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Nome 

Joaquim Magalhães Barata de Moura 

 

Data de nascimento 

22 de agosto de 1947 

 

CPF  

046.669.687-68 

 

RG 

2.099.638 / Detran-RJ 

 

Telefones de contato 

(24) 3387-2137 

 

e-mail 

jmoura@agriculturaurbana.org.br 

 

Currículo resumido 

(entre 1000 e 2000 caracteres) 

 

Formado em desenho industrial e comunicação visual, sou funcionário aposentado do Banco Central do Brasil 

e envolvido com agricultura natural e urbana e conscientização ecológica desde 1978. Trabalhei cinco anos na 

Divisão de Ecodesenvolvimento da FEEMA (órgão ambiental do governo do estado do Rio de Janeiro, hoje 

INEA-RJ). Sou o tradutor da Revista de Agricultura Urbana (24 edições), publicada em inglês, francês, 

espanhol, árabe, turco, chinês e português. Estou envolvido com compostagem desde 1977, já tendo 

confeccionado centenas de compostos desde então, em várias situações. 

Vivo em Visconde de Mauá desde 2002, onde desenvolvo autonomamente projetos de educação ambiental e 

comunicação comunitária. Criei voluntariamente o “Portal (piloto) de Agricultura Urbana e Periurbana” e 

mantenho a página “amigosdemaua.net” com informações socioambientais sobre a região de Visconde de 

Mauá, incluindo aspectos polêmicos da governança local. Desde 2007 venho promovendo atividades de 

compostagem na região e noutras cidades, que visito a convite para apresentações e palestras como, 

recentemente, em Itamonte, Virgínia e Mirantão (MG) e em São Carlos (SP).  

Estou consciente de que preciso aperfeiçoar meus recursos de interatividade e a proficiência no trabalho em 

rede, e espero ter oportunidade para interagir positivamente na residência oferecida pela equipe da Nuvem. 

 

Resumo da proposta de trabalho 

(até 500 caracteres) 

 

O projeto objetiva disseminar e dinamizar a prática da “compostagem” dos resíduos orgânicos gerados nas 

cidades e suas periferias visando (1) reconduzir os nutrientes neles contidos para a produção urbana, 

periurbana ou rural de alimentos; (2) reduzir a quantidade do lixo recolhido, transportado e despejado na 

natureza (e os custos e impactos associados) para atender as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

e (3) promover a educação e a responsabilidade ambientais das comunidades humanas. 

mailto:jmoura@agriculturaurbana.org.br
http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AUrevista.html
http://www.agriculturaurbana.org.br/
http://www.amigosdemaua.net/
http://www.amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/
http://www.amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/itamonte/Reuniao_em_Itamonte_sobre_compostagem_urbana.htm
http://agriculturaurbana.org.br/eventos_cursos/eventos/seminario_compostagem_SESC_2013.html
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/metas_compostagem_Plano_Nacional_de_Residuos_Solidos.pdf


Proposta de trabalho 

(até 8000 caracteres - cópia pdf para nuvemhr@gmail.com "Projeto Interactivos'13 Nuvem" 

 

Um aspecto trágico de nosso sistema socioambiental e alimentar é a gestão insustentável dos resíduos 

gerados inevitavelmente no processo, no qual a reciclagem dos nutrientes não é um objetivo. 

Dessa negligência resulta o desperdício insustentável de nutrientes indispensáveis não apenas do ponto de 

vista nutricional, mas também agrícola, diariamente (1) despejados em sistemas de esgotos precários – que 

geralmente deságuam em córregos e rios sem receber qualquer tratamento –, ou (2) descartados nos 

«aterros» e lixões nas periferias das cidades como “lixo orgânico”, que, misturado a resíduos industriais, 

metais pesados etc., acaba por contaminar os solos e os corpos d’água superficiais e subterrâneos. 

