços com esta de forma a melhorar os graves 
problemas de resíduos sólidos que enfrentamos no distrito da Bela Vista. E por fim tenho 
uma quantidade grande de vegetação arbórea e tenho a intenção em breve inclusive de 
implementar um projeto de horta comunitária no espaço.... enfim acho que merecemos 
uma composteira!! rs” 
 
“Como sou funcionária da Sec. Muncipal da Saúde aposentada, trabalhei muitos anos na 
área da Vigilância em Saúde e, atualmente sou docente do curso técnico de Vigilância em 
Saúde, destinado aos Agentes de Zoonoses aqui da região leste, acho que esta 
experiência seria importante para a discussão ambiental.” 
 
“Há 2 anos toco uma pequena horta com a ajuda das crianças, numa pequena praça, 
situada na rua Itambé do Mato Dentro e os conhecimentos que serão transmitidos no 
programa Composta São Paulo, seriam de grande valia para  a manutenção da nossa 
horta e também na educação das crianças participantes." 
 
“Eu vivi até os meus 21 anos de idade no interior da Alemanha. A partir de 14 anos de 
idade eu trabalhei numa fazenda orgânica, na qual eu conheci o valor que a   
compostagem tem para a nossa terra e para as nossas plantas. Assim que eu me mudei 
para São Paulo, eu tentei fazer uma horta na nossa laje. Por causa que as plantas nos 
vasos recebem pouca nutrição e eu me recuso a usar agrotóxico, até agora eu tenho 
pouco sucesso. Quando eu fiquei sabendo do projeto composta São Paulo, eu fiquei toda 
animada na esperança de poder melhorar minha horta. Eu quero aprender a fazer 
compostagem doméstica para desenvolver um trabalho de horta na laje. Para nós que 



 

 

vivemos na periferia de São Paulo, o projeto composta São Paulo é uma grande chance 
para conseguir plantar plantas úteis num espaço pequeno, e assim desenvolver uma 
certa autonomia.” 
 
“Gostaria de participar do projeto porque tenho muito interesse no tema e quero aumentar 
minha participação com a preservação e melhoria do meio ambiente. Separo alguns 
materiais, sou vegetariana e estou tentando me tornar vegana, e tenho curiosidade em 
aprender e fazer a compostagem em minha casa. Quero mudar meus hábitos e torná-los 
mais saudáveis e benéficos ao planeta.” 
 
“Minha proposta é a partir de casa (estou no extremo leste da cidade), mudar os hábitos 
dos familiares, depois amigos e vizinhos, creio que é totalmente possível criarmos um 
bairro mais ""verde"". Desconheço pessoas ligadas a agroecologia e permacultura na 
região, e seria uma oportunidade de iniciarmos uma mudança importante.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOIMENTOS – OUTRAS EVOLUÇÕES 
 
“Minha relação com insetos e outros bichinhos ficou menos tensa.” 
 
“Acho que agora, andar na rua, com uma atitude de maior atenção as pessoas, bichos, 
plantas e movimentos, atitudes, tem outro entusiasmo! Acho que me tornei mais 
comunicativa! A consciência social aflorou como uma grande descoberta e surpresa por 
perceber que não é tão complicado assim melhorar ou ajudar o meio em que vivemos.” 
 
“Passei a ter uma visão sistêmica nossa cadeia alimentar. A prática da compostagem veio 
como um presente para que eu enfrentasse melhor a luta que venho travando contra um 
câncer de mama.” 
 
“Virei vegetariano, comecei a olhar mais para o meio ambiente, como esta o clima 
(tempo) em nosso mundo, li uns textos e artigos falando sobre o futuro do nosso planeta e 
dos efeitos colaterais de nossa economia.” 
 
“Tenho mais calma estou mais focado.” 
 
“Fico muito atenta ao meu lixo orgânico, e ao lixo dos vizinhos (alguns vizinhos 
compartilham lixo orgânico comigo. Fiquei mais crítica com a quantidade de comida a 
comprar. Afeição as minhocas.” 
 
“Percebemos que toda vez que íamos jogar a compostagem dentro da composteira 
sentíamos um bem estar profundo...algo como se estivéssemos deixando de sujar a 
cidade e transformando o lixo em flores. Mesmo não pensando sobre isso, esse bem 
estar acontecia. Trocamos idéias com outras pessoas que estavam fazendo 
compostagem e elas relataram também essa sensação! Compostar é terapêutico!” 
 
“A compostagem me incitou, não só a mudar meus hábitos alimentares, como a pesquisar 
sobre medicinas alternativas e cura através das plantas. Por isso senti que a pratica da 
compostagem junto a todas as outras praticas consequentes dela, a que vejo como 
principal é conquista de autonomia frente às nossas necessidades diárias.” 
 
“A prática da compostagem me levou de volta a uma paixão pela terra e pelo plantio. 
Passei a catar caixotes de feira na rua, vasos de plástico e outros recipientes recicláveis, 
recupera-los e plantar jardineiras para presentear amigos. Tenho plantado canteiras de 
suculentas, que ficam lindas, e em algumas, já consegui utilizar o próprio composto 
produzido pelas minhas bravas minhocas!” 
 
 



 

 

 
 
“Mais respeito pela natureza por mim, e a consciência do lixo que resulta do nosso 
consumismo exacerbado e desnecessário, passei a valorizar mais a terra.” 
 
“Me sinto conectada novamente. Como se o longo de uma vida inteira não fizesse parte. 
Tem sido como uma reconexão. Simplesmente por trazer a atenção para o assunto 
(natureza, interação) com mais frequência. Alimentar as minhocas, retirar o churume, 
regar as plantas, entre outras atividades prazerosas que envolvem a compostagem, são 
como uma Meditação Ativa, Mindfulness, reconexão, um explorar da minha bagunça 
interna e do silêncio do Todo.” 
 
“Questionar os métodos da agricultura comercial, principalmente no Brasil. Não sei se 
está diretamente ligado ao processo de compostagem, mas vivenciamos em casa uma 
busca maior por atividades físicas, meditação e yoga. Projeto de diminuição drástica 
consumo de carne para posterior vegetarianismo.” 
 
“Passei também a consumir mais alimentos orgânicos, além de também passar a 
consumir produtos feitos por pequenos produtores.” 
 
“Cuidar da compostagem se tornou um compromisso porém com o prazer de um hobby! 
Gosto de fazer isto e me sinto útil e contente por contribuir de alguma forma para a 
sustentabilidade, mostrando também para outros que não é tão difícil assim mudar de 
atitude.” 
 
“Creio que estou  me sentindo mais harmonizada e em paz comigo mesma e com a 
Natureza, em especial com as plantas e os alimentos.” 
 
“Digamos que o fato de cuidar de minhocas passou a ser um assunto prazeroso e 
instigante entre meu grupo de amigos.” 
 
“A prática é terapêutica, nos torna mais tranquilos e acredito que o contato com a terra o 
cultivo e cuidados com as plantas ajuda no estabilidade e controle emocional. Passamos 
a dar importância coisas mais simples ao consumo ecologicamente correto. A prática 
também promove a cooperação entre as pessoas estimulando mudanças de hábitos e 
conscientização ambiental.” 
 
“Acredito que um dos pontos mais positivos da compostagem foi o envolvimento da minha 
irmã mais nova ao longo de todo o processo. Para uma criança, acredito que seja de 
extrema importância esse tipo de informação e cultura para que se tornem cidadãos 
plenos e seres humanos de fato HUMANOS.” 
 
“Uma melhor percepção sobre a qualidade da alimentação e vida que temos na cidade.” 



 

 

 
 
“Vivenciei a emoção de ver meus sobrinhos e afilhada aprendendo mais sobre isso e 
convivendo também.” 
 
“Já crio 2 gatos. E agora é boa a sensação de ter mais seres vivos sob os meus cuidados 
(as minhocas). Além disso, a compostagem reforçou meu relacionamento com o zelador 
do prédio e a síndica que eu envolvi no processo e me ajudam trazendo resíduos ou 
material seco.”  
 
“Sim, o cuidar da composteira e das minhocas é um gesto de amor. Transformar o ato de 
jogar os lixo em vez de algo nojento e asqueroso em algo produtivo, afetivo, útil e uma 
sensação de estar fazendo a coisa certa. O orgulho das minhocas em todas as fases.. ver 
como elas estão , me aproximar mais das plantas.. até adotei um gatinho nesse despertar 
em cuidar e estar em contato com a natureza.” 
 
“Como passei a plantar e, portanto, mexer mais na terra, uso isso como forma de relaxar, 
desestressar. Parece que descarrego todas as energias ruins no contato com a terra.” 
 
“As minhocas passaram a ter um valor emocionalmente grande para mim, cuido delas e 
me preocupo como se fossem filhos. Ao chegar em casa a primeira coisa que faço e ir vê-
las e verificar se está tudo bem, fico observando o comportamento delas, isso se tornou 
uma terapia...” 
 
“Em nossa casa, a reciclagem sempre foi uma realidade mas com a compostagem 
orgânica, vivenciamos um envolvimento familiar muito interessante: a hora de recolher os 
resíduos e colocar nas plantas ,o cuidado com as minhoquinhas, a atenção com o 
recolhimento e separação dos resíduos virou um "programa" familiar. Até nossa 
funcionária gosta do projeto.” 
 
“Aqui em casa mudamos o modo de se alimentar, a minha relação com os insumos, tinha 
muito nojo em tocar ou mexer com as minhocas, agora superei.” 
 
“Pensamos mais em como gastar menos energia, água e desperdício dos alimentos.” 
 
“A saúde melhorou, pele, cabelos, disposição e perca de peso naturalmente, ainda falta 
muito (risos) mas com essas mudanças vou perder tudinho.” 
 
