
2ª. Visita às Indústrias Nucleares do Brasil – INB, em 6 de outubro de 2014 

 

Finalidade: participar da confecção de um composto com os resíduos do restaurante da INB, 

demonstrando alguns cuidados e procedimentos capazes de aprimorar a operação. 

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

 

CHEGAMOS às 10:00h e fomos logo, o engenheiro agrônomo Luis Armondi e Joaquim Moura, 

comunicador, ao local da compostagem acompanhados por José Alberto, que coordena a atividade. 

Verificamos os procedimentos usados para receber os resíduos que chegam diariamente da cozinha do 

restaurante e iniciamos o preparo de um composto usando um volume maior de materiais secos (palhas 

de capim, grama cortada, folhas etc.), ricos em carbono, para compensar melhor o volume de resíduos 

úmidos (330kg nesse dia), ricos em nitrogênio, provenientes da cozinha. 

  

Antes da intervenção. A pouca quantidade de material 
seco facilitava o escorrimento da água contida nos resíduos 
alimentares. A proteção com telhas foi improvisada para 
dificultar o acesso de animais silvestres e domésticos.   

O sistema proposto utiliza uma quantidade bem maior de 
material seco para absorver o excesso de umidade, entre 
outras utilidades. Para evitar o acesso de animais, é 
recomendado cercar a área com tela. 

Esse cuidado de incorporar mais material seco contribui para uma decomposição dos resíduos mais 

equilibrada na relação carbono/nitrogênio e mais rápida, reduz a quantidade de água que escorre dos 

materiais, e diminui a incidência de moscas e a emanação de odores. 

Essa quantidade maior de palha eliminou alguns procedimentos que demandavam muitas horas de 

serviço diariamente: os resíduos chegavam em sacos plásticos que precisavam ser desamarrados, e 

eram primeiro depositados numa peneira para escorrer o excesso de líquidos. Depois os resíduos eram 

misturados com papel em tiras que haviam ficado de molho e estavam encharcadas, para só então 

serem levados até a leira da vez para serem incorporados.   

Também a rotina diária de revirar as leiras será aliviada, pois o composto com maior proporção de 

material seco garante maior aeração, reduzindo significativamente a necessidade desse procedimento. 

A substituição de sacos plásticos por bombonas laváveis irá reduzir o tempo gasto em abri-los (eles vêm 

amarrados) e a quantidade de rejeito – pois os sacos engordurados são imprestáveis para reciclagem. 



  

Dois procedimentos eliminados da rotina diária: (1) acima, o escorrimento do excesso de umidade; e 
(2) abaixo, a incorporação de papel molhado antes do material ser levado para a leira.  

  

Sugerimos que os resíduos passem a ser descarregados do trator diretamente na leira, e imediatamente 

cobertos com material seco. As tiras de papel passarão a ser incorporadas secas na leira. Com esses 

cuidados, elimina-se uma etapa trabalhosa que ocupava longamente, todos os dias, os funcionários. 

 

Ao lado, deposição de uma camada de resíduos da 
cozinha. Abaixo, a primeira camada da leira 
terminada, com 5m de comprimento e 0,4m de 
altura – que vai reduzindo durante o processo. 

 



MEDIDAS A CURTO PRAZO 

Com relação às medidas de curto prazo listadas no relato anterior e uma nova (a no. 4 abaixo):  

1- Preparação das leiras incluindo camadas mais generosas de materiais secos. 

Iniciamos a primeira leira conforme previsto. 

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

A leira iniciada hoje mede 5 metros e recebeu 330kg - carga de um dia de resíduos. Vamos 

avaliar quantos dias serão necessários para que a leira atinja o tamanho máximo adequado. 

Assim poderemos calcular quantas leiras serão necessárias para processar os resíduos de um 

mês e de quatro meses (prazo para as primeiras leiras ficarem prontas e serem removidas).    

3- Reunir as informações quantitativas da operação de compostagem atual  

Já estamos reunindo os dados mais significativos. 

4- Aquisição de bombonas de plástico de 50 litros com abertura maior do que as disponíveis 

Fomos informados que a equipe da cozinha não adotou as bombonas com abertura pequena, 

pela dificuldade de despejar os resíduos dentro delas. Por isso descartam o lixo em vários sacos 

plásticos, que aumentam o trabalho da equipe de compostagem e a quantidade de rejeito que a 

INB descarta (ver foto abaixo).  

 

  

MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO 

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

Esta é uma providência que a ser tomada o mais breve possível. São necessários 150 metros de 

tela de arame soldado com 1,5m de altura (6 rolos de 25m a R$ 23,00 aproximadamente = R$ 

3.450,00) (ver foto acima). Serão necessários cerca de 40 moirões de concreto. 

2. Determinar a área a ser coberta e pavimentada  

Estamos levantando dados para apresentar um projeto em breve. 

 
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_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

