
3ª Visita à INB, em 7 de outubro de 2014 

 

Finalidade: avaliar o estado do composto iniciado na véspera e avaliar o impacto da visitação dos 

gaviões e outros animais. 

Contato: Engenheiro florestal José Alberto Ribeiro Mendes e biólogo Adelino de Santi. 

A visita foi realizada por Luis Armondi e Joaquim Moura, acompanhados até a área de compostagem 

pelo engenheiro José Alberto, que coordena a atividade. 

Verificamos que a leira iniciada na véspera tinha sido espalhada por animais em busca dos restos 

alimentares presentes no composto, exigindo o trabalho de rejuntar os materiais. As telhas antes usadas 

têm o inconveniente de compactar o monte, dificultando a sua aeração, além do impacto visual. 

Embora a solução definitiva seja a cobertura permanente com telhas translúcidas e cercada por tela de 

arame, até lá as leiras precisarão ser protegidas por um sistema mais adequado, que iremos projetar. 

  
Acima, os gaviões e o estado da leira após sua visitação noturna. 
Abaixo, os resíduos passaram a ser descarregados junto à leira, facilitando sua deposição no composto. 

  
  



  
Na ocasião, iniciamos a reforma dos compostos antigos, formando novas leiras com maior conteúdo de matérias 
secas, para absorver o excesso de umidade e evitar o empoçamento junto a elas. 

 

MEDIDAS A CURTO PRAZO 

Com relação às medidas de curto prazo listadas nos relatos anteriores:  

1- Preparação das leiras incluindo camadas mais generosas de materiais secos. 

Prosseguimos na preparação da primeira leira e iniciamos a reforma dos compostos antigos. 

2- Melhorar a disposição das leiras, padronizando seu tamanho. 

Vamos testar vários tamanhos de leiras, e o número de dias quando os resíduos serão 

depositados na mesma leira. 

3- Projetar sistema provisório de proteção das leiras  

Estamos pensando em uma grade leve dividida em módulos. 

 

 

 
 Relato da 1ª. visita, em 24 de setembro de 2014 

Relato da 2ª. visita, em 06 de outubro de 2014 

Relato da 3ª. visita, em 07 de outubro de 2014 

Relato das 4ª. e 5ª. visitas, em 14 e 17 de outubro de 2014 

Relato das 6ª. e 7ª. visitas, em 20 e 24 de outubro de 2014 

Relato da 8ª. visita, em 31 de outubro 

Relato das 9ª. e 10ª. visitas, em 7 e 10 de novembro de 2014 

 

http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_24set2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_06out2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_07out2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_14out2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_20out2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_31out2014.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_07-10nov2014.pdf

