
12ª e 13ª visitas à INB, em 1º e 4 de dezembro de 2014 

 

Finalidade: avaliar o estado geral da operação, os compostos preparados nas visitas anteriores, o impacto da 

chuva e iniciar a montagem dos módulos de proteção das leiras contra animais. 

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

No dia 1º de dezembro, os consultores Luis Armondi e Joaquim Moura foram diretamente para a área de 

compostagem, para preparar o material adquirido (vergalhões e rolos de tela) e montar um módulo 

demonstrativo com ajuda da equipe local. 

 

 

Ao lado, medindo e cortando a tela. 

Acima, cortando o vergalhão.  

Abaixo,  dobrando o vergalhão no ângulo adequado e amarrando-o à tela com arame. 

  

A partir de então, os funcionários puderam começaram a montar os módulos que serão necessários para 

proteger ao menos as leiras mais recentes, que atraem mais os animais.  

Verificou-se a melhoria nas condições ambientais com a 

eliminação do odor de lixo e a drástica redução na presença 

de moscas, refletindo-se no ânimo dos funcionários que 

trabalham no local, que agora se percebem como aliados da 

natureza, e não mais como “lixeiros”. 

Ao lado, as leiras ainda protegidas improvisadamente com 

telhas para evitar os animais. O uso intensivo de materiais 

secos – nas leiras e entre elas – reduz a umidade no solo.  



No dia 4 de dezembro, Luis Armondi retornou à área para verificar a evolução do trabalho de preparação dos 

módulos e seus efeitos na proteção das leiras.  

  

  

Acima, confecção, instalação e visão final das leiras protegidas com os módulos antianimais. 

Abaixo, a situação anterior, antes da prestação da consultoria, com os gaviões e outros bichos visitando a 
área e desarrumando as leiras. A proteção improvisada com telhas abafava as leiras e favorecia o 
encharcamento do solo, sempre excessivamente úmido pela água contida nas sobras alimentares e chuvas. 

   
Três gaviões pousados numa leira. Leira revirada por animais Proteção com telhas reusadas 

No final da visita do dia 01/12, fomos informados, por Rodney Santos, que o processo para construção da 

cobertura permanente para as leiras na área de compostagem já estava sendo iniciado. De fato, só essa 

proteção poderá controlar de vez o excesso de água nos compostos – mormente na estação chuvosa.  

Relatos das visitas anteriores:l 
1ª. visita, em 24 de setembro de 2014 
2ª. visita, em 06 de outubro 
3ª. visita, em 07 de outubro 
4ª. e 5ª. visitas, em 14 e 17 de outubro 

l 

6ª. e 7ª. visitas, em 20 e 24 de outubro 
8ª. visita, em 31 de outubro 
9ª. e 10ª.visitas, em 7 e 10 de novembro  
11ª.visita, em 17 de novembro  

  

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_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
http://amigosdemaua.net/projetos/GT-CONAPAM/resende/INB/visita_INB_17nov2014.pdf

