
RESULTADO DO
QUESTIONÁRIO

 “ MAPA JARDIM BOTÂNICO 
LIXO ZERO”

Elaborado por: 
Ana Caroline Lima de Sousa

aEng   Ambiental e Sanitarista

Revisado por: 
Lucina Souza
Engª Ambiental e Seg. do Trabalho



MAPA JARDIM BOTÂNICO LIXO ZERO

 
Os crescentes impactos negativos causados ao meio ambiente pelo homem estão cada
vez mais sendo levados em consideração e fazendo com que muitas pessoas e
instituições busquem medidas mais sustentáveis.

Um dos principais causadores desses impactos é a destinação e disposição inadequada
dos resíduos sólidos que tem causado o aumento de doenças, morte de animais,
poluição e contaminação dos recursos hídricos e aumento significativo da exploração
dos recursos naturais.

Visando identificar como é feita atualmente a destinação dos resíduos gerados nos
condomínios do Jardim Botânico e se possuem alguma ação voltada para a educação
ambiental, o Movimento Comunitário do Jardim Botânico aplicou em 2020 um
questionário nos condomínios, com o objetivo de obter tais informações e os resultados
estão presentes neste relatório.
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Jardim Botânico com 23 condomínios;
São Bartolomeu com 7 condomínios;
Altiplano Leste com 2 condomínios;
Estrada do Sol  com 18 condomínios;
Mangueiral  com 15 condomínios;
Tororó  com 17 condomínios;

1. INTRODUÇÃO

     Surgida em 1999, a vigésima sétima região do Distrito Federal teve a sua criação
oficializada em 01 de setembro de 2004 pela Lei 3.435 sendo composta oficialmente por
69 condomínios fechados (ADMRJB, 2021). Seu nome foi uma derivação do Jardim
Botânico de Brasília, que é uma área vizinha protegida e vinculada à  Secretaria de Meio
Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF (JJB, 2021). 
     Com a inclusão do Jardins Mangueiral e dos condomínios do Setor Itaipú, que foram
incorporados ao Setor Habitacional Estrada do Sol a RA-XXVII, estima-se que agora são
mais de 100 mil pessoas residindo no Jardim Botânico, podendo ser considerada a 10ª
RA mais populosa do DF. Os moradores da região possuem uma renda domiciliar média
de R$15.621,60 e mais de 75,2% possuem ensino superior (CODEPLAN, 2018), além de
ser uma região que grande parte da população é engajada em causas sociais e
ambientais.
     Por uma região preocupada com os crescentes impactos negativos causados ao meio
ambiente pelo homem, principalmente pelos impactos relacionados à destinação e
disposição inadequada dos resíduos sólidos e objetivando identificar como é feita
atualmente a destinação dos resíduos gerados nos condomínios do Jardim Botânico, o
Movimento Comunitário do Jardim Botânico aplicou, de junho a dezembro de 2020, de
forma on-line um questionário que foi enviado por e-mail dos condomínios para obter tais
informações. Os resultados deste questionário estão presentes neste relatório.

2. QUESTIONÁRIO

     Para a elaboração do questionário foi utilizado o Google Formulários e foram
enviados para os e-mail dos condomínios para serem respondidos por seus
representantes. De acordo com as informações fornecidas pela Administração Regional
do Jardim Botânico em sua revista demográfica, o Jardim Botânico é dividido em seis
diferentes setores habitacionais:

     Do total dos 81 condomínios listados acima, obtivemos um percentual de 48,15%
questionários respondidos, 51,85% não responderam ou não conseguimos nenhum tipo
de contato, conforme pode ser observado na tabela 1.
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Como é feito a coleta dos resíduos;
Se possui coleta seletiva e se é inclusiva;
Se recebem relatório gravimétrico dos resíduos coletados;
Se possuem plano de comunicação e mobilização;
Sobre o conhecimento das leis de número 6.518 e 6.615;
Sobre a destinação dos resíduos orgânicos;
E fazem alguma ação de conscientização Ambiental ou campanha para promover os
3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar);

Porta a porta que é quando o caminhão coleta os resíduos que são dispostos na
porta das residências; 
Pontual quando a coleta interna é realizada pelo condomínio e destinada para algum
contêiner/ ponto de acondicionamento dos resíduos para que seja feita uma coleta
externa;
Abrigo que possui contêineres comuns onde cada condômino leva seu lixo ao local
que é recolhido pelo SLU;
Outra forma não listada acima. 

