
4ª e 5ª.  Visitas à INB, em 14 e 17 de outubro de 2014 

 

Finalidade: avaliar o estado dos compostos já preparados nas visitas anteriores e continuar treinando a 

equipe na confecção de novas leiras e reorganização do centro de compostagem e pesquisar soluções. 

Contato: Engenheiro florestal José Alberto Ribeiro Mendes. 

As duas visitas foram realizadas pelo engenheiro agrônomo Luis Armondi, acompanhado pelo engenheiro 

José Alberto, que coordena a atividade. 

No dia 14 foi encerrado o preparo da primeira leira segundo o novo método, confeccionada na semana 06-

12/outubro. A leira mede 1,5m de largura, 1,2m de altura e 10m de comprimento. Nela foram incorporados 

2.461kg de resíduos orgânicos misturados a 31kg de papel em tiras (“fragmentado”), intercalados com várias 

camadas de folhas secas.  

Para avaliar o impacto dos gaviões (ver relato de 07/10), a leira foi parcialmente coberta com telhas, 

deixando metade dela desprotegida. O resultado foi o que se vê abaixo, à esquerda.   

Para proteger as leiras, no lugar das telhas velhas decidimos experimentar outro material disponível: malhas 

“pop” descartadas, que foram trazidas de caminhão (à direita). 

  

Para que as malhas cobrissem a leira-teste com melhor aproveitamento, as três peças originais foram 

cortadas em seis módulos de 3m de largura com 2,4m de comprimento, suficientes para cobrir a leira de 

10m, considerando as sobras nas extremidades e as pequenas superposições entre os módulos. 

  

Montando os módulos e preparando o túnel à prova de gaviões, cachorros-do-mato e cães domésticos. 

http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_07out2014.pdf


Ainda neste dia 14 foi finalizada uma leira preparada na última visita, juntando-se o material que estavam 

depositado em dois montes menores, que ficaram melhor formando um só, de modo a aumentar a “massa 

crítica” necessária para que o processo ocorra mais adequadamente.  

Nessa “reforma”, foram incorporadas à leira camadas generosas de palha e folhas secas e os resíduos 

orgânicos novos, recebendo no final a proteção anti-gavião com as telhas disponíveis. 

Na visita do dia 17, Luis Armondi prosseguiu orientando novas experimentações visando a tornar o processo 

mais eficiente. Uma nova leira foi iniciada, com previsão de receber todos os resíduos produzidos na próxima 

semana. 

  

Quatro momentos na preparação de uma nova leira. A camada inicial de folhas secas (1) recebeu uma 
camada espalhada de papel fragmentado (2) para ajudar a absorver o excesso de umidade presente nos 
400kg de resíduos orgânicos (3) recebidos no dia. Após, foi acrescentada a camada de palha (4) superior do 
dia.  Durante toda a semana, este composto receberá mais de 2 toneladas de resíduos orgânicos. 

  
 

 

  



MEDIDAS A CURTO PRAZO 

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

1- Preparação das leiras incluindo uma solução anti-gaviões. 

Prosseguimos na preparação de novas leiras e na reforma das antigas. Para proteger os montes do 

ataque de gaviões e outros animais presentes, projetamos uma proteção que precisa ser testada 

com um protótipo produzido na oficina de metal da INB.  (ver maquete na página 4) 

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

Diante do tamanho da leira produzida com os resíduos recebidos em uma semana, verificamos que 

ela poderia ser mais alta. Por isso pretendemos agora preparar uma leira a cada dez dias. Nessa 

hipótese, haverá sempre nove leiras simultaneamente em processamento; em vez de doze, 

reduzindo igualmente (em 25%) o espaço necessário e o número de proteções anti-gavião.  

 3.  Aquisição de bombonas de plástico de 25 a 50 litros com abertura maior do que as disponíveis 

Os resíduos continuam chegando ao centro 
acondicionados, em parte, em sacos plásticos 
que se tornam um lixo inservível. 
Esse é hoje o ponto mais falho do processo.  
O mais certo é vir em bombonas laváveis, de 
boca grande para facilitar a deposição dos 
resíduos dentro delas pela equipe da cozinha. 
Precisamos marcar uma visita à cozinha, na 
hora em que essa rotina é executada, para ver 
se é possível torná-la mais “ergonômica” e 
reduzir sua “pegada ecológica”.  

 
Bombona de boca 
pequena 

 
Bombona de boca 
grande 

   

MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO 
 

1. Cercar com tela o perímetro da área para impedir o acesso de animais silvestres. 

Esta é uma providência é urgente, mas depende do projeto mais definitivo para a área, incluindo a 

localização das coberturas conforme previsto abaixo. No relato anterior, há alguns detalhes, mas que 

serão validados só com o projeto geral pronto. 

2. Determinar a área a ser coberta e pavimentada  

No relato anterior, foram antecipadas algumas medidas para a área coberta de compostagem. Essa 

cobertura (com laterais teladas) resolve o problema dos gaviões, do excesso de água nas leiras, e 

permite o trabalho mesmo em dias de chuva.  Vamos testar os compostos maiores, pois uma vez 

definidos o seu tamanho ideal (e a carga ideal de resíduos incluídos) saberemos de quantas leiras 

precisamos manter ao mesmo tempo, e portanto a área total a ser coberta (menor 25% do que 

previsto no relato anterior).  

3. Treinamento / capacitação / motivação 

Conforme justificado no relato anterior, é preciso agendar uma apresentação/oficina com a equipe 

que trabalha no centro de compostagem para dar a seus integrantes uma ideia mais completa e 

complexa dos fenômenos que ocorrem no processo, e mostrar-lhes a importância de seu trabalho 

para a natureza e para a nossa alimentação. 

 
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


Solução para proteger as leiras de composto da visita de gaviões e outros animais 
 

A ideia é usar módulos com 2m ou 2,5m de comprimento, e largura e altura iguais a 1,6m. 

Abaixo, dois vergalhões com 1,6m (com as pontas curvadas) servem como gabarito da largura da leira e 
para fixar as pontas da cobertura no solo. 

  

Abaixo, à esquerda, visão da cobertura, cuja estrutura é feita com vergalhões cobertos com tela de 
arame soldado. À direita, um módulo montado sobre uma seção da leira. Para cobri-la toda, serão 
necessários cinco módulos de 2m ou quatro de 2,5m.   Essa medida depende do que for encontrado no 
comércio da região. 

  
 