“O trabalho em equipe, pois para manipular a composteira sempre preciso de ajuda e 
acaba se transformando hum hábito de família.” 
 



 

 

“Não imaginava a fonte de prazer que seria observar diariamente esses processos de 
decomposição, germinação, equilíbrio natural.” 
 
 
“Sempre procuramos manter uma vida saudável, mas a prática da compostagem, une 
mais a família para o bem  e não em frente a TV. Preparamos a terra, cuidamos das 
plantas, horta e mudas frutíferas. Estamos muito interessados em alimentos orgânicos, 
mas ainda sabemos que é mais difícil e caro para manter 100%.” 
 
“Tenho menos "nojo" de vermes e outros animais rastejantes. Também colônias de 
animais não me assustam tanto, depois de ver a colônia de ácaros que haviam na minha 
composteira. Lido melhor quando encontro alguma comida que está apodrecendo em 
casa (ante eu ficava com nojo, quase horrorizada, hoje em dia fico interessada em ver 
como ela se decompõe).” 
 
“Minha mãe reclama muito dessas minhas iniciativas, achei que foi uma forma de mostrar 
a ela o que nós podemos fazer em casa mesmo, e acho que ela foi aceitando a ideia.” 
 
“Fiquei mais atenta à nossa capacidade individual de promover mudanças. A minha 
emissão de resíduos para aterros caiu drasticamente e pude presenciar muitos amigos, 
de fora do projeto, comprando suas composteiras, fazendo permutas e entrando no 
espírito da compostagem. A mudança já é uma realidade. Espero que o meu 
engajamento continue se espalhando.” 
 
“Decidi fazer faculdade de arquitetura com ênfase em sustentabilidade urbana.” 
 
“Passei a sentir menos nojo do lixo - acontece que misturar tudo fica mesmo muito 
nojento, já misturar o lixo orgânico passa a ser vida, vida que se renova através das 
minhocas, do tempo. Isso mexeu muito com minha cidadania, passei de fato a sentir que 
faço algo que contribui para diminuir o lixo na cidade (embora eu já reciclasse outros 
materiais). Essa experiência está me deixando melhor!” 
 
“Maior tranquilidade, paciência e perseverança.” 
 
“Antes eu não via como uma cidade do tamanho de São Paulo pudesse se transformar ao 
ponto da sustentabilidade, hoje eu vejo que com um programa de mudança de cultura 
isso pode ser possível, embora dependa de tempo.” 
 
“Percebi que há muitas pessoas dispostas a ajudar e cooperar com a melhoria do 
ambiente em que vivemos, mas acredito que a primeira iniciativa deve surgir dos entes 
administrativos, de forma a nortear os projetos para que a população deve seguir, para 
mim, o composta SP deixou muito claro isso. Apoio muito os projetos assim!” 
 



 

 

“Existe um sentimento muito bom de que estamos fazendo nossa parte para ajudar o 
mundo, a natureza, e toda a existência da vida! Estar em contato com a natureza e se 
dedicar a ela em meio a um dia dia corrido em São Paulo é como dedicar um tempo a sua 
própria vida e a vida do planeta e você tem um retorno lindo!!” 
 
“As plantas sempre me trouxeram uma sensação de paz e tranquilidade. Com a 
compostagem eu passei a cuidar melhor de minhas plantas e a me sentir feliz com isto. É 
interessante ver que tudo é reutilizável e que cada coisa tem sua função neste planeta, as 
folhas mortas, os restos de vegetais, as minhocas e que tudo se encaixa de uma maneira 
fantástica no universo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOIMENTOS – OUTRAS INICIATIVAS 
 
“Fiz a inscrição na Subprefeitura para adotar uma praça.” 
 
“Me inscrevi no Treinamento de Lideranças Climáticas ministrado pelo Al Gore no RJ e fui 
aceita, me inscrevi numa oficina de Bioconstrução na Casa Fora do Eixo e passei 2 
meses em uma fazenda orgânica em Saquarema - RJ. Estou apaixonada pelo Planeta!” 
 
“Me envolvi em uma ong, na qual faço parte hoje, que faz palestras de educação 
ambiental em praças/espaços públicos.” 
 
“Participei do Ibirapuera amo e cuido.” 
 
“Dei curso de compostagem na escola do meu filho e no condomínio onde moro. Já 
participo de grupos de praças e mutirões fortalecendo a iniciativa da sociedade civil.” 
 
“Cursos pela UMAPAZ, entre eles o de Jardinagem. Realizei o desenvolvimento do meu 
TCC que tem relação com Educação Ambiental e arborização urbana.” 
 
“Participei em curso na UMAPAZ, fiz manejo em alameda em parque  próximo de casa 
incentivei a coleta seletiva no condomínio, que conseguimos, em um mês implantá-la; 
realizei mutirão na rua onde moro, na tentativa de recuperar canteiros verdes ali 
existentes.” 
 
“Tenho participado de cursos da UMAPAZ e iniciando participação do projeto de uma 
amiga, espaço cultural Hervé de Froberville.” 
 
“Fiz o curso do Edison Urbano para construção de minicisterna e tenho intenção de 
construir a minha e reduzir a minha pegada hídrica.” 
 
“Projeto de formação de um grupo de debate para nutricionistas em relação à 
sustentabilidade.” 
 
“Fiz o PDC, um curso de permacultura para projetar espaços autossustentáveis.” 
 
“Estou tentando convencer o pessoal de uma igreja aqui da região, que eles podem usar 
o terreno que está inutilizado por eles, e cultivar alimentos orgânicos e praticar 
compostagem e captar água da chuva sem muito custo adicional.” 
 
“Desenvolvi uma oficina de minhocário de baixo custo (com baldes de margarina) no 
bairro onde moro. No momento estou implementando  esses minhocários numa 
comunidade cultural do bairro.” 



 

 

“Cursos de hortas urbanas, PANC's, captação de água de chuva, tratamento local de 
água.” 
 
“Atualmente participo de um grupo recém criado através da iniciativa de um camarada da 
rede composta sp. O grupo tem o objetivo de desenvolver e construir uma estufa 
geodésica e uma horta piramidal. Além disso costumo seguir páginas sobre 
sustentabilidade, reuso criativo, energias renováveis.” 
 
“Gastronomia orgânica e gastronomia com sobras de alimentos.” 
 
“Vendi meu carro e só ando de bike.” 
 
“Multipliquei esta prática em escolas através de um projeto de educação ambiental, 
levado para 11 escolas públicas de São Paulo.” 
 
“Doei húmus a Comunidade Cultural Quilombaque, em Perus, e espero em 2015 me 
engajar ainda mais com esse grupo.” 
 
“Comecei a participar em grupos, principalmente virtuais (por enquanto).” 
 
“Participei de uma sessão da Câmara Municipal sobre construção sustentável.” 
 
“Me envolvi na criação de protocolo de educação ambiental no Parque Cientec e no 
Parque Estadual da Ilha Anchieta, e na aplicação desse protocolo, curso de aquecedor 
solar de baixo custo desenvolvido pela sociedade do Sol, entre outros cursos.” 
 
“Assumi a coordenação de um grupo de horta no trabalho, onde eu espero compartilhar 
os conhecimentos agregado neste projeto e buscar mais conhecimentos junto com os 
participantes.” 
 
“Um grupo de amigos de um bairro próximo, estão fazendo encontros sobre atividades 
relacionadas com sustentabilidade, voltado para práticas no bairro e projetos direcionados 
à crianças. Voltarei a fazer brinquedos com materiais reciclados.” 
 
“Horta comunitária na escola onde sou professora.” 
 
“Construímos uma horta coletiva na escola com a participação dos alunos.” 
 
“Plantio de mudas de árvores e arbustos na escola em que trabalho e na minha 
residência. Plantamos 5 árvores na escola (3 ipês, 1 jabuticabeira e 1 paineira) e em torno 
de 300 mudas de  plantinhas pequenas.” 
 



 

 

“Comecei a ir na horta comunitária do meu bairro, evito usar carro e andar mais de bike 
quando é possível.” 
 
“Participei da virada Sustentável e de cursos na UMAPAZ.” 
 
“Horta em uma escola publica, fornecendo biofertilizante e orientando aos alunos do 
cultivo e controle de pragas de forma orgânica sem agentes químicos.” 
 
“Participei de multirões e estou engajada na comunidade online do Parque em meu bairro, 
o Severo Gomes, em que agora estou na linha de frente em busca de melhorias!” 
 
“Mutirões de revitalização de praça. Reuniões. Cursos de alimentação viva e 
sustentabilidade, agroecologia.” 
 
“A horta coletiva na casa do Marcio e Leandro no morro do querosene.” 
 
“Um grupo do whatsapp que tem intenção de construir uma estufa geodésica para o 
cultivo de plantas medicinais.” 
 
“Oficina de aproveitamento de comida, como talos e cascas.” 
 
“Participação hortelões urbanos e pic-nics troca de sementes.” 
 
“Começamos a usar o fertilizante líquido na horta da ONG onde minha filha trabalha. 
Vamos fazer compostagem lá também com as minhocas que se reproduziram.” 
 
“Mini oficinas de construção de composteiras e algumas trocas de mudas e sementes 
com amigos.” 
 
“Fiz um curso no Ipema.” 
 
“Cursos de agricultura urbana e construção ecológica.” 
 
“Dei uma oficina sobre compostagem doméstica no meu condomínio. :)” 
 
“Comecei a participar mais ativamente de alguns encontros, visitei algumas hortas e 
finalmente comecei a frequentar o Pic Nic de troca de sementes e mudas.” 
 
“Fiz uma horta orgânica na escola pública do meu neto.” 
 
“Cursos de plantas medicinais, aromatizantes, horta em casa, etc.. Cursos desenvolvidos 
pelo CPN - Centro de Praticas Naturais de São Mateus-SP.” 