Os assuntos abordados no questionário foram:

As respostas recebidas estão nos tópicos a seguir.
 
3. RESÍDUOS SÓLIDOS:

3.1. COLETA DOS RESÍDUOS NOS CONDOMÍNIOS

As opções principais de coletas dos resíduos são:

Com as respostas obtidas, gerou-se o gráfico 1 abaixo:

   Tabela 1 - Número de condomínios por setor
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     Em mais da metade dos condomínios a coleta é realizada porta a porta e em grande
parte deles a coleta é realizada três vezes por semana. Os nomes das empresas que
realizaram a coleta listados foram o SLU, Top Ambiental, Recicla Mais Brasil,
Cooperativa Ecolimpo, Rezidual e WMS Transportes.

3.2. COLETA SELETIVA

     Em relação a coleta seletiva, os dados foram até satisfatórios, pois em mais de 50%
das respostas os condomínios declaram ter coleta seletiva em seu condomínio,
conforme gráfico 2, sendo realizada uma ou duas vezes na semana.

3.2.1. COLETA SELETIVA INCLUSIVA

     A coleta seletiva inclusiva é aquela realizada por associações e cooperativas e que a
renda gerada com a comercialização dos recicláveis é rateada entre os catadores que
possuem como única fonte de renda esse dinheiro. Do percentual dos condomínios que
possuem coleta seletiva, menos de 50% declararam que ela é inclusiva.

43,6%
56,4%

Sim
Não

Gráfico 1 - Tipo de coleta nos condomínios

Gráfico 2 -Se possui Coleta Seletiva
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3.2.2. RELATÓRIO GRAVIMÉTRICO MENSAL

     O relatório gravimétrico é realizado por algumas empresas de coleta e disponibilizado
aos seus clientes contendo informações sobre o peso e tipologia dos materiais
coletados, e a renda gerada com a comercialização dos recicláveis. Infelizmente, menos
de um terço dos condomínios alegam receber esse relatório.

3.2.3. PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

     O Plano de Comunicação e Sensibilização Ambiental é realizado por agentes
ambientais por parte das empresas de coleta com o planejamento da mobilização dentro
dos condomínios que possuem a coleta seletiva. Para este tópico, mais de 50% dos
condomínios alegaram possuir o Plano. 

Sim

Não

78,9%

21,1%

Não

53,6%
46,4%
Sim

Gráfico 3 - Se o condomínio possui Coleta Seletiva Inclusiva

Gráfico 4 - Se o condomínio recebe relatório gravimétrico mensal
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3.3. RESÍDUOS ORGÂNICOS:

3.3.1. ESTIMATIVA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS GERADOS

      Conhecer a estimativa dos resíduos orgânicos gerados é muito importante para
saber quais as medidas cabíveis para a destinação ambientalmente correta, pois
dependendo da geração é possível verificar qual a melhor forma de tratamento ou
destinação, se por minhocário, leiras de compostagem, compostagem doméstica ou
outra técnica a ser definida pelo interessado.
     Em relação às informações obtidas na pesquisa, mais de 70% dos condomínios
informaram não conseguir estimar a geração dos resíduos orgânicos em seu
condomínio.

3.3.2. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

     Em relação a destinação dos resíduos orgânicos gerados, mais de 80% afirmaram
que não foram feitas nenhuma ação.

Gráfico 5 - Se o condomínio possui plano de  comunicação e mobilização para conscientização da coleta
seletiva

Sim

Não

76,9%

23,1%

Sim

Não

43,6%

56,4%

Gráfico 6 - Se consegue estimar o volume dos resíduos orgânicos gerados semanal ou mensal
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     Dos tipos de destinação feita pelos condomínios foram citados a compostagem
individual e geral, coleta seletiva de composto e minhocário.

