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MANEJO DE LIXO DOMÉSTICO

Hugo Gosmann
Eng. Agr.

Ciram -  Epagri

O lixo doméstico pode ser manejado pelo princípio dos 3 R’s, ou seja: reduzir,
reutilizar e reciclar.

Reduzir, Reutilizar e Reciclar

Sendo: - Reduzir o desperdício,
- Reutilizar sempre que for possível antes de jogar fora, e

            - Reciclar, ou melhor: separar para a reciclagem, pois, na verdade, o
indivíduo não recicla (a não ser os artesãos de papel reciclado).

O primeiro passo é separar o lixo da seguinte forma:

- Lixo seco (limpo): papel, papelão, vidros, plásticos, latas, embalagens longa
vida;

- Lixo orgânico: restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, folhas,
grama, palhas, papéis molhados ou engordurados;

- Rejeitos: papel higiênico, lenços de papel, curativos, fraldas descartáveis,
absorventes, preservativos, pilhas (em separado);

- As baterias de celular e de filmadoras deverão ser devolvidas aos
fabricantes.

COMPOSTAGEM DE LIXO ORGÂNICO

Aspecto de compostagem de lixo orgânico

A compostagem é o processo de transformação de materiais grosseiros, como
palhada e estrume, em materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Este processo
envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica,
promovida por milhões de microorganismos do solo que têm na matéria orgânica in
natura sua fonte de energias, nutrientes minerais e carbono.
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Por essa razão uma pilha de composto não é apenas um monte de lixo
orgânico empilhado ou acondicionado em um compartimento. É um modo de
fornecer as condições adequadas aos microorganismos para que esses degradem a
matéria orgânica e disponibilizem nutrientes para as plantas.

Outra importante contribuição do composto é que ele melhora a "saúde" do
solo.  A matéria orgânica compostada se liga às partículas (areia, limo e argila),
formando pequenos grânulos que ajudam na retenção e drenagem da água e
melhoram a aeração. Além disso, a presença de matéria orgânica no solo aumenta o
número de minhocas, insetos e microorganismos desejáveis, o que reduz a
incidência de doenças de plantas.

Na agricultura agroecológica a compostagem tem como objetivo transformar a
matéria vegetal muito fibrosa como palhada de cereais, capim já "passado", sabugo
de milho, cascas de e arroz e outros, em dois tipos de composto : um para ser
incorporado nos primeiros centímetros de solo e outro para ser lançado sobre o solo,
como uma cobertura. Esta cobertura se chama "mulche" e influencia positivamente
as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.

Vantagens do composto no solo:

- Estimula o desenvolvimento das raízes das plantas, que se tornam mais
capazes de absorver água e nutrientes do solo;

- Aumenta a capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão;
- Mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez do solo (pH);
- Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras

(daninhas);
- Ativa a vida do solo, favorecendo a reprodução de microorganismos

benéficos às culturas agrícolas.

Materiais para fazer o composto:

- Esterco de animais;
- Qualquer tipo de plantas, pastos, ervas, cascas, folhas verdes e secas,

aparas de grama, restos de culturas agrícolas, palhas, algas;
- Todas as sobras de cozinha que sejam de origem animal ou vegetal: sobras

de comida, cascas de ovo, entre outros;
- Subprodutos de animais ou plantas: pêlos, lãs, couros.

Observação: Quanto mais variados e mais picados (fragmentados) os componentes
usados, melhor será a qualidade do composto e mais rápida o término do processo
de compostagem.

Montagem das pilhas:

- Escolher o local: considerando a facilidade de acesso, a disponibilidade
de água para molhar as pilhas, o solo deve possuir boa drenagem. Também é
desejável montar as pilhas em locais sombreados e protegidos de ventos intensos,
para evitar ressecamento;
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- Iniciar a construção da pilha colocando uma camada de material vegetal seco
de aproximadamente 15 a 20 centímetros, com folhas, palhadas, troncos ou galhos
picados, para que absorva o excesso de água e permita a circulação de ar;

- Terminada a primeira camada, deve-se regá-la com água, evitando
encharcamento e, a cada camada montada, deve-se umedecê-la para uma
distribuição mais uniforme da água por toda a pilha; Enriquecer esta camada com
composto material já fermantado ou terra, como forma de inocular a pilha de
compostagem.

- Na segunda camada, deve-se colocar restos de verduras, grama e esterco.
Se o esterco for de bovinos ou suínos, pode-se colocar 5 centímetros e, se for de
galinha, mais concentrada em nitrogênio, um pouco menos;

- Novamente, deposita-se uma camada de 15 a 20 cm com material vegetal
seco, seguida por outra camada de esterco e assim sucessivamente até que a pilha
atinja a altura aproximada de 1,5 metros. A pilha deve ter a parte superior quase
plana para evitar a perda de calor e umidade, tomando-se o cuidado para evitar a
formação de "poços de acumulação" das águas das chuvas;

- Vale lembrar que durante a compostagem existe toda uma seqüência de
microorganismos que decompõem a matéria orgânica, até surgir o produto final, o
húmus maduro. Todo este processo acontece em etapas, nas quais fungos,
bactérias, protozoários, minhocas, besouros, lacraias, formigas e aranhas
decompõem as fibras vegetais e tornam os nutrientes presentes na matéria orgânica
disponível para as plantas.

Depois de pronto, ele dever ser peneirado, e este material que ficar retido na
peneira devem ser devolvidos a composteira. Se tiver esterqueira na propriedade, o
lixo orgânico pode ser misturado com o esterco.