 

 

“Estou fazendo um trabalho com as arvores frutíferas do meu bairro, ensinando sobre a 
compostagem aqueles que tem essas arvores diante de sua casa ou estabelecimento. 
Dou uma garrafinha de chorume concentrado e ensino a diluir para a rega. Todos ficam 
maravilhados e estou também ganhando doações de plantas com isso.” 
 
“Participei de dois cursos muito importantes para meu desenvolvimento pessoal e 
profissional: Sistemas Agroflorestais (Permacultura) e como construir uma cisterna.” 
 
“A criação de uma casa de permacultura na ZL de São Paulo, com criação de hortas 
comunitárias e distribuição de mudas e sementes.” 
 
“Mutirões no Sítio Humanaterra, cursos e vivências de Permacultura, Agricultura Urbana, 
cestas de orgânicos de produtores das redondezas/entorno de SP, e frequentar feiras 
orgânicas (Ibirapuera aos sábados de manhã e Alto da Boa Vista às quintas).” 
 
“Na Vila Sônia, bairro onde estou indo morar, estamos criando projetos que envolvem a 
comunidade escolar de uma EMEF que fica em frente a uma grande praça que é bastante 
frequentada e ponto de passagem de muitos/as transeuntes e já é bastante arborizada. 
Tendo em vista a possibilidade de aumentar a variedade de espécies frutíferas desta 
praça, buscamos a parceria com um viveiro que doa mudas nativas e também com um 
grupo que é "caçador de nascentes" e se propuseram a criar um lago de peixes e plantas 
aquáticas com os cursos d´água que ali afloram.” 
 
“Nos envolvemos muito na comunidade escolar, a composteira teve um papel 
fundamental na discussão sobre os resíduos e praticas de sustentabilidade na escola.” 
 
“Moro encostado a represa do guarapiranga a algumas semanas atrás reuni alguns 
amigos e fizemos uma operação tirando o lixo da margem ( pois com a baixa d'água 
ficaram mais notáveis e fácil de recolher).” 
 
“Tive um contato com o coletivo a Batata precisa de você.” 
 
“Implantação de um bicicletário em escola publica.” 
 
“Participei da implementação de uma rosa dos ventos plantada desde do inicio 
revigorando uma ETEC do meu bairro.” 
 
“Horta comunitária no Céu Butanta.” 
 
“Estou no processo de pesquisa sobre transformação de resíduos sólidos em madeira 
biossintética e conhecendo pessoas que atuam na prática destes processos.” 
 



 

 

DEPOIMENTOS – IMPORTÂNCIA DO GRUPO 
 
“A troca de experiências é muito importante, é como uma Corrente do Bem, onde os que 
já viveram a experiência ajudam os iniciantes.” 
 
“Muitas informações que as pessoas vivenciam não estão em livros, apostilas ou sites. A 
página é aberta a TODOS! E sem preconceito ou vergonha, todos expressam lá suas 
experiências positivas ou negativas. Acompanhei diariamente os posts e sei que 
beneficiaram muita gente, inclusive eu!” 
 
“O grupo é super unido e compreensivo, sempre disposto a ajudar. Foi uma parte 
indispensável tanto para tirar dúvidas quanto para motivar a continuar e ampliar o uso da 
compostagem.” 
 
“A troca de experiência é uma ferramenta muito boa. Pois de perguntas básicas a 
complexas, sempre achamos o que procuramos por lá. Tenho muita matéria seca 
(serragem) disponível e vi que o pessoal tinha muita dificuldade, por isso fiz várias e 
várias doações de serragem, em prol do crescimento do projeto.” 
 
“Identificação é a palavra. Num mundo individualista, digo sempre que o grupo dos 
composteiros é o meu favorito!” 
 
“Trocar experiências, e pedir opiniões é fundamental quando o objetivo é evoluir num 
sentido comum. Saber que outros enfrentaram as mesmas dificuldades e lograram 
sucesso, incentiva na busca de melhores soluções e amplia o conhecimento  e, quando 
este é retransmitido a outros,  recicla a própria natureza humana.” 
 
“Definitiva. Foi através da página do facebook que aprendi as lições mais importantes 
sobre como manter a composteira. Outra coisa legal da página foi me re-conectar com 
pessoas que eu já conhecia, ou seja, já eram meus contatos no facebook, mas eram 
pessoas distantes de meu convívio, e quando vimos que estávamos na mesma página e 
fazendo compostagem, nos reconectamos!” 
 
“A página é de grande importância para a troca de experiências e conhecimentos onde 
pude orientar e ser orientado sobre dúvidas relacionadas ao processo de compostagem.” 
 
“Percebi que haviam pessoas experts em determinados assuntos e isso foi fundamental.” 
 
“Cuido do meu pai que tem demência e não tenho muito tempo pra participar de cursos. 
Sem este grupo ficaria muito difícil para leigos como eu continuarem com a 
compostagem, além de serem muito dinâmicos dando dicas para acabar com as 



 

 

drosófilas e outros insetos. Tenho muitas dúvidas e sempre pergunto pra eles, tenho 
sempre resposta até hoje. Obrigada.” 
 
“Sem dúvida a participação do grupo na rede é algo extremamente gratificante e 
renovador de esperanças de que existem sim pessoas que compartilham suas 
ansiedades, alegrias e um grande prazer em discutir as questões que foram surgindo no 
desenrolar de uma atividade nova para muitos e a disposição em todos se ajudarem para 
o bem de um final feliz e exitoso. Com certeza, o grupo nasceu para ficar e nos ajuda 
muito nos trics trics que vão surgindo, sem a preocupação de parecermos menor quando 
uma dúvida surge. O respeito do grupo é sensacional. Agradeço a todos por fazerem 
parte de minha vida antes tão solitária.” 
 
“Aprender com a experiência do próximo é muito gratificante. Perceber que existem 
muitas pessoas engajadas no mesmo propósito me deixa esperançoso.” 
 
“A rede é essencial para que as dificuldades sejam compartilhadas e superadas e 
também para que cada um se veja refletido em um número cada vez maior de pessoas 
engajadas com a sustentabilidade, tornando a crença na possibilidade de mudança real.” 
 
“Fui socorrida. Teve duas pessoas que me forneceram serragem quando eu precisei e 
que me forneceu informações para eu adquirir. Foi fundamental. Pois, eu estava com 
extrema dificuldade na época eu só conseguia serragem de MDF que é mais fina que a 
terra. Portanto não servia.” 
 
“É muito bom poder contar com a experiência de outras pessoas, pois assim vejo que 
minhas ansiedades fazem parte do processo. E também comemorar com os outros 
nossos sucessos e conquistas.” 
 
“Aproximação das experiências. Percebo que minhas dúvidas são comuns aos outros 
participantes e que sim, estamos no caminho certo. É gratificante ver o grupo ativo, 
empenhado, unido! Juntos somos mais fortes!” 
 
“Nos faz perceber que apesar de tão novo o projeto, já mobilizou muita gente. Fomos 
conquistando espaço e conhecendo pessoas maravilhosas, que curtem e respeitam a 
natureza e tudo que nela existe. Sou grata por participar desse projeto maravilhoso!!” 
 
“O grupo Composta São Paulo do facebook é muito importante para troca de informações 
diversas, amo acompanhar os comentários e sinto que todos são bem receptivos, fiz até 
algumas amizades por lá.” 
 
“O contato com as outras pessoas que também realizam a compostagem doméstica, com 
suas dificuldades e principalmente suas dicas no manuseio foram muito importantes para 



 

 

mim, principalmente por dar mais segurança com relação as dificuldades e duvidas que 
poderiam aparecer. Era incrível como todos estavam e sempre estão muito dispostos a 
responder às perguntas postadas no grupo e ajudar uns aos outros através da 
plataforma.” 
 
“Acredito muito na possibilidade de criar grupos de pessoas que querem fazer e viver de 
maneira mais sustentável. A comunicação e a informação são a chave de tudo isso. 
Através do grupo entrei em contato com muitas ideias, problemas, iniciativas, projetos 
coletivos e individuais que visam um mundo mais sustentável. A rede é mais uma coluna 
que se solidifica para sustentar uma sociedade mais equilibrada.” 
 
“Compartilhar em grupo as duvidas, frustrações, alegrias ... entender que não estamos 
"sozinhos" no mundo.” 
 
“Lá aprendo de tudo! Não a fim o conhecimento, as pessoas são leves, tem uma outra 
abordagem em relação a vida. Me sinto como se valesse a pena viver só ao saber que 
ainda tem gente realmente do bem, que se importa com o Todo, que fazem trabalho de 
formiguinha em cada ação, em cada palavra, em cada comentário, instruindo e brincando 
junto.” 
 
“Me sinto motivada a continuar, não me sinto sozinha. E também me sinto até mesmo 
cobrada, no bom sentido, a mudar de postura.” 
 
“É inexplicável o quanto esse grupo é de grande valia não apenas para os selecionados 
pelo projeto, como aos que foram chegando. É uma família de composteiros receptivos 
prontos para ajudar uns aos outros.” 
 
“O novo é sempre  angustiante para mim. Estava muito insegura quanto aos cuidados e 
bem estar das "meninas". Foi no grupo que pude sentir que não era a única. Todos os 
iniciantes estavam no mesmo barco e tínhamos o suporte de pessoas que já lidavam com 
compostagem há muito tempo, nos tranquilizando, tirando dúvidas e dando dicas. Sou 
muito grata a todos.” 
 
“Acredito que a página do facebook é essencial no processo de adaptação à 
compostagem. No começo há muita ansiedade em ver o processo (que na verdade é 
muito difícil de ser observado de fora) e vários dos problemas sofridos podem ser 
compartilhados e as pessoas do grupo são muito atenciosas, ajudando muito no 
processo.” 
 