3.4. SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS VERDES

     Os resíduos verdes de podas, galhadas e grama, devem receber a mesma
destinação dos resíduos orgânicos provenientes de alimento, pois ambos são
importantíssimos para gerar como produto final um composto orgânico de qualidade.
Quando questionados os condomínios se eles fazem a separação ou se possuem
iniciativas de armazenamento e destinação dos resíduos verdes, menos de 50%
afirmaram que sim.

     Em relação ao que é feito com os resíduos verdes foi citado que é feita a
compostagem após triturados, destinação para o aterro por ser mais barato e coleta
seletiva, coletados pelo SLU e/ou administração regional e cobertura de horta.

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

     Promover ações de educação ambiental dentro do condomínio é uma forma muito
importante para conscientizar, sensibilizar e incentivar a prática de ações sustentáveis. 

Sim
Não

53,6%
46,4%

Gráfico 7 - Se no condomínio já é feita a destinação correta do resíduos orgânicos

Gráfico 8 - Se possui separação ou iniciativa de armazenamento e destinação dos resíduos verdes (podas,
galhadas e grama ensacada)
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 4.1. CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL OU CAMPANHA PARA PROMOVER OS 3 RS

     Foi questionado aos condomínios se  fazem algum tipo de ação de conscientização
ambiental ou campanha para promover os 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), bem
como se disponibilizam aos moradores materiais como cartilhas da coleta seletiva por
exemplo e obtivemos como resultado, de acordo com as resposta, que mais de 60%
deles não possuem nenhuma forma de conscientização.

      Em relação às ações adotadas foram citados a distribuição e envio de cartilhas,
textos e e-folder informando e orientando sobre coleta seletiva ou outras ações
realizadas, visitas porta a porta, informes que sempre ressaltam sobre a como a saúde
ambiental reflete na saúde das pessoas e na saúde pública, imãs de geladeiras,
encontros e palestras falando sobre o tema de como reutilizar folhas e gramas cortadas
para fazer adubo, coleta de óleo de cozinha, pilhas e baterias, e coleta mensal de
móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e demais produtos para reaproveitamento ou
descarte, de acordo com as condições relatadas pelos moradores.

4.2. AÇÕES SOCIAIS, EDUCATIVAS E SUSTENTÁVEIS FORA DO CONDOMÍNIO

     Em relação a possuírem ações sociais, educativas e sustentáveis fora do condomínio,
quase 90% dos condomínios afirmaram não possuírem.

Gráfico 9 - Se o condomínio faz alguma conscientização Ambiental ou campanha para promover os 3 Rs
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), bem como possui material como cartilha da coleta seletiva

Gráfico 10 - Se possuem ações sociais, educativas e sustentáveis fora do condomínio
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Até 5 de junho de 2021, 25% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente
destinados ao tratamento por processos biológicos;
Até 5 de junho de 2022, 50% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente
destinados ao tratamento por processos biológicos;
Até 5 de junho de 2023, 75% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente
destinados ao tratamento por processos biológicos;
Até 5 de junho de 2024, 100% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente
destinados ao tratamento por processos biológicos.

     Em relação às ações adotadas foram citados a parceria com o CSA e outras
parcerias com agricultura e economia familiar, parceria com o MCJB atuando como como
voluntários no grupo JB Sustentável e outras iniciativas sociais e ambientais.

5. LEGISLAÇÕES DE 2020

5.1. LEI N° 6.518

      Em 12 DE MARÇO DE 2020, foi aprovada a Lei 6.518 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos no Distrito Federal por
processos biológicos. Com a lei ficam obrigados às pessoas jurídicas de direito público,
pessoas jurídicas de direito privado e condomínios residenciais ou comerciais a
destinação ambientalmente adequada de resíduos orgânicos por meio dos processos de
compostagem ou outro tratamento biológico quem devem seguir o seguinte cronograma
(SINJ-DF):

          Quando questionado aos condomínios se eles já tinham conhecimento sobre a lei,
mais de 70% afirmaram que sim.