Em termos gerais, a mesma quantidade de nutrientes que chega diariamente às cidades de todos os portes, 

na forma de alimentos, é descartada também diariamente, seja como “lixo orgânico” (sobras de alimentos não 

aproveitados), seja na forma de “excreta humano” (urina e fezes), pois o metabolismo compensa a absorção 

de novos nutrientes com a eliminação de quantidade equivalente de nutrientes absorvidos anteriormente. 

No atual sistema agroalimentar, os nutrientes não percorrem um ciclo fechado, mas são meramente extraídos 

das terras agrícolas, transitam depois pelas cidades e organismos, e acabam destinados aos valões e lixões, 

transformando-se em contaminantes dos solos e das águas, e perdendo-se para a manutenção da fertilidade 

dos solos, a produção de novos alimentos e o desenvolvimento de novos organismos. 

Note-se que muitos desses nutrientes já se tornam agora crescentemente escassos e caros, sendo que o 

Brasil importa a maior parte dos produtos utilizados na adubação de sua agricultura. 

Por outro lado, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei Nacional de Resíduos Sólidos (no. 

12.305, de 02/08/2010), estabelece metas progressivas de redução da parcela orgânica contida no volume 

total do lixo encaminhado diariamente pelos municípios para descarte na natureza, já a partir de 2015, com 

sanções previstas para aqueles que não as atingirem. 

O método mais sustentável para atender a essas metas, reduzir os custos e os impactos do manejo 

inadequado dos resíduos orgânicos e recuperar os nutrientes para a produção agrícola, é a prática da 

compostagem, como provado repetidamente pela experiência internacional e iniciativas pioneiras no Brasil. 

Na região de Visconde de Mauá há seis anos venho praticando e divulgando a compostagem, difundindo duas 

alternativas complementares: o sistema “comunitário” e o modelo “individual”. 

A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema de compostagem simples que possa ser facilmente 

replicado em seus aspectos físicos-operacionais e culturais-comunicativos, principalmente em pequenas 

cidades e áreas periféricas das metrópoles brasileiras. 

Este sistema tem duas dimensões: (1) a tangível – que corresponde aos aspectos físicos, “infraestruturais” e 

operacionais do projeto; e (2) a intangível – que inclui os aspectos culturais e comunicativos, a circulação de 

informações junto às comunidades locais, aos gestores ambientais, aos funcionários municipais que trabalham 

na coleta dos resíduos, e à mídia em geral. 

 

1. Aspectos infraestruturais e operacionais 

 

As operações de compostagem na região de Visconde de Mauà foram iniciadas em setembro de 2007, em 

moldes comunitários, recebendo os resíduos de várias moradias e restaurantes em uma “minicentral de 

compostagem” descontinuada há seis meses por que o terreno deixou de estar disponível para a atividade. 

Desde janeiro de 2013, as operações passaram a ser realizadas de modo mais descentralizado, instalando-se, 

até esta data, dez composteiros «individuais» nos quintais de oito moradias, de uma escola, de uma igreja e de 

dois restaurantes locais. Diante do sucesso do sistema, planejamos ampliá-lo em curto prazo e aperfeiçoar seu 

monitoramento e divulgação. 

O sistema usado na confecção e operação desses composteiros é simples e barato, e não coloca maiores 

dificuldades para ser adotado em locais que disponham de uma pequena área livre no quintal ou jardim, por 

pessoas motivadas a reduzirem sua “pegada ecológica”. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/253/_publicacao/253_publicacao02022012041757.pdf
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/metas_compostagem_Plano_Nacional_de_Residuos_Solidos.pdf
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/central%20de%20compostagem.htm
http://agriculturaurbana.org.br/boas_praticas/compostagem/central%20de%20compostagem.htm
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/composteiros_agosto_2013.html
http://www.amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/apresentacao_compostagem.pdf


Quanto ao aspecto operacional, é necessário aperfeiçoar o apoio que a administração regional (da prefeitura 

de Resende) já vem prestando à nossa iniciativa, melhorando o apoio aos praticantes e estabelecendo uma 

rotina para a coleta dos resíduos orgânicos de quem quiser separá-los mas não tenha como compostá-los: o 

seu lixo orgânico seria então coletado e levado a composteiros maiores – “multiusuários”. 

