
6ª e 7a. Visitas à INB, em 20 e 24 de outubro de 2014 

 

Finalidade: avaliar o estado dos compostos já preparados nas visitas anteriores e continuar treinando a 

equipe na confecção de novas leiras e reorganização do centro de compostagem e pesquisar soluções. 

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

As duas visitas foram realizadas pelo engenheiro agrônomo Luis Armondi e Joaquim Moura, acompanhados 

pelo engenheiro florestal José Alberto, que coordena a atividade realizada na área de compostagem. 

No dia 20 foi realizada uma reunião com os três técnicos acima e incluindo Adelino de Santi Jr., sobre os 

progressos já realizados. Ambos os servidores da INB comentaram a melhoria na operação diária da 

compostagem, bem como na salubridade e no “visual” (aspecto estético) do ambiente.  

Como efeito dessa melhoria, os funcionários encarregados da operação estão mais satisfeitos e orgulhosos 

do trabalho que fazem. Também foi mencionado um comentário do Sr. Osvaldo, um dos encarregados da 

compostagem, que agora não tem se sente mais constrangido ao almoçar no restaurante da INB, pois seus 

sapatos não mais exalam o cheiro de lixo que antes o levava a comer afastado dos demais usuários. 

    

Aspecto inicial da área de compostagem. As leiras 
muito pequenas e com pouca palha (folhas etc.) 
favoreciam a percolação da água contida nos resíduos, 
criando poças e uma “lama” mal-cheirosa que grudava 
nos sapatos. Telhas reusadas protegiam as leiras dos 
animais, mas dificultavam a aeração e contribuíam 
para o excesso de umidade no chão. 

Aspecto atual. As leiras agora são bem maiores para 
receber mais resíduos e racionalizar o uso do espaço. Elas 
contêm mais palha do que antes para absorver melhor o 
excesso de umidade e proteger (um pouco) dos animais.   
A alteração na cor do solo mostra que o ambiente está bem 
mais salubre e estético, além de se reduzir drástica e 
progressivamente o mau-cheiro e a presença de moscas. 

A seguir visitamos a área de compostagem, onde constatamos que o serviço vai se desenvolvendo conforme 

o previsto. Verificamos novamente a necessidade de proteger as leiras de composto dos animais que visitam 

o local, principalmente à noite e nos fins-de-semana, quando não há ninguém perto. Ficou combinado que a 

consultoria apresentará uma solução provisória e um projeto inicial (dimensionamento e recomendações) 

para uma estrutura coberta e telada para proteger as leiras dos animais e igualmente da chuva.   

Note-se- que a melhoria no aspecto geral da área será prejudicada significativamente se ocorrerem alguns 

dias de chuva mais pesada.  

No dia 24, a visita foi realizada por 
Luis Armondi e Joaquim Moura.  
Ao chegar, foi realizada uma 
reunião com José Alberto Mendes 
e Adelino de Santi, para discutir os 
desenhos para (1) proteção 
provisória contra animais (usando 
grades moduladas) e para (2) 
proteção definitiva também da 
chuva (dimensionamento dos 
“galpões” cobertos e telados).  

  



. 

A seguir foi feita uma 
apresentação em 
PowerPoint para os 
funcionários envolvidos na 
prática da compostagem, 
onde puderam conhecer 
melhor os fenômenos 
biológicos envolvidos no 
processo, desde a 
formação da matéria 
orgânica pela fotossíntese 
até a sua decomposição 
controlada em nossas 
leiras. 

 
  

   

Depois visitamos a área de compostagem, onde verificamos que a rotina prossegue se aperfeiçoando a cada 

dia, graças à experiência associada ao conhecimento, com os funcionários cada vez mais contentes de ver o 

resultado de seu trabalho, cujo sentido compreendem melhor agora. 

Por fim, ficou combinado que o mais importante agora é construir um protótipo do protetor provisório das 

leiras, e encaminhar a construção do “galpão” coberto e telado para o setor competente na INB. 

  
 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_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