 
5.2. LEI N° 6.518

     Já em 04 de junho de 2020, foi aprovada a Lei 6.615 que Dispõe sobre a coleta de
resíduos sólidos nos condomínios horizontais pelo Serviço de Limpeza Urbana do
Distrito Federal – SLU e dá outras providências. Nela fica assegurada às unidades
imobiliárias  localizadas  nos  condomínios  horizontais  do  Distrito  Federal  a  coleta  de 

Gráfico 11 - Se o condomínio tem conhecimento da existência da lei N° 6.518
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resíduos sólidos realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU,
devendo a coleta ser realizada dentro dos condomínios porta a porta, podendo o
condomínio dispor seus rejeitos em locais próximos à portaria desde que acordado com
o SLU e cabendo ao SLU predeterminar os dias e horários em que a coleta será
realizada (SINJ-DF, b).
          Quando questionados sobre o conhecimento sobre a Lei, quase 80% informaram
que já estavam cientes.

 
5.2.1. EMPRESAS QUE FAZEM A COLETA ATUALMENTE

    Para os condomínios que têm a coleta realizada por empresas, cooperativas ou
associações de catadores foi questionado se eles ainda teriam a intenção de manter o
contrato com a prestadora de serviço uma vez que para que a coleta seja feita pelo SLU
o condomínio terá que estar de acordo com a exigências do órgão e fica a encargo do
SLU definir em quais dias e horário a coleta será realizada. Do total das respostas,
menos de 10 condomínios afirmaram que não teriam o interesse de manter a atual
contratada.

Sim Não Talvez

20

15

10

5

0

Sim

Não

20,5%

79,5%

Gráfico 12 - Se o condomínio tem conhecimento da existência da lei N° 6.615

Gráfico 13 - Se o condomínio que tenha a coleta realizada por empresas e/ou cooperativas, pretendem
manter a coleta pelas mesmas instituição ou se irão aderir a coleta pelo SLU
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5.2.2. MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS PARA COLETA PELO SLU

     Uma vez que o SLU exige que os condomínios tenham condições que permitam a
trafegabilidade do caminhão de coleta, foi questionado a eles se teriam que fazer alguma
possível alteração no condomínios e apenas 8 deles responderam que sim.

Gráfico 14 - Se o condomínio terá que fazer algum tipo de alteração estrutural para receber a coleta pelo
SLU
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6. MAPAS

6.1. COLETA SELETIVA

6.1.1. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

Sim

Não

75,0%

25,0%



 6.1.2. SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU

 6.1.3. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE
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 6.1.4. SETOR HABITACIONAL ESTRADO DO SOL

 6.1.5. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL
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 6.1.6. SETOR HABITACIONAL TORORÓ
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 6.2. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÃNICOS

6.2.1. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

6.2.2. SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU
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 6.2.3. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE

 6.2.4. SETOR HABITACIONAL ESTRADO DO SOL
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 6.2.5. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL

 6.2.6. SETOR HABITACIONAL TORORÓ
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 6.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

6.3.1. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

 6.3.2. SETOR HABITACIONAL SÃO BARTOLOMEU
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 6.3.3. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE

 6.3.3. SETOR HABITACIONAL ESTRADO DO SOL
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 6.3.5. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL

 6.3.6. SETOR HABITACIONAL TORORÓ
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 7. CONCLUSÃO
     
     A RA XXVII possui um alto poder aquisitivo e pessoas engajadas por implantar
práticas ambientais, por outro lado o levantamento demonstrou a necessidade de
melhorar as políticas públicas ambientais e sociais na região, devido a pouca efetividade
no gerenciamento eficiente dos resíduos. 
      Até o presente momento a rota da coleta seletiva por parte do Serviço de Limpeza
Urbana/SLU não é realizada na região. Estimativas demonstram que a RA possui possui
uma população de aproximadamente 100.000 (cem mil) pessoas, podemos ser
produzidas por dia 120.000kg/dia de resíduos, desta forma, entendemos o potencial de
implantar o beneficiamento dos resíduos recicláveis, a compostagem dos resíduos
orgânicos, poda e jardinagem, bem como definir ações de sensibilização ambiental para
engajamento dos moradores da região. Há muito trabalho a ser feito e uma oportunidade
em disseminar práticas de sustentabilidade.
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