
Compostagem em Visconde de Mauá 
Reunião no CREAR-AMAR  

Na tarde de 12/03/2013, Solange, Rosângela, Sônia e Joaquim estiveram reunidos no CREAR - Centro de 

Referência em Educação Ambiental de Resende, setor da AMAR/Resende, para imaginar como implantar uma 

operação-piloto de compostagem na fração resendense de Visconde de Mauá. 

Primeiramente foi lido o miniprojeto para discutir suas estatísticas e metas, e analisado o "folheto de motivação-

convite à participação". Foram sugeridos melhoramentos nos textos, que serão implementados, mas no geral a 

proposta é aquela mesma...  

 

Depois, foram definidos alguns passos imediatos e urgentes:  

1. Recolher mais dados sobre a produção atual de lixo na região, informando principalmente a parcela que é 

recolhida pela coleta seletiva de lixo seco reciclável, e a parcela que vai efetivamente para o "aterro" em 

Bulhões. 

Nosso projeto não depende desses dados para iniciar, mas é importante poder situá-lo no quadro mais geral. 

Durante a reunião, Pedro, que gerencia o aterro em Bulhões, trouxe um breve relatório com as quantidades de 

lixo encaminhadas para lá pelos vários "contribuintes", inclusive a região de Visconde de Mauá, fração 

Resende. Ficaram faltando os dados referentes à parcela de recicláveis recolhidos na região uma vez por 

semana pelo caminhão da coleta seletiva disponibilizado pela prefeitura. Em breve esses quantitativos estarão 

disponíveis para todos nós. 

2. Aprofundar a conversa com o administrador regional de Visconde de Mauá, Cláudio. 

Ele já se dispôs a colaborar - colaboração indispensável, aliás, inclusive para garantir a disponibilidade de 

materiais como folhas, aparas de grama, capins etc. fundamentais para o sucesso da reciclagem o mais perto 

possível da origem do lixo úmido das cozinhas locais.  

Também já estamos pensando em áreas onde se possa implantar um primeiro minicentro de compostagem 

comunitária, para atender a quem não pode ou não quer compostar seu próprio lixo, mas está disposto a 

separá-lo e encaminhá-lo a uma miniDEScentral comunitária integrada a um Ponto de Entrega Voluntária de 

recicláveis em geral. 

3. Definir as dimensões da tela a ser usada 

 Para as moradias, seria melhor usar telas de arame com 1,20m de altura, pois fica mais cômodo virar 

um balde cheio de lixo orgânico dentro de um cilindro mais baixo.  

 As telas mais altas podem ser mais adequadas para quem gera maior quantidade de lixo orgânico, 

como pousadas e restaurantes que disponham de área útil suficiente (2m2).  

 Como os rolos vêm com 25m de tela, com um rolo se podem fazer 8 cilindros com 1m de diâmetro, ou 

até 16 cilindros com 0,5m de diâmetro e 1,20m de altura (para moradias com poucos habitantes).  

 Vamos verificar as alturas e os preços no mercado local e São Paulo. 

4. Elaborar proposta de miniquestionário para identificar melhor quem queira participar do projeto, separando 

melhor seus resíduos, começando por quem já colabora com seu lixo na coleta seletiva. 

5. Reforçar a iniciativa de coleta seletiva de resíduos secos recicláveis já em andamento há mais de 4 anos na 

região, recolhidos uma vez por semana por um caminhão específico para isso disponibilizado pela prefeitura. 

Aliás, a última página do folheto-convite já prevê este reforço na separação do lixo seco reciclável.  

 

http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/miniprojeto_compostagem.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/folheto_miniprojeto.htm
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/folheto_miniprojeto.htm
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/caminhao_coleta_seletiva_reciclaveis.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/central%20de%20compostagem.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/composteiras_de_tela.htm
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/composteiro_grade_pequeno.htm
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/ficha_miniprojeto_preenchida.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/folheto_miniprojeto.htm#ultima