“Essa comunidade no facebook é incrível. Conhecimentos múltiplos, empíricos e teóricos, 
se casam a todo momento. Pessoas amigáveis e dispostas a orientar, ajudar e 
compartilhar. É indispensável para o projeto!” 
 



 

 

“A rede é importante para troca de informações e até como dose de ânimo, perceber que 
vc não é uma andorinha sozinha é espetacular!” 
 
“Foi muito legal encontrar um grupo de gente muito boa, motivadas em ajudar e criar um 
movimento em prol de um bem maior. Foram meus psicólogos quando pensei em desistir, 
alegraram meus dias postando fotos lindas de seus resultados, me fizeram fazer parte de 
algo que realmente faça a diferença.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOIMENTOS – INTERESSE DE TERCEIROS 
 
“O que tem sido mais interessante é notar e satisfazer a curiosidade dos visitantes da 
casa com relação à compostagem com minhocas. Muitos amigos se inspiram ao perceber 
que o processo é simples. Não sei dizer se levarão a ideia a cabo, mas apenas de 
discutirem o assunto já sinto que algo mudou." 
 
“Fazer compostagem na minha casa é uma inspiração também para meus amigos que 
não conheciam o método, mas sem sombras de dúvidas quem mais vai se beneficiar com 
tudo isso são as minhas plantas, que aguardam ansiosamente pelo adubo caseiro.” 
 
“O que eu acho mais interessante é a rede de interação e troca de experiências que o 
projeto proporciona. E não só na internet, como, por exemplo, quando descubro que 
amigos de amigos meus também estão envolvidos ou converso sobre o assunto com 
familiares.” 
 
“Acho muito interessante a curiosidade que o projeto Composta SP causa nas pessoas. 
Todo mundo quer saber como é lidar com minhocas em casa.” 
 
“Os amigos que não participam do projeto ficam curiosos em conhecer como a 
composteira funciona e pedem composto e biofertilizante.” 
 
“O mais positivo ao meu ver é o caráter contagiante do projeto. Eu mesma estou 
mantendo a composteira no espaço comum do prédio onde moro e só na primeira 
semana 6 pessoas além de mim já viram e aprenderam sobre compostagem por causa do 
projeto. Imagine até o final do projeto, cada um dos 2000 participantes, irá multiplicar 
muito isso e por isso, ao meu ver, será permanente.” 
 
“Envolvimento. Esta é a palavra que agrega tudo o que vivenciamos a partir do momento 
que iniciamos o projeto. Envolvimento meu e de meu marido que abraçamos a ideia. 
Envolvimento de minhas filhas que foram se apropriando e incorporando a seleção do que 
ia para um ou outro cesto (inclusive "importamos" umas minhocas para Botucatu, onde 
minha filha mora e seu namorado iniciou uma compostagem na república que moram). 
Envolvimento de nossos parentes e visitas que saem de casa com uma outra concepção 
do que é lixo e, claro, muitos nos pedem para vir ver a composteira doméstica. É a estrela 
daqui de casa! (rsrs) Estamos realmente envolvidos neste projeto e muito felizes em fazer 
parte de um momento histórico tão significativo em nossa cidade. Fazendo a diferença 
para que em um futuro próximo isso seja um hábito, mudança estrutural na cultura dos 
grandes centros urbanos do nosso país.” 
 
 
 



 

 

“Toda a família, vizinhos e amigos estão empolgados com o projeto e outras pessoas já 
demonstraram interesse em adquirir a própria composteira.” 
 
“É interessante ver que toda família se animou com a composteira e até amigos se 
interessaram. O lixo orgânico diminuiu muito e se tornou algo até como distração para 
minha mãe.” 
 
“A interação que a minha mãe está tendo com o projeto, ela fica perguntando o que pode 
ou não colocar na composteira. Mostro para as pessoas que frequentam a minha casa e 
as pessoas acham interessante. A doação de adubo líquido também é uma prática 
interessante.” 
 
“Eu o mais positivo que eu vi até agora, foi a mobilização das pessoas que frequentam a 
minha casa em querer fazer também, até um pouco de minhoca eu já doei para poderem 
fazer sua própria composta.” 
 
“A experiência de ter uma Composteira em casa é indescritível, ter a responsabilidade e 
comprometimento da redução do lixo disposto em lixões. E fora as aulas de 
compostagem para cada visitante de sua casa.” 
 
“Meu presente de natal para os amigos foi um lindo vidro de chorume do bem com um 
laço de fita vermelho e verde ! foi um sucesso!” 
 
“Adorei participar do projeto e acabei contagiando várias pessoas com a ideia da 
reciclagem, da compostagem, do plantio. As pessoas pedem informação, querem visitar 
minhas minhocas, aprender a fazer. Muito gostoso. O filho de 5 anos de uma funcionária 
do escritório, vendo as fotos que eu postei no Facebook, resolveu ele também fazer uma 
horta. Minha auxiliar doméstica comentou com a vizinhança e todos ficaram interessados 
- mandei o biofertilizante líquido para usarem. Uma amiga que é diretora de creche 
municipal está super interessada em compostagem e fazer uma horta no local e eu estou 
tentando ajudar (ela já recorreu à própria prefeitura, sem sucesso). Outra amiga 
manifestou sua preocupação com a destinação de seus resíduos sólidos e me pediu 
dicas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOIMENTOS – MAIS INTERESSANTE 
 
“Acho positivo que a prefeitura de uma capital, como SP, se posicione e incentive a 
população a cuidar de seus resíduos.” 
 
“O mais interessante  é a conscientização e o envolvimento das pessoas com o projeto. 
Surgem novas ideias, novos aprendizados e  sempre que possível, os membros do 
projeto espalham seus conhecimentos.” 
 
“O mais interessante é a experiência, o aprendizado. Foi graças a compostagem que 
aprendi o quanto realmente preciso comprar de comida pra minha familia, pois passei a 
observar o que descartava.” 
 
“Como disse Einstein "A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu 
tamanho original." e, para nós, tem sido um universo de oportunidades de fazer diferente.” 
 
“O projeto está muito interessante, pois os momentos de troca e aprendizado não se 
restringem apenas à compostagem dentro de nossas casas, mas sim um apoio mútuo 
entre diversas famílias e experimentos distintos. Ainda, é possível perceber uma mudança 
de consciência e uma educação conjunta, o que se torna tão necessário para que 
possamos expandir com essa ideia e fortalecer essa prática para horizontes cada vez 
maiores.” 
 
“O mais interessante é o fato de a prefeitura estar aberta as tecnologias não tradicionais 
da permacultura e alinhando isso junto aos munícipes.” 
 
“O poder público se preocupando com esse tema e a interação com as pessoas via 
facebook.” 
 
“Estou achando instigante e positiva a interação no ambito microafetivo com as minhocas 
e a relação de interdependencia que estabelecemos. Essa experiência expande os 
limitados horizontes da minha existência urbana e me faz compreender a vida como um 
sistema integrado, colaborativo e interdependente. Esse aspecto me surpreende porque 
na oficina a compostagem foi apresentada como uma comodidade (e as minhocas, como 
objetos) produzidos para facilitar as minhas necessidades pessoais de descarte de lixo 
organico. Essa faceta afetiva e simbiótica foi uma novidade que descobri ao longo do 
processo.” 
 
“Olá! O que tem sido mais interessante para mim é o envolvimento e a dedicação dos 
meus pais à composteira, algo que eu não imaginava que fosse tocá-los como tocou. 
Todos os dias, mais de uma vez, os dois verificam as condições da composteira e estão 
sempre preocupados com as minhocas!” 



 

 

“Composta São Paulo me leva a refletir sobre consumo e sobre a minha responsabilidade 
na construção de uma cidade melhor, não se trata apenas de ter uma composteira em 
casa, mas de como eu me relaciono com o meio no qual estou inserido.” 
 
“Ao meu ver, o Projeto Composta São Paulo está nos responsabilizando a parte que nos 
cabe no manejo dos resíduos gerados. A noção de que o que consumimos e o lixo que 
produzimos é nossa responsabilidade inevitavelmente gerou uma reflexão em outros 
comportamentos cotidianos, que envolvem desde a qualidade de vida até a 
responsabilidade enquanto cidadãos atuantes. Participo ativamente do grupo no facebook 
e tenho achado interessante o carinho e o respeito que nós desenvolvemos pelas 
minhocas enquanto peças fundamentais nesse processo de transformação dos resíduos 
orgânicos.” 
 
“Eu e minha família estamos tendo uma das melhores experiências de nossas vidas com 
o projeto Composta São Paulo. A preocupação com o meio ambiente e as questões 
envolvidas, como a reciclagem de matéria orgânica; produto alvo do projeto, estão 
inseridos no contexto da minha casa. É incrível como o sistema na composteira funciona, 
até o presente momento não tive problema algum; os restos de alimentos estão sendo 
devidamente depositados, a produção de chorume está rendendo garrafas e mais 
garrafas pet de fluído orgânico, e a reprodução das nossas guerreiras (minhocas) está 
surpreendo. O número delas praticamente dobrou ( e o tamanho também)! Bom, com 
toda a satisfação quero imensamente agradecer a oportunidade de ter sido selecionada 
para o projeto, e realmente estou muito feliz com tudo o que vem ocorrendo ao longo do 
projeto e parabenizar todos os responsáveis, inseridos na organização desse projeto 
piloto da prefeitura de São Paulo.” 
 
“O jeito com que eu me relaciono com os resíduos mudou. Consigo vê-los de forma 
diferente e pensar em formas de reaproveitamento. Isso mudou também meu 
relacionamento com a natureza.” 
 
