
8ª. Visita à INB, em 31 de outubro de 2014 

 

Finalidade: avaliar o estado dos compostos já preparados nas visitas anteriores e testar a proteção das leiras 

contra ataques de gaviões e de outros animais silvestres e domésticos que frequentam a região. 

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

Nessa oitava visita, o engenheiro agrônomo Luis Armondi e o designer Joaquim Moura apresentaram um 

protótipo do módulo projetado para evitar o acesso de animais aos resíduos alimentares incluídos nos 

compostos.  

Como a leira “da vez” deve receber resíduos orgânicos por vários dias, a cobertura precisa ser retirada e 

reposta uma vez diariamente. A solução adotada priorizou a leveza (6,5kg), o manuseio e a durabilidade. 

  
Testando a montagem do protótipo do módulo antes de 
levá-lo para o campo, na INB. 

Montagem do protótipo na central de compostagem - já 
com novo “visual” (mais clean). 

  

O módulo sobre trecho de uma leira com 2,4t de resíduos 
(uma semana), com 70cm de altura. O módulo tem 1,2m 
de altura (ficou sobrando). Atrás, a leira com malha-pop. 

Uma leira com resíduos de duas semanas (5t), com 1,5m 
de altura. Foi considerado muito alto. A ideia agora é 
preparar um composto a cada 10 dias (3,5t). 

Outra solução testada foi cobrir as leiras com “malhas-pop” pré-fabricadas, mas, além de mais caras, são 

bem mais pesadas, complicando a rotina diária para a deposição dos resíduos na leira “da vez”.  

Ao montar o protótipo no local, verificou-se que os módulos podem ser um pouco mais baixos, aproveitando 

melhor o corte do vergalhão que estrutura o conjunto e economizando na tela de arame soldado.  



Com 1,1m de altura, ele ficará mais de acordo com o tamanho-padrão que pretendemos adotar nas leiras 

previstas para receber resíduos por 10 dias:  9m de comprimento, 1,7m de largura, e 0,9m a 1,0m de altura.   

Para construir um módulo serão usados (a) dois pedaços de vergalhão de 1/4” medindo 3m cada; e (b) 3m 

de tela de arame soldado de 1,5m de altura. A tela é presa ao vergalhão com arame, evitando soldas que 

poderiam se romper no manuseio diário.  

  

Na loja de materiais de construção e ferragens de Visconde de Mauá, um vergalhão de 1/4” com 12m custa 

R$ 16,50 e permite cortar 4 pedaços de 3m – suficientes para estruturar dois módulos (R$8,25 por módulo).  

Na “Telas Guará”, a tela é vendida a R$ 22,00 por metro. Como são usados 3m por módulo, o custo da tela 

por módulo é R$ 66,00. Com mais R$8,50 do vergalhão, o preço total por módulo é R$ 74,50. 

Como são necessários 6 módulos para cobrir os 9m da leira, o custo por leira é R$ 447,00, sujeito a pesquisas 

que possam minorar esses. 

Medidas de médio prazo 

De qualquer modo, é preciso dar andamento à proposta 

de se construir uma estrutura leve coberta com telhas 

translúcidas e telada para proteger de vez as leiras das 

chuvas e dos animais, além de permitir o trabalho da 

equipe em dias chuvosos.  

Os resíduos alimentares que chegam diariamente à 

central de compostagem já contêm bastante umidade - que buscamos controlar com camadas gener osas de 

materiais secos; porém a ocorrência de chuvas vai desequilibrar essa relação, e haverá escorrimento de 

líquidos e sua concentração no solo, retornando eventualmente à situação de antes de nossa intervenção. 

 
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 
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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