MANEJO DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS

As embalagens vazias de agrotóxicos oferecem risco ao meio ambiente e a
saúde da população. Ações estão sendo construídas com o objetivo de orientar a
melhor destinação das embalagens vazias de agrotóxicos evitando aspectos
desagradáveis á propriedade. Devem ser adequadamente manejadas e ter uma
destinação final segura, normalmente a reciclagem.

Lei de crimes ambientais (Lei 9.605 de 13/12/98)
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis e seus regulamentos.
Pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Cláusula 1º - Nas mesmas penas incorre
quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput, ou os utiliza em
desacordo com as normas de segurança.

Lei 9.974 de 06/06/00 e Decreto 3.550 de 27/07/00
Disciplinam a destinação final de embalagens vazias de agrotóxicos,

determinando responsabilidades para o agricultor, o revendedor e para o fabricante
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Embalagens não laváveis

Não contaminadas: São as embalagens que não entram em contato direto com
o agrotóxico. Exemplo: caixas secundárias de papelão, que são usadas para
transportar outras embalagens.

Flexíveis contaminadas: São sacos ou saquinhos plásticos, de papel,
metalizado, misto ou de outro material flexível.

Rígidas contaminadas: São as embalagens de produtos com formulação de
pronto uso, ultrabaixo volume, tratamento de sementes.

Embalagens laváveis

São embalagens rígidas (plásticas, metálicas e de vidro) que acondicionam
formulações líquidas de agrotóxicos para serem diluídas em água.

Lavagem sob-pressão

a) Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no
pulverizador;

b) Acione o mecanismo [para liberar o jato de água;
c) Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por

30 segundos;
d) A água de lavagem deve ser transferida para o interior do tanque do

pulverizador;
e) Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Tríplice Lavagem

Realiza-se a tríplice lavagem da seguinte maneira:

a) Esvaziando completamente o conteúdo da embalagem no tanque do
pulverizador.

b) Adicionando água limpa à embalagem até ¼ do seu volume.
c) Tampando bem a embalagem e agite-a por 30 segundos.
d) Despejando a água de lavagem no tanque do pulverizador.
e) Fazendo esta operação 3 vezes.
f) Inutilizando a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Obrigações dos usuários (Agricultores)

• Lavar as embalagens vazias: tríplice ou
• Lavagem ou lavagem sob pressão;
•  Armazenar as embalagens na propriedade de forma correta e segura, até o

momento da devolução;
•  Transportar as embalagens para a unidade de recebimento de embalagens

indicada pelo revendedor – Devolver no prazo de 1 ano.
• Guardar os comprovantes de entrega das embalagens por um ano.

Com a realização desta operação de resíduos no interior das embalagens fica
reduzida a aproximadamente:
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1ª lavagem + 1,2%; 2ª lavagem = 0,0144%, 3ª lavagem = 0,0001728%.

OBRIGAÇÕES DOS REVENDEDORES

• Dispor de locais e condições adequadas para o recebimento das embalagens
e promover a devida destinação.

• Obter o licenciamento ambiental para os estabelecimentos destinados ao
desenvolvimento de atividades que envolvam embalagens vazias de agrotóxicos.

• Informar junto com a nota fiscal o local de devolução das embalagens vazias.
• Implementar, junto com o poder público, programas educativos e

mecanismos de controle e estímulos à devolução das embalagens por parte dos
usuários.

• No ato da venda do produto, informar aos usuários/agricultores sobre os
procedimentos de lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e
devolução das embalagens vazias.

RECOMENDAÇÕES

• Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) na manipulação das
embalagens;

• Manter rótulos nas embalagens;
• Armazenagem temporária em local seguro (máximo  1 ano);
• As embalagens vazias podem ser guardadas no mesmo depósito das

embalagens cheias
• Transporte da propriedade para as unidades de recebimento;
• Não transportar as embalagens junto com pessoas, animais, alimento,

medicamentos ou  ração;

EMBELEZAMENTO DE PROPRIEDADES

Para obter uma boa aparência na propriedade, são necessários algumas
mudanças em relação a apresentação deste local.

• Um bom jardim;
• O plantio de flores de várias espécies, tanto para embelezar como também

para a produção de mel;
• Plantio de plantas medicinais;
• Plantas ornamentais, melhorando o aspecto visual da propriedade.

O embelezamento ou de uma propriedade rural pode significar maior bem
estar e melhor qualidade de vida das famílias. Muitas vezes até pode ser motivo de
agregação de valor, como por exemplo, propriedades voltadas ao turismo rural.

Os aspectos a serem cuidados nesta questão, são todos os possíveis e
imagináveis na propriedade rural, tais como: a residência, as construções rurais, as
estradas, o jardim, o reflorestamento, as áreas de cultura e os mananciais de água.
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As residências podem ser pequenas, mas confortáveis e aconchegantes para a
família que nada habita. Neste sentido recomenda-se sua organização e havendo
possibilidade de ter um programa de pintura e de manutenção periódica.

O jardim deve ser preparado e montado conforme o gosto da família rural, iu
através de orientação por profissional habilitado que pode. Em conjunto com a
família deve-se combinar plantas com os aspectos físicos de espaços existentes.

O reflorestamento pode combinar plantas produtoras de madeiras e de outros
propósitos como forma de agregação de valor e renda as famílias rurais.

O acesso, o contorno e áreas devolutas podem ser  ocupadas com plantas
ornamentais com o propósito também ser prolíferas que podem oferecer mel e
renda, como também sub-produtos de área de plantas medicinais.

Conjugando o bom gosto, pode-se, melhorar o aspecto de propriedade e
aumentar a renda na propriedade rural.