“O mais positivo está em trazer um pouco da natureza para dentro da minha casa, no 
meio da selva de pedras. O lidar com o ciclo da natureza, ter as minhocas fazendo esse 
ciclo é o que mais me emociona. Além disso, comer alimentos saudáveis para 'por na 
composteira' tem me motivado!” 
 
“O mais interessante é realmente participar de um processo orgânico vivo. Apenas sendo 
parte deste processo que me tornei capaz de perceber e entender muitos processos 
vivos. Notar as folhas secas no parque e as variadas moscas e outros organismos 
benéficos ou não à composteira. O mais interessante foi abrir este portal para uma nova 
forma de conhecimento.” 
 
 



 

 

 
“Além da própria compostagem?rss A possibilidade de se tornar política pública. Espero 
que possamos fazer um engajamento maior nos bairros, via educação ambiental, eu me 
proporia a ajudar.” 
 
“O mais legal está sendo a interação entre as pessoas que receberam as composteiras, 
principalmente quando há dicas para que a gente use os alimentos integralmente. O 
objetivo tb é esse né? Quanto menos resíduos na composteira melhor!” 
 
“O que estou achando mais positivo no projeto é ver a participação e colaboração dos 
participantes no grupo do Facebook. Isso demonstra que muitos querem fazer o bem e 
ser mais sustentável.” 
 
“A oportunidade de ensinar meus filhos e familiares que é possível reciclar boa parte do 
lixo orgânico, contribuindo, ainda que minimamente, para uma cidade menos poluída.” 
 
“Tudo é interessante e positivo! O fato de não enviar mais tanto lixo para os aterros é 
muito emocionante. Levar uma vida mais consciente, que cause menos impactos no meio 
ambiente é um desejo muito forte meu e ele está se concretizando com a ajuda do 
projeto. Além disso, a troca de informações e saberes entre os membros da comunidade 
no Facebook é extremamente válida, pois percebo que as dúvidas de uma pessoa 
acabam ajudando várias outras a solucionarem os seus problemas.” 
 
“O volume de resíduos que estou deixando de jogar no lixo é bastante considerável!” 
 
“Primeiro, gostamos muito de saber que a prefeitura está engajada em reduzir os 
resíduos sólidos nas residências - nosso lixo realmente diminuiu 70% (a gente já 
reciclava), passando de 1 saco de 100l por semana que ia pro aterro, pra um saco de 
100l a cada 3, 4 semanas. Além disso, o grupo no facebook tem se mostrado muito útil e 
acolhedor, muitas pessoas se ajudando!!!” 
 
“É muito positivo poder participar de um projeto de iniciativa pública envolvendo formas 
sustentáveis.” 
 
“Mudança nos meus hábitos alimentares, estou começando a comer menos carne e mais 
vegetais e frutas.” 
 
“O que mais me agrada é o fato do assunto ter se ampliado. O projeto visa uma nova 
mudança de pensamento e atitude em relação ao lixo através de um programa de política 
pública, o que me deixa muito feliz e esperançosa em questão de evolução na resolução 
de nossos problemas.” 
 



 

 

“O ponto interessante é conhecer mais sobre um processo natural, que é a vida das 
minhocas em contato com resíduos orgânicos. É curioso notar a transformação que 
ocorre na composteira com o passar dos dias.” 
 
“Vários aspectos: Reduzir o volume de lixo, gerar o adubo, reunir a família em torno do 
projeto, sendo que meu filho de 6 anos adorou participar.” 
 
“Estou adorando participar do projeto, está sendo importante pois quero passar essa 
experiência para o meu trabalho. Sou arquiteta e trabalho com condomínios, e quero 
transmitir essa mentalidade para eles, com isso acredito que estarei plantando uma 
sementinha para um futuro melhor.” 
 
“Recebemos em casa recentemente folheto da prefeitura ou empresas de limpeza 
urbana, não sabemos ao certo a origem, folheto informando que começará na nossa 
região programa de recolhimento dos lixos sólidos secos, em horário diferenciado 
(durante o dia) para não confundir com a coleta normal, em que o caminhão passa 
sempre no começo da noite. Parece-nos que está havendo uma complementação do 
projeto composta São Paulo, pois agora temos três canais para descarte de material, lixo 
comum, material orgânico em casa (na composteira) e material reciclável seco. Estou feliz 
por ver minha cidade dar um passo tão grande e importante. Assim, vejo o projeto 
COMPOSTA SÃO PAULO inserido em algo muito maior, mais abrangente e que precisa 
crescer, gerar frutos no nosso município que está servindo de exemplo para todo o Brasil.  
 
“Educação ambiental, fornecimento dos equipamentos e insumos, interatividade.” 
 
“As pessoas da casa estão mais interessadas nas questões ambientais. Ajudam a cuidar 
da composteira, começaram a guardar água da máquina de lavar e estão mais 
organizadas com o lixo reciclável.” 
 
“O mais interessante é ver uma movimentação do governo, junto com uma ONG, para 
tentar mudar hábitos e mentalidades do paulistano. Esse tipo de processo é lento, 
complexo e cheio de variáveis, mas um projeto como esse é de grande valia e com 
certeza impulsiona essas mudanças, que vêm para melhorar a vida em sociedade. Com 
esse incentivo, mais pessoas conhecerão a compostagem e poderão se apropriar desse 
hábito que é bom para a cidade, para o meio ambiente e para a própria família.” 
 
“Talvez meio incongruente mas é verdade... o lado lúdico!!! O fato de ser divertido 
compostar... unir a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo ser divertido.” 
 
“O ponto mais interessante é a mudança de hábito e iniciação de uma nova cultura nos 
lares e ambientes de trabalho, desenvolvendo uma maneira de pensar voltada para a 
educação (exemplo) da nova geração.” 



 

 

 
“A repercussão entre os amigos: muitos brincam, mas em todos (nuns mais noutros 
menos) aparecem pontas de curiosidade; e em casa: o interesse em participar e a 
preocupação em saber se não estão errando nos procedimentos.” 
 
“Mudou minha relação com o lixo.” 
 
“Estou achando positivo acompanhar o processo de compostagem e notar as diferenças 
nas decomposições dos substratos e entender melhor como a natureza utiliza seus 
mecanismos para se renovar a partir dos restos de coisas que já cumpriram sua função 
primária dentro do sistema.” 
 
“A conexão que o projeto trouxe com os nossos resíduos, repensar consumo, verificar se 
há desperdício, reconectar com a cidadania de uma forma mais direta, uma vez que o lixo 
se tornou meu problema e não só de um governo. Na fase final (retirada do humus) 
também é impressionante verificar o volume que foi gerado, no dia a dia parecia tão 
pouco aquele potinho que ia pra composteira, mas ao final de um mês, ver o volume total 
nos permite ter uma noção mais exata do tamanho do problema... Outro aspecto que 
estou achando muito interessante é o social, a interação que está ocorrendo no grupo do 
facebook, pessoas se ajudando, dando pitacos, se conectando, sentindo a necessidade 
de se reconectar, é muito interessante!” 
 
“O fato de ser um projeto com um imenso potencial de transformação social na cidade de 
São Paulo; Incentivando hábitos alimentares saudáveis e repensar toda a prática de 
aquisição e de descarte. E o melhor é isso poder virar uma política publica, pois há muito 
tempo falamos e "sonhamos" com algo do tipo e poder participar desse projeto é algo que 
queria muito e que de certa forma, já faz parte do meu cotidiano.” 
 
“O mais positivo é reduzir o resíduo orgânico! Eu reduzi meu lixo pela metade depois de 
fazer a compostagem caseira! =)” 
 
“A grande transformação  de habitos familiares e novos amigos que surgem a partir do 
interesse pelo projeto e pela compostagem. O Grupo Composta São Paulo tem permitido 
muita conversae aprendizado entre os participantes e não participantes do projeto.” 
 
“Participar de um projeto coletivo. Unir é preciso. Aprender coletivamente é essencial.” 
 
“Projeto mais lindo da vida! Poderia atender a um número maior de pessoas, mas ainda 
assim vejo uma mudança na consciência das pessoas envolvidas no tratamento dos 
resíduos orgânicos. É uma semente que a Prefeitura, Morada da Floresta e parceiros 
estão plantando. A colheita dependerá de cada um de nós. Vida longa às minhocas!!” 
 
 



 

 

“Estou achando positivo a oportunidade de repensar sobre o que temos responsabilidade. 
Meus pais nunca acharam que o lixo era responsabilidade deles, já que existe a coleta 
municipal. Mas agora esse conceito está mudando.” 
 
“Estou achando muito bom ver como as pessoas estão instalando suas composteiras, 
muitas dentro de apartamentos. Eu não sabia que isso era possível. Sinto o movimento 
da compostagem ganhando força e visibilidade, e começo a acreditar que todo cidadão 
pode fazer parte dessa iniciativa. Muito importante o projeto para conscientização de uma 
amostragem da população que poderá atuar como multiplicadora de conhecimentos.” 
 
“O projeto é sensacional por muitos motivos mas o mais legal é o fato das pessoas 
pensarem a respeito do cultivo de plantas. Com a redução do lixo para ser transformado 
em adubo, muitas pessoas que não tinham o hábito de plantar, se viram meio que 
forçadas a plantar algo porque se não elas não terão utilidade para o adubo e 
biofertilizante gerado. Com isso acabam pensando também em trocar o consumo para 
produtos orgânicos.” 
 
“A diminuição de resíduos orgânicos em casa é incrível! Antes levávamos o lixo no 
mínimo 1 vez por dia e uma grande quantidade. Agora a lixeira além de permanecer limpa 
por só ir resíduos secos, só é esvaziada em média a cada 2 ou 3 dias.” 
 
“O fato de poder ter contato, ainda que pouco, com a natureza e a interação de toda a 
família no processo.” 
 