 

2. Aspectos culturais e comunicativos 

 

Na verdade, o maior desafio para a expansão da prática da compostagem no Brasil é difundir, na sociedade, 

uma nova percepção, mais informada e responsável, quanto à destinação de seus resíduos, aos impactos que 

eles provocam e a todo o potencial que representam – se forem melhor manejados. 

Sendo assim, é nessa “interface” cultural que esta proposta focará principalmente seus esforços, com o 

objetivo de criar uma plataforma, com base na internet, para reunir informações que difundam, estimulem e 

facilitem a replicação da compostagem pelas prefeituras e seus munícipes, combinando operações 

comunitárias e unidomiciliares (ou “isoladas”). 

A ideia é disponibilizar eletronicamente não apenas informações práticas e teóricas sobre como produzir 

composto a partir dos resíduos orgânicos, mas também apoio metodológico e organizacional, disponibilizando 

modelos de impressos para motivar as comunidades, instrumentos para monitorar as operações e avaliar os 

resultados etc., além de recursos interativos como “grupo no Facebook” e outras possibilidades e plataformas 

tecnológicas que serão identificadas durante o desenvolvimento do projeto. 

 

3. Desenvolvimento dos projetos-pilotos 

 

Para estruturar melhor as atividades para introduzir a prática da compostagem na região, em março de 2013 

foi criada uma página na internet para reunir as informações relevantes e os resultados alcançados. Para 

identificar a iniciativa e aumentar sua visibilidade, foram criados um nome e um logotipo para o projeto. 

Atualmente, sob a “bandeira” do Reduzo Lixo, há duas iniciativas em andamento: (1) na região de Visconde de 

Mauá (em Resende RJ, e em parcelas de Itatiaia RJ e de Bocaina de Minas MG que compartilham a mesma 

microbacia do alto Rio Preto) e (2) no município de Virgínia MG, ambas localidades da Serra da Mantiqueira. 

As prefeituras de Resende e de Virgínia já apoiam, por meio de suas secretarias de Meio Ambiente, as 

atividades do Reduzo Lixo em seus territórios, e essa parceria será melhor formalizada no âmbito do projeto a 

ser desenvolvido durante a residência na Nuvem. 

O modelo que será desenvolvido priorizará, entre a sua clientela, os jovens estudantes do ensino médio, 

estimulando-os frente aos desafios que os aguardam, treinando-os no planejamento e implementação de 

projetos comunitários, e eventualmente gerando renda com a venda de adubo, hortaliças etc. 

Uma vez criados os instrumentos mínimos de comunicação e interatividade com o apoio de colaboradores da 

Nuvem, focaremos na dinamização e ampliação das atividades de compostagem já em andamento nos dois 

municípios, que serão permanentemente documentadas e disponibilizadas na internet.  

Além do foco nas atividades em andamento nos dois municípios-pilotos, também pretendemos interagir com 

projetos notáveis na área da compostagem, como a Revolução dos Baldinhos (Florianópolis); a Morada da 

Floresta (São Paulo SP), e o GIRO - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (São Carlos SP), absorvendo e 

distribuindo as suas tecnologias de coleta e compostagem comunitária, minhocultura doméstica, 

sensoreamento remoto de compostos, e SIG socioambiental etc. 

Outro parceiro que vem colaborando nos passos iniciais do projeto Reduzo Lixo é a Associação Brasileira de 

Integração e Desenvolvimento Sustentável – ABIDES, que ofereceu os recursos para aquisição da tela de 

arame utilizada na confecção dos quinze composteiros-pilotos e na produção de material informativo.

