
Visita a Indústrias Nucleares do Brasil – INB em 24 de setembro de 2014 

 

Finalidade: conhecer a operação de compostagem dos resíduos do restaurante da INB e o programa 

de gestão de resíduos sólidos da empresa 

Contatos: Rodney Santos e Adelino de Santi Jr. 

 

CHEGAMOS ás 15:00 h e, após uma conversa introdutória no escritório, fomos com o biólogo De 

Santi  visitar o local onde é feita a compostagem dos resíduos do restaurante da INB. O restaurante 

atende diariamente ... servidores, que geram cerca de 500 kg de resíduos encaminhados para serem 

compostados com folhas, corte de capim, grama etc. por uma pequena equipe de funcionários. 

CONSTATAÇÕES 

Pontos fortes:  

Observamos vários cuidados com o material compostado, como a cobertura das leiras para evitar 

lixiviação pelo excesso de água da chuva e para impedir o acesso de gaviões aos resíduos; o local 

limpo e de  tamanho e topografia adequados, o acesso fácil para o transporte dos resíduos e retirada 

do adubo, a farta disponibilidade de materiais secos (folhas etc.) para compostar junto com os 

resíduos frescos, e uma equipe motivada, a exemplo do Sr.Osvaldo. 

Pontos fracos: 

Nota-se o desequilíbrio na relação carbono/nitrogênio, evidenciado pela emissão do odor 

característico. A falta de palha também contribui para que mais água escorra do material e se 

acumule entre as leiras.  A disposição das leiras parece aleatória, não obedecendo a uma sistemática 

mais visível e resultando num “paisagismo” inconsistente. 

MEDIDAS A CURTO PRAZO 

1- Preparação das leiras incluindo camadas mais generosas de materiais secos (folhas etc.) 

entre as camadas de resíduos frescos, aumentando a relação carbono/nitrogênio de modo a 

reduzir o mau cheiro e a presença de moscas, bem como impedir que tanta água (provinda 

dos próprios resíduos alimentares) escorra para o chão. 

 

2- Melhorar a disposição das leiras, padronizando seu tamanho e a distância entre elas, e 

dispondo-as lado a lado de acordo com a época (semana ou quinzena) em que foi 

confeccionada. Esta sistematização física dos montes ajudará no manejo dos materiais e na 

gestão geral do ambiente, além de criar um cenário mais agradável esteticamente, 

refletindo-se no ânimo dos funcionários e visitantes. Evitar capim crescendo entre as leiras 

 

3- Reunir as informações quantitativas da operação de compostagem atual (medida da área, 

volume dos resíduos que chegam por dia, volume do adubo retirado, eventuais análises dos 

resíduos introduzidos e do adubo produzido etc.), para servir de base para a elaboração de 

um projeto mais detalhado.  

 



MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO                    

 

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

 

2. Determinar uma parte da grande área cercada para centralizar a operação de compostagem 

sob cobertura. Essa área pode medir cerca de 1/3 do total, tendo o piso cimentado e com 

leve caimento para um dreno que leva a um depósito de líquidos. A área deve ser coberta 

por uma estrutura leve com telhas (talvez de plástico translúcido) e as laterais (“paredes”) 

precisam ser fechadas com tela para impedir a entrada de gaviões. As dimensões dessa área 

são determinadas pelo volume de resíduos que chegam e pelo prazo necessário até eles se 

transformarem em adubo. É possível calcular para o volume atual (600kg) ou já considerar a 

expansão já planejada da INB e de seu contingente de funcionários.  

 

4- A área que permanecerá descoberta destina-se à deposição de materiais secos de reserva, 

de adubo pronto (cobertos com palha), de serviços de apoio e à manobra de veículos. 

 

3. Projetar, pavimentar e construir a área coberta conforme o item 2. 

 

Abaixo, a aparência geral de operações de compostagem ao ar livre bem conduzidas. 

 

  
  

 
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