“Além da redução do resíduo que mando pro aterro, por causa da composteira passei a 
perceber melhor minha alimentação.” 
 
“Sem sombra de dúvida a ampliação da minha visão sobre tudo que diz respeito a 
consciência ecológica e preservação do meio, sobretudo o peso da nossa 
responsabilidade, na destinação do resíduos por nós produzidos. 
 
 
"O interessante e positivo é que toda família está participando do projeto, trazendo 
resíduos orgânicos e secos. Todos de alguma forma, querendo participar e ajudar no 
processo." 
 
“Eu estou conseguindo fazer com que minha família preste mais atenção na produção do 
resíduos alimentares gerados e na quantidade de alimentos industrializados consumidos.” 
 
“O mais positivo até agora é o envolvimento dos meus filhos, um menino de 7 anos e uma 
menina de 8, nos cuidados com a composteira.” 
 



 

 

 
“A prática da compostagem dos resíduos orgânicos entusiasmou-me por vários motivos: 
1. A redução do volume de resíduos para a coleta pública. 2. A consciência de estar 
contribuindo para o fim dos lixões. 3. O prazer de presenciar a transformação de um 
resíduo úmido e desagradável em um composto útil, sem cheiro e sem insetos. 4. Na 
posição de avô, ter um processo educativo e interessante para mostrar para os netos." 
 
“O mais positivo que eu acho são as mudanças de hábitos ocorridas aqui em casa e com 
os amigos que querem colaborar com a compostagem. Além da separação do lixo 
organico, estamos fazendo também a separação de todo o lixo, separando os recicláveis 
secos também. Outro fator interessante e positivo é a rede que está se formando com 
esse pensamento. As pessoas estão interagindo através das redes sociais e trocando 
muita ideia, ajudando a disseminar a conscientização da compostagem e da separação 
do lixo. A prefeitura e o projeto estão de parabéns, assim como as pessoas que 
participam.” 
 
“O mais importante foi o movimento da família em tratar das minhocas, através delas 
estamos mudando nosso habito alimentar, ou seja descobrimos que estávamos comendo 
muito pouco de verduras, legumes e frutas. estávamos parados em somente em alguns 
itens,  o cuidado com elas e ver a vida se transformando, a espera por bio fertilizante, a 
briga com as larvas, tudo isso mudou de certa forma nossa rotina familiar e para melhor.” 
 
“Estou muito feliz em participar deste projeto, pois pude ampliar os conhecimentos sobre 
um novo "sistema" de composto. Além de poder dar um destino correto ao descarte dos 
resíduos orgânicos que em casa são 80%. Disseminar entre familiares e amigos essa 
nova consciência. Além e claro de gerar um ciclo sustentável em minha casa. O 
minhocario e parte da família assim como os animais e plantas de casa. Gratidão por 
esse oportunidade. Que possamos com esse projeto piloto ampliar novos integrantes. ;)” 
 
“Estou adorando a experiência e vejo que as pessoas na minha casa já estão se 
habituando a separar os orgânicos, se preocupam com o que pode e não pode. A 
mentalidade do pessoal já está diferente!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DEPOIMENTOS - RECADO PARA A PREFEITURA 
 
“Nunca antes eu havia conhecido ou ouvido falar sobre uma abordagem como esta 
desenvolvida para construir uma política pública, ou ainda um projeto como este para 
incentivar a compostagem doméstica em uma cidade grande como São Paulo, dada a 
complexidade para enfrentar este desafio. O projeto foi estruturado e desenvolvido de 
forma exemplar, sem nenhuma falha, e com muita dedicação de sua equipe. Em resposta 
a tal esforço eu vejo a forma como os participantes se identificaram com o projeto e 
fizeram dele parte de suas vidas, construindo também uma rede participativa de 
compostagem doméstica. Quando penso neste projeto penso em muito mais do que a 
transformação de resíduos domésticos, penso na transformação de vidas, de 
comunidades e de toda uma cidade.” 
 
“Foi das raras oportunidades em minha vida que senti a real acolhida do Poder Público no 
atendimento direto de minhas necessidades. Projeto incrível, que espero que se renove 
por muitos anos. Parabéns a todos!” 
 
“A autogestão é fundamental para o sucesso de iniciativas como essa. A participação da 
população na tomada de decisões sobre a gestão da cidade é crucial, e só com tal 
participação é possível ter condições para garantir o sentimento de responsabilidade, 
pertencimento, comunidade e a adesão de um grande número de pessoas a iniciativas 
transformadoras como  a do Composta São Paulo.” 
 
“Essa foi uma das iniciativas mais felizes em relação às políticas públicas. Não é uma 
questão de deixar a responsabilidade toda no Estado: dá alternativas sustentáveis para 
cada cidadão diminuir o lixo e cuidar da cidade. Além disso, o contato maior com a 
natureza, ainda que seja com relação às minhocas e plantas foi algo bastante 
gratificante.” 
 
“Se esse só foi um projeto piloto... acho que esta mais que aprovado... o principal impacto 
nesse projeto é a mudança de hábitos... e isso foi realizado em minha família... muito bom 
eu vou continuar para sempre.” 
 
“Sou bastante critico quanto à gestão pública e também quanto à postura passiva da 
população. Mas, o projeto da composteira foi uma grande e positiva surpresa. Percebi as 
pessoas agindo positivamente na troca de informações, na ajuda mútua e  no desejo de 
fazer uma cidade melhor. A prefeitura nesse caso está de parabéns pela iniciativa e 
condução do projeto. Fez um trabalho de esclarecimento, conscientização e conseguiu 
mostrar a cada um dos participantes o quanto cada um pode e deve ser responsável por 
seu hábitos de descarte, especialmente o lixo. Lixo que pode deixar de ser um problema 
para ser uma solução para a falta de cidadania das pessoas.” 



 

 

 
“Tanto eu como os outros moradores da minha casa agradecemos muito a oportunidade 
de podermos ter uma composteira em casa. Foi uma iniciativa excelente da Prefeitura e é 
um ótimo exemplo de que a cidade se move não apenas com decisões grandes do 
governo, mas também com atitudes pequenas, de cada indivíduo, dentro de seus próprios 
lares. Obrigada!” 
 
“Espero que este projeto siga e cresça cada vez mais, que faça parte da vida do 
paulistano. Não me decepciona, Haddad <3” 
 
“Primeiramente gostaria de parabenizar a iniciativa do projeto e a parceria. Achei a 
proposta muito corajosa ao incentivar a mudança de paradigma, o empoderamento de 
cada indivíduo, se todos fizermos um pouco singularmente com certeza faremos muito 
coletivamente. O projeto faz você perceber que a mudança é possível e começa dentro 
de casa!” 
 
“Acho um projeto muito bacana e fico realmente orgulhosa de uma prefeitura subsidiar um 
projeto assim.” 
 
“Diante do sucesso e dos benefícios  que o Composta São Paulo proporciona gostaria 
que a Prefeitura de São Paulo ampliasse o mesmo para outros bairros da cidade, bem 
como para outras diretorias de ensino, uma vez que tal projeto está sendo realizado em 
apenas duas diretorias de ensino.” 
 
“O projeto Composta São Paulo foi uma medida incrível para aplicar na cidade as 
políticas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos englobando tanto a esfera ambiental 
quanto a social. O que já pode ser observado nesse piloto já é demonstrativo de que esse 
tipo de inciativa deve ser mantida, expandida e servir de exemplo para muitos outros 
municípios. Parabéns à Prefeitura de São Paulo e à Morada da Floresta!” 
 
“Esse projeto é ótimo, conseguiu atingir e sensibilizar pessoas de diversas classes 
sociais, com diferentes níveis de formação escolar, desde profissionais com 
especialização, professores, pais de alunos de baixa renda em escola pública. Práticas 
como essa devem ser incentivadas, estimulada e divulgada, para que assim possamos 
transformar o ambiente em que vivemos em algo melhor. Se não tivesse ganhado essa 
composteira, dificilmente eu compraria uma, mas depois de ver o sistema funcionando me 
convenci da importância de pequenas ações e processos, e a importância da participação 
da Prefeitura de São Paulo, e a parceria com o projeto Composta São Paulo. Esse tipo de 
projeto me fez sentir parte de um projeto e ação maior, de ver o Estado próximo ao 
cidadão, não apenas para cobrar impostos, mas direcionando parte da verba da 
contribuição ao próprio cidadão e melhorando nossa cidade.” 
 
 



 

 

“Entendo, principalmente depois da minha prática, que o projeto necessita de 
implementação na cidade. Funciona como uma prática educativa também e nos engaja 
em mais consciência sobre o lixo e nosso consumo, desperdícios, enfim. É uma boa 
etapa de desenvolvimento de adultos e crianças. Esse projeto merece atenção e 
respeito!” 
 
“O projeto foi uma importante iniciativa. A problemática dos resíduos é gritante e carece 
de politicas públicas efetivas e urgentes. A cidade de São Paulo tem a oportunidade de 
ser pioneira em um projeto atual e integrador. Que isso não se perca.” 
 
“Gostaria de reiterar como esse é um projeto sensacional, que faz bem não apenas para 
a cidade, mas para as pessoas. Acho que muita gente sentiu a sua vida e os seus hábitos 
transformados por essa experiência. Fico muito, muito feliz que eu tenha participado 
desse projeto!! Foi uma delícia até responder a essas pesquisas haha Faz a gente pensar 
na vida e foi legal acompanhar até mesmo as transformações nas minhas respostas ao 
longo do tempo :) Coincidiu com a composteira, tudo na vida mudou pra melhor! haha Só 
tenho a agradecer!! E super parabéns!! Adorei!! Espero continuar recebendo notícias de 
vcs e de futuros outros projetos (me interessa muito algo sobre compostagem de caca 
dos gatos, por exemplo haha).” 
 