http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/folheto_miniprojeto.htm
http://www.amigosdemaua.net/projetos/lixo_2013/
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/logo_reduzo_lixo_sem.jpg
https://www.google.com.br/#biw=1025&bih=467&sclient=psy-ab&q=revolu%C3%A7%C3%A3o+dos+baldinhos&oq=revolu%C3%A7%C3%A3o+dos+baldinhos&gs_l=hp.3...3864.9161.0.9391.23.17.0.1.1.0.447.2780.3-5j2.7.0...0.0...1c.1.17.psy-ab.e7N25WaKmqI&pbx=1&fp=1&cad=b&bav=on.2,o
http://moradadafloresta.org.br/
http://moradadafloresta.org.br/
http://veracidade.eco.br/projetos/giro.html#conteudo
http://abides.org.br/
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/rolo_tela_arame.jpg
http://amigosdemaua.net/projetos/lixo_AMAR_2013/rolo_tela_arame.jpg


Plano de trabalho estimativo 

 

1. Criação de uma página Reduzo Lixo na internet para divulgar a prática e apoiar os praticantes; 

2. Implementação de outros recursos de interatividade Reduzo Lixo com base nas redes sociais; 

3. Formalização das parcerias com as prefeituras (Resende RJ e Virgínia MG) onde serão desenvolvidas as 

atividades-pilotos. 

4. Produção dos impressos Reduzo Lixo básicos: (a) folheto para a comunidade, (b) folheto para os 

funcionários municipais que lidam com o lixo das comunidades, (c) cartazete para orientar funcionários de 

cozinha de restaurantes e colégios; (d) formulário de monitoramento e avaliação etc.; 

5. Identificação, a partir de atividades nos colégios estaduais, dos jovens estudantes interessados em participar 

do planejamento e implantação do projeto-piloto em suas comunidades. 

6. Início das atividades em sua nova fase, com apoio objetivo das duas prefeituras, visitação das moradias 

potencialmente dispostas a compostar seus resíduos (por exemplo, onde já exista jardim ou horta), e 

divulgação da página e da presença nas redes sociais 

7. Registro e avaliação dos aspectos físicos-operacionais e culturais-comunicativos do projeto, visando ao seu 

aperfeiçoamento permanente; 

8. Divulgação e dinamização sistemáticas do projeto por meio da internet, na mídia especializada, na mídia em 

geral e nas redes sociais. 

Nota: Todas essas atividades poderão ser iniciadas ou realizadas durante a residência; até por que muitas delas 

já estão em andamento. 

 

Necessidades técnicas 

 

Para desenvolver esta proposta, será necessário dispor de computador com acesso à internet e os 

programas e plataforma indispensáveis para implementar os recursos de interatividade necessários. 

 

Perfil de colaboradores 

 

O(s) colaborador(es) deve(m) ter interesse em “educomunicação” ambiental, inclinação para realizar 

interferências culturais na sociedade, e proficiência nos recursos de estruturação e disponibilização de 

informações online, trabalho em rede e interatividade na internet. 

 

Descreva brevemente o seu interesse em participar do Interactivos?'13 Nuvem 

(até 500 caracteres) 

 

Será uma oportunidade para me atualizar com as ferramentas tecnológicas e comunicativas para aumentar a 

eficácia de meus esforços, sempre envolvendo aspectos culturais e comunitários, mudança de hábitos etc. 

Também poderei me familiarizar com a comunidade já envolvida com a Nuvem, onde certamente haverá 

pessoas dispostas a ajudar a aperfeiçoar e difundir a compostagem urbana e periurbana no Brasil. E espero 

ter oportunidade para contribuir com ideias e trabalho nos projetos de outros bolsistas. 

 

Links de portfólio, publicações ou trabalhos anteriores 

“Currículo ilustrado de Joaquim Moura” 

 

Viagem: lugar de ida 

Vila de Visconde de Mauá, Resende RJ 

 

Viagem: lugar de volta 

Vila de Visconde de Mauá, Resende RJ 

 

Disponibilidade para participar do Interactivos'13 Nuvem durante o período completo 

(5 a 20 de setembro de 2013) 

SIM   X          NÃO   _ 

http://agriculturaurbana.org.br/curriculo_ilustrado_Joaquim_Moura.pdf


Comprovante do encaminhamento da proposta dentro do prazo 

 

 


