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Producao de humus de
minhoca com residuos
organicos domiciliares

Uma das consequencias ambientais do crescimento vertiginoso das
cidades e a produc;ao alarmante de lixo, problema comum tambem
nas sedes de pequenos municipios. Cada ser humane gera, em
media, 5 kg de residuos s6lidos por semana, sendo cerca de 60%
formado por reslduos orgilnicos. Isto significa 3kg por
semana/pessoa, correspondendo a produc;ao semanal de 150 t de
residuos organicos numa pequena cidade de 50 mil habitantes.

Ha alternativas para esse problema? A coleta seletiva do Iixo com
reciclagem dos residuos s61idos orgilnicos esta entre elas. Em
varias cidades do Brasil, onde a populac;ao e dirigentes publicos tem
maior consciencia s6cio-ambiental, ha ac;oes nesse sentido visando
minimizar as consequencias ambientais do lixo. Papeloes, garrafas
e metais sac reciclados com resultados positivos de gerac;:aode
emprego e renda em sistema cooperativista. Quanto aos reslduos
orgilnicos, uma parte e levada para aterros sanitarios, e a outra
reciclada em usinas de compostagem e vermicompostagem
(compostagem com minhocultura), com transformac;:ao desses
residuos em adubo orgilnico de qualidade para ulilizac;:ao na
agricullura, reflorestamento, parques e jardins municipais.

Nas residencias, 0 acondicionamento dos residuos orgilnicos para a
produc;:ao de hUmus pode ser realizado em recipientes de varios
tipos e tamanhos: caixoes de madeira, tubos de cimento, tambor
descartado de maquina de lavar, caixas plasticas de colheita de
frutas etc. Se houver espac;:o no quintal, 0 processo de
vermicompostagem pode ser realizado diretamente no solo.

Alem da questao ambiental, ha um aspecto tecnico muito importante
na utilizac;:aodos residuos organicos de cozinha para a produc;:ao de
humus de minhoca. Os reslduos, assim como 0 esterco, sac fontes
de microrganismos imprescindiveis no processo de reciclagem.
Dessa forma, substituem 0 esterco minimizando os custos e
viabilizando a produc;:ao de humus nas cidades. Outro aspecto
positivo na utilizac;:aode reslduos orgilnicos domiciliares e a riqueza
em macronutrientes.

Mais informac;:oes no Documento Produc;:ao de humus de minhoca
com reslduos organicos domiciliares, disponivel em
www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2008/Doc-126.pdf.
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