“Apesar de achar que é um projeto importante e que deve continuar, não deve ser o único 
caminho. Penso que vocês devem continuar buscando alternativas ecológicas de 
conscientização para a redução do consumo também. De qualquer forma parabenizo a 
todos que criaram e desenvolveram o projeto pela determinação e inovação de idéias 
para melhorar a cidade!!!” 
 
“Eu parabenizo a Prefeitura de São Paulo, já que estamos falando de um projeto está 
interferindo na cultura dos paulistanos. Estamos transformando paradigmas e acredito 
que muitos frutos ainda virão por conta do projeto. Aqui em casa já é algo que faz parte 
da rotina e os próximos passos é convencer parentes e amigos para essa atitude 
consciente. Gostaria que a Prefeitura ampliasse a coleta seletiva para os outros materiais. 
Que cada bairro ou a cada x rua houvesse um posto de coleta de material reciclável. 
Também desejamos que esse projeto continue e seja ampliado. Mas podemos dizer que 
estamos felizes em ver a Prefeitura fazendo o Composta São Paulo, as Cliclofaixas, 
investindo em transporte público, tudo isso se conversa e é extremamente importante 
para que possamos ter uma cidade mais humana e sustentável.” 
 
“Na minha opinião é um projeto que deve crescer em progressão geométrica até atingir a 
totalidade de pessoas que de fato tenha condições (tempo, espaço) para o manuseio 
correto de seu resíduo orgânico. Há de chegar o tempo em que será um costume do 
cidadão a  atitude responsável em relação a seus hábitos, tanto os de consumo quanto os 
de descarte, e para esse tempo chegar é preciso começar e nunca mais parar de 



 

 

avançar. No mais, acho imprescindível essa conscientização acontecer em grandes 
centros urbanos, afinal não podemos jogar apenas para as áreas rurais a 
responsabilidade de um tratamento paliativo sobre nossos mal hábitos. Quero dizer que 
não acho que só porque o sujeito mora na cidade pode justificar uma total falta de 
responsabilidade sobre o equilíbrio ambiental, como se o cidadão urbano estivesse com 
as mãos atadas. O Composta São Paulo mostra, que não, que o sujeito da cidade não 
está com as mão atadas.” 
 
“Sentimos que realmente uma mudança aconteceu em nossa casa com a implantação 
desse projeto, entretanto gostaríamos muito de disseminar essa ideia e também as 
práticas de compostagem para outra pessoas (parentes e amigos) para que possamos 
efetivamente iniciar uma mudança cultural em nossa comunidade.” 
 
“O projeto é simplesmente bárbaro e mais do que urgente para tentarmos conter o caos 
ecológico que vivemos. Espero que esta iniciativa se amplie e seja capaz de integrar não 
só mais participantes como também escolas, CEUs, empresas, clubes e comunidades em 
geral. Penso também que seria muito proveitoso se pudesse envolver comunidades 
carentes, como favelas, numa atividade conjunta de empoderamento e autonomia social.” 
 
“Quero primeiro agradecer ao Grupo composta pela iniciativa de abrir portas para as 
pessoas que acreditam em um futuro melhor. Agradeço a Prefeitura por acreditar em 
projetos como o Composta São Paulo, nos dando oportunidade de buscar novas formas 
de cuidar do meio ambiente e adquirir experiência com todos os participantes do projeto.” 
 
“Acho que abrir uma segunda edição do projeto, para contemplar mais pessoas seria 
muito bom. Vejo muitas pessoas interessadas, mas a falta de informação (num geral) e 
acesso às composteiras acaba prejudicando. Acho que a prefeitura deveria incentivar 
ainda mais o projeto, pois só fará bem a população.” 
 
“Apoie SEMPRE esse tipo de projeto que é a verdadeira revolução urbana!” 
 
“Gostaria antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de participar deste projeto 
que se faz necessário para uma cidade como São Paulo. Ao falarmos em 
desenvolvimento devemos ter muito claro que este conceito abarca muito mais que o fator 
econômico, ele é cultural, ambiental e social. O Projeto Composta São Paulo deve ser 
ampliado para que todos os cidadãos, de todas as classes, tenham acesso desde 
pequenos a esta ideia. Nossa cidade sempre se destacou por sua riqueza (mesmo que 
mal distribuída), devemos superar isso, e, no mínimo, assumirmos o compromisso em ser 
uma cidade exemplo e inovadora, principalmente no que diz respeito ao tratamento de 
seus resíduos, devemos ser uma multiplicadora desse propósito não só para nosso país, 
mas para o mundo. Tratar nossos resíduos de maneira adequada e refletir sobre nossa 
lógica de consumo são atos revolucionários, faz de nós cidadãos plenos, seres mais 
humanos, e atores de nossa própria história.” 



 

 

“O projeto é simplesmente sensacional! Além de contribuir com o Programa de Redução 
de Resíduos Sólidos, este projeto conseguiu transformar para melhor a vida de muitas 
pessoas e as comunidades onde elas residem, através da aproximação da natureza e da 
conscientização sobre o que consumimos e produzimos. Podem contar comigo para o 
ano que vem, está sendo um prazer fazer parte!” 
 
“Deixo meus parabéns aos idealizadores e realizadores do projeto, porque é uma 
iniciativa de grande importância para a cidade de São Paulo, o de eu percebo que a 
Educação Ambiental ainda não chega para a maioria da população. Como um projeto 
desses, eu acredito que mesmo pessoas que não estão acostumadas a viver 
sustentavelmente poderão passar a ter mais conhecimento e, principalmente, acesso a 
ferramentas que trarão benefícios à comunidade. Torço para que o Composta São Paulo 
se expanda sem limites!” 
 
“Eu, como bióloga, zoóloga, e cidadã estou muito grata de ter participado de um projeto 
tão bem feito e cheio de verdadeiras boas intenções.” 
 
“Parabéns para a prefeitura pela associação ao "Composta São Paulo". Estamos muito 
orgulhosos em fazer parte do projeto.” 
 
“Parece um pequeno passo.. mas não é... é muito grande... é grandioso e dignifica o 
homem. Agradeço fazer parte desse projeto e peço a Prefeitura de São Paulo que amplie 
.. multiplique .. divulgue esse projeto .. tenho certeza que estamos no caminho certo .. 
Vamos a mudança então... Obrigado a todos do projeto!!” 
 
“Solicito a continuidade e a ampliação deste projeto por considerá-lo fundamental na 
construção de uma sociedade mais fraterna e democrática, consciente de seu papel. E 
me disponho a estar junto nesta continuidade e ampliação.” 
 
“Mais uma empreitada de sucesso da atual gestão da Prefeitura de São Paulo. Participei 
desde o Início das Conferências e grupos de Trabalho do PGIRS e com muito orgulho 
vejo mais esta frente de trabalho dar bons resultados. Gostaria de parabenizar tod@s os 
envolvidos, aguardando que as 2 mil composteiras do projeto seja um marco para a 
implantação de um programa no município. Espero que este equipamento seja 
disponibilizado à todas as famílias paulistanas que pretendam participar ativamente na 
resolução de um dos maiores problemas do nosso município: o gerenciamento de 
resíduo.” 
 
“Gostaria de ver o projeto Composta São Paulo ampliado para todas as unidades 
educacionais da rede municipal, bem como a coleta seletiva!”  
 
 



 

 

 
“Agradeço pela experiência, isso me tornou uma pessoa melhor, hoje eu reciclo tudo, eu 
torno meu lixo em humus, e graças as ciclovia eu posso deixar meu carro em casa. 
Obrigada por tentar deixar São Paulo uma cidade tão capitalista um pouco mais humana.” 
 
“Eu gostaria de agradecer muito a prefeitura de São Paulo pela iniciativa, e gostaria que 
ela continuasse com o projeto que é muito interessante. É muito bom ver o quanto de lixo 
que parei de produzir e a conscientização de reciclar aumentou muito aqui na minha casa, 
aqui ainda não passa coleta de produtos reciclados e antes eu separava mas colocava na 
rua e acabava indo para os aterros, mas hoje eu faço questão de separá-los e levar até 
um local adequado, para fazer o descarte.” 
 
“Fiquei imensamente feliz em participar do projeto e por iniciar uma prática que quero 
levar para a vida e quero influenciar mais pessoas e meus filhos que estão crescendo 
criando o hábito de compostar. Acho brilhante a ideia de incentivar as pessoas a fazerem 
isso. Acredito que de grão em grão podemos influenciar todos e mostrar que não é 
complicado, embora possa haver muita resistência num primeiro momento.” 
 
“Como funcionária da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, fiquei orgulhosa 
da iniciativa da Prefeitura em incentivar a compostagem doméstica. No entanto, acredito 
que a compostagem pode e deve ser expandida também nos orgãos publicos: escolas, 
hospitais e demais secretarias. No departamento que trabalho (DEPAVE-5) temos uma 
composteira que é feita em um balde. Funciona muito também em ambientes fechados 
como salas de trabalho. É um modelo interessante e que pode ser implantado em todas 
as repartições da prefeitura para que ela sirva de modelo para a população da cidade de 
São Paulo.” 
 
“Primeiramente, gostaria de agradecer a parceria da PMSP e da Morada da Floresta por 
esta oportunidade. Compostar abriu um leque de reflexões sobre sustentabilidade... Antes 
já reciclava o lixo e com a compostagem, essa conscientização ambiental aumentou e 
muito. Essa é uma prática que levarei para o resto da minha vida e espero sinceramente 
que este seja o inicio para que outros projetos se espelham, outras cidades sigam o 
exemplo e que esse projeto permaneça em nossa cidade para que tantas outras pessoas 
possam descobrir todos os benefícios saudáveis da compostagem, assim como eu e 
minha família descobrimos. Mais uma vez, agradeço a todos.” 
 
“Gostaria de elogiar a iniciativa e dizer que são ações como está que podem mudar o 
futuro. Que este projeto conseguiu abrir uma teia (ainda pequena) de discussões e 
reflexões sobre o destino do lixo. Se cada um, como eu, conseguiu atingir pelo menos 
mais 10 pessoas e se essas pessoas continuarem a multiplicar, podemos mudar a 
realidade da nossa São Paulo, que abriga cada vez mais pessoas, carros e prédios, Que 
tem um volume de lixo além do que pode comportar. Além da mudança do meio 
ambiente, também podemos mensurar a mudança na saúde das pessoas e na sua 



 

 

relação com o consumismo e alimentação. De forma que só enxergo de forma positiva o 
projeto e acredito que a sua ampliação será significativa para cada cidadão, mesmo que 
ele não abrace essa causa.” 
 
“Acho uma boa ideia continuar o projeto e aumentar ou melhor dobrar o número de 
composteiras doadas para o projeto. Pois mais pessoas vão ter acesso e mudar a rotina 
de vida.  Acredito que as pessoas precisam cada vez mais de incentivos e informação. A 
oficina que participei foi muito boa e meu deu base para eu continuar com muita 
satisfação. adorei e quero muito ver outras pessoas passando pela mesma experiencia.” 
 
“Parabéns pelo projeto e pela Iniciativa. CONTINUEM COM O PROJETO !!! é uma 
grande chance de transformar a sociedade tornando-a mais humana e sustentável. 
Obrigada, estou muito feliz de fazer parte.” 
 
“Foi maravilhoso para mim e minha família participar do Projeto Composta São Paulo! 
Mudamos hábitos, aprendemos muito, ficamos em contato mais intenso com a natureza  
e princípalmente tive a oportunidade de ensinar a minha filha, que hoje está com sete 
anos, a crescer cultivando esses bons e tão importantes hábitos!” 
 
“O projeto é simplesmente maravilhoso, sempre fico muito feliz quando outras pessoas 
encontram noticias a respeito, pois quando eu contava parecia maluquice da minha parte, 
ter minhocas em casa e transformar parte do resto dos alimentos consumidos pela minha 
família em adubo. Eu espero que a prefeitura possa utilizar tudo que foi obtido no Projeto, 
para desenvolver novas ideias que melhorem a cidade e a consciência da população, que 
é muito relutante à mudanças de hábito, e é triste saber o descaso que a maior parte da 
população tem em relação ao descarte do lixo. Esse trabalho deve ser incansavelmente 
divulgado, e fico muito feliz em ter participado e em poder divulgar tudo que aprendi.” 
 
“Eu agradeço a oportunidade oferecida e tenho feito bom uso e proveito deste recurso, 
gostaria que mais pessoas se dedicassem a compostagem doméstica pois nos torna 
cidadãos mais conscientes de nossas ações.” 
 
“Deixo meu agradecimento a essa iniciativa que traz mudanças na mentalidade e atitude 
de jovens e adultos.” 
 
“Eu adorei fazer parte desse projeto do começo ao fim, espero que o mesmo seja 
ampliado para que outras pessoas também possam ter a mesma experiencia e mudar os 
hábitos diários.” 
 
“Estou no mestrado e tenho como tema de pesquisa a PNRS, e a questão do transporte 
dos RS. A partir do meu embasamento teórico e acadêmico percebo a relevância deste 
projeto na adequação do gerenciamento municipal de RS à Política Nacional de Resíduos 



 

 

Sólidos. A prefeitura esta de parabéns por enxergar a importância do projeto de 
compostagem doméstica e apoiar este projeto piloto.” 
 
“Gostaria de parabenizar a Prefeitura de São Paulo pela coragem de dar apoio a este 
projeto tão inovador, esta iniciativa pode ter um impacto muito positivo para a cidade e 
seus habitantes. Uma prefeitura que se compromete com a cidade não só no curto prazo, 
mas também no médio e longo, dá exemplo de governança e civilidade.” 
 
“Obrigada pelo incrível programa. É muito gratificante participar de um programa desse 
incentivado pela prefeitura. Espero que ele dure muito tempo e que essa rede de pessoas 
engajadas com a compostagem só cresça. Sempre.” 
 
“Parabéns pela iniciativa. Essa é uma ótima forma de dar um retorno perceptível e eficaz 
a população da cidade em relação aos impostos pagos pelos cidadãos. Torço muito para 
que o projeto tome grandes proporções. Sugiro avançar o projeto e que seja desenvolvido 
um aplicativo para celulares para integrar as pessoas do projeto, para que elas 
compartilhem fontes de matéria seca e aumente o incentivo de comunicação entre elas, 
por meio de mapa de localização, chat e compartilhamento de informações.” 
 
Agradeço a Prefeitura de SP. pela iniciativa e acreditar em um projeto  que como toda 
grande criação surge de uma pequena semente ou idéia, bem a primeira já foi plantada e 
creio que regrada de bons fluidos e conhecimento, agora é ampliar e fazer desse 
pequeno passo um estilo de vida para toda esta metrópole que tem vontade, porem 
muitas vezes lhe falta conhecimento. 
 
“Ampliem esse projeto. Sério. Eh muito importante pra sanidade de habitantes de grandes 
centros urbanos terem um contato ha muito perdido, ou nunca obtido, com a natureza. 
Colocarem a mao na massa ou, no caso, na terra. Eh bom demais 
 
“Tamanha a importância de um projeto desses, vejo a necessidade dele ser ampliado ao 
menos 5 vezes mais em 2015.” 
 
“A experiência foi extremamente positiva e é muito transformadora. Espero que se 
multiplique e tenha continuidade.” 
 
“O projeto está lindo e deve ser ampliado! Há muita gente interessada em fazer 
compostagem doméstica, se o projeto se torna de fato uma política pública de tratamento 
de resíduos com certeza teremos uma cidade mais viva.” 
 
“Adorei a iniciativa do Projeto. Vai ser uma história e tanto para ser contada e vivenciada 
daqui alguns anos por todos (assim espero).” 
 
 



 

 

“Parabéns à Prefeitura de São Paulo pelo desafio do projeto. Pretendo sim continuar o 
projeto no próximo ano e conseguir divulgar melhor através da pequena horta doméstica 
que estou iniciando em casa. A criançada da rua já está se interessando em aprender 
mais sobre minhocas. Aos poucos conseguiremos conscientizar os pequenos sobre como 
é maravilhoso "curtir" a natureza. obrigada.” 
 
“O impacto desse projeto é muito mais do que a redução de resíduos, ele promove uma 
mudança de comportamento com relação ao consumo e a formação de consciência 
ambiental coletiva, promove um momento onde de fato conseguimos nos alinhar com a 
relação tempo x espaço x planeta. Volta o olhar para a natureza, nos faz desacelerar. 
Manusear a composteira é terapia, é remédio para este cenário onde temos o pessoas 
cada vez mais estressadas, esquecendo seus próprios filhos, totalmente colapsados. É 
preciso continuar e reverter esses valores.” 
 
“Gostaria de parabenizar a Prefeitura e a a ong que tiveram esta iniciativa muito 
importante não só para diminuir o lixo doméstico mas mais importante alterar os hábitos 
individuais de cada um sobre o destino do lixo , o consumo e aumentar a sensibilidade em 
relação ao que se come e em relação a ação de cidadania em relação a produção e 
destino do lixo de cada um.” 
 
“Parabenizo a gestão por aderir ao Programa de Metas e pelo comprometimento com a 
questão dos resíduos orgânicos. Agradeço pela coragem em incentivar uma solução 
inovadora que visa a sustentabilidade com participação dos moradores da cidade. 
Gostaria de continuar contribuindo para que a compostagem urbana ganhe escala. 
Abraços!” 
 
“Quero parabenizar o projeto, pessoal da Morada da Floresta e a Prefeitura que 
embarcou nessa toada! Um projeto lindo e essencial para o planeta: incentiva habitos 
saudáveis, consciência ambiental, sustentabilidade, novas formas de encarar o mundo; 
Aprende-se muita coisa; aproxima-nos da mãe natureza. É uma sementinha do bem que 
pode ser desenvolver uma bela árvore! Muito emocionante ver que nesse mundão difícil 
há projetos bacanas e honestos como esse. De senso de coletivo, de disseminar amor e 
esperança de um mundo melhor. Gratidão! Gostaria de poder participar / trabalhar com 
vcs!” 
 
“Gostaria de parabenizar a prefeitura e a Morada da Floresta pelo projeto. Está sendo 
uma experiência incrível, tanto em relação à realização da compostagem doméstica 
quanto em relação às diversas discussões que tenho iniciado em festas e encontros com 
amigo e família. Espero que o projeto continue e que possamos tornar essa prática 
comum a todos.” 
 
 



 

 

 
“Parabenizo à Prefeitura de São Paulo pela iniciativa da implementação do Projeto 
Composta São Paulo, em nossa cidade, e  que esta iniciativa possa ser ampliada,  e 
novos projetos de Sustentabilidade  sejam incorporados ao nosso cotidiano, e sejam 
incentivados  também, nas escolas,  projetos direcionados à Conservação,  ao Cultivo e 
Coleta Seletiva , viabilização e conscientização da importância do Cultivo  de hortas 
comunitárias  e proteção ao Meio-Ambiente. Minha gratidão a Prefeitura de SP, a Morada 
da Floresta, aos técnicos e a todos os amigos que como eu comungam com os mesmos 
ideais de preservação e cuidados com a nossa cidade.” 
 
“Enfim, mais do que um projeto para minimizar resíduos, mesmo que pontual, é um 
projeto que incentiva  a cidadania e educação ambiental.” 
 
 
 
 
 


