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 RESUMO 

 

Este trabalho aborda quais os destinos dos resíduos orgânicos e inorgânicos 

produzidos na área agroindustrial. Tal abordagem se faz necessária uma vez que esses 

subprodutos contaminam o meio ambiente e altera o funcionamento da ecologia do 

planeta Terra. O objetivo deste trabalho é informar às pessoas sobre quais os cuidados 

que elas devem tomar e propostas para intervir na grande produção de lixo poluente, além 

de formas alternativas de reciclagem e meios de reutilizar esses produtos. Este propósito 

será conseguido mediante a pesquisa “Gestão de resíduos  na agricultura e agroindústria” 

de Cláudio Spadotto e Wagner Ribeiro. A pesquisa evidenciou quais os métodos que 

devem ser utilizados para um melhor aproveitamento dos resíduos, como eles são 

prejudiciais ao ecossistema e qual sua quantidade produzida. 

Palavras-chave: Resíduo.Reciclagem.Meio Ambiente.  

 

ABSTRACT 

  

This paper discusses the destinations of organic and inorganic waste produced in 

the agro-industrial area. Such an approach is necessary because these by-products 

contaminate the environment and alter the functioning of the ecology of planet Earth. The 

objective of this work is to inform people about what care they should take and proposals 

to intervene in the large production of polluting garbage, as well as alternative ways of 

recycling and ways to reuse these products. This purpose will be achieved through the 

research "Waste Management in Agriculture and Agribusiness" by Claudio Spadotto and 

Wagner Ribeiro. The research has shown which methods should be used for a better use 

of the residues, how they are harmful to the ecosystem and how much is produced. 

Keywords: Waste.Recycling.Environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 



 

Este trabalho analisa o destino dos resíduos produzidos na área agroindustrial, os 

seus impactos no meio ambiente, como reduzir a produção de lixo e maneiras sustentáveis 

de se produzir algum produto. 

 Tal abordagem se faz necessária, uma vez que, no século XXI, a grande emissão 

de poluentes no meio ambiente contamina os rios e prejudica o funcionamento 

equilibrado do ecossistema, o que afeta diretamente a vida da sociedade. 

 

 O objetivo deste trabalho é apresentar quais os problemas enfrentados pela 

sociedade em relação ao lixo, como enfrentá-los e como reduzir a produção excessiva de 

materiais poluentes.   

 Este propósito será conseguido por meio de estudos e dados apresentados por 

especialistas no assunto e pela pesquisa “Gestão de resíduos  na agricultura e 

agroindústria” de Cláudio Spadotto e Wagner Ribeiro, que aborda temas como a 

sociedade de consumo, resíduo orgânico urbano, impactos ambientais do uso agrícola de 

compostos orgânicos, entre outros.  

  

2.1 Agroindústria 

  

 A agroindústria, no Brasil, está muito presente no cultivo de cultura, subsistência, 

criação de animais para a produção de derivados e o processamento de produtos. O meio 

da agricultura está presente na sociedade desde o início, sendo uma forma efetiva de 

obtenção de alimentos e produtos. 

 

 Inicialmente, a produção de subprodutos e resíduos provindos das indústrias 

agropecuárias estão inerentes a qualquer setor produtivo. No século XXI, o maior desafio 

da humanidade é equilibrar a produção e serviços. A Organização das Nações Unidas 

Para a Alimentação e a Agricultura – FAO, estima que a produção mundial de resíduos 

agroindustriais atinja 1,3 bilhão de toneladas por ano, dando conta que, 1/3 dos alimentos 

potencialmente destinados ao consumo humano são desperdiçados, seja como resíduos, 

oriundos do processamento ou como perda na cadeia produtiva (FAO, 2013).   

 Segundo o estudioso Richard Swannell o desperdício de alimentos propulsiona o 

aumento de mudanças climáticas. Gerenciar os resíduos como alimentos rejeitados pode 

ser benéfico para o meio ambiente, uma vez que resíduos alimentares podem se tornar 

adubo orgânico, consequentemente diminuindo o consumo de produtos inorgânicos 

prejudiciais ao meio ambiente. 

   O desperdício de alimentos se torna mais alarmante quando trazemos esse assunto 

para os grandes centros urbanos, haja visto que muitas nações enfrentam diariamente o 

problema da fome, proveniente da urbanização e industrialização dos países, o que 

provocou um aumento na desigualdade social. 

 No próximo tópico falaremos sobre a urbanização e os problemas que esse 

fenômeno trouxe para o meio ambiente e para a sociedade.      

 

 

 

 

 

2.2 Urbanização 

 Outro aspecto a ser abordado, é a urbanização, um dos principais fenômenos 

sociais contemporâneos; associada ao desenvolvimento econômico, permitiu o 



surgimento de mudanças ambientais que acabaram por interferir na saúde pública da 

população que vive nas cidades. Desse modo, podemos perceber em centros urbanos 

condições de vida inadequadas, marcadas pela carência de infra-estrutura em moradia, 

saneamento, abastecimento de água e oferta de alimentos. Estas deficiências acarretam 

impactos ambientais e alterações na vida humana em sua estrutura psíquica, biológica e 

social.  

       A urbanização proporcionou inúmeras mudanças na maneira de viver, e uma delas é 

o aumento da demanda das produções industriais, o que por sua vez, trouxe consigo 

problemas ambientais devido a produção de lixo. A agropecuária produz resíduos como 

estrume, ração, fertilizantes, restos de colheita e muitos outros, tais itens são 

extremamente prejudiciais, podendo poluir os lençóis freáticos, rios e consequentemente 

os solos.  

 Será tratado a seguir no próximo tópico a redução dos impactos ambientais. 

 

2.3 Redução dos impactos ambientais  

 

         A grande exploração dos recursos naturais no Brasil é um problema ambiental que 

afeta todo o ecossistema, prejudicando a preservação para as próximas gerações. Além 

disso, o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, fato que alerta a população 

sobre quais os seus impactos. 

      Na área da agroindústria, 70% da água é utilizada para alimentar e manter a produção, 

com isso, é necessário buscar formas alternativas e meios sustentáveis para reduzir o 

consumo excessivo de água. 

       Uma das maneiras ecológicas e que diminuem o uso da água é a irrigação por 

gotejamento, já que reduz em 80% o gasto de água em relação à irrigação convencional. 

Nesse sentido, a programação da irrigação também é um recurso eficaz para evitar o 

desperdício, como por exemplo a irrigação noturna, que reduz a taxa de evaporação da 

água no solo e facilita a drenagem no solo. 

       A agroindústria faz o uso de combustíveis fósseis para a produção de energia e 

atividades relacionadas ao setor. Com isso, a queima desses produtos é prejudicial ao 

meio ambiente, já que emite gases poluentes que agravam o problema do aquecimento 

global. 

       Para reduzir essa emissão, se faz necessário a implantação de painéis solares e 

turbinas eólicas, que são  meios de produção de energia renovável que não afetam o meio 

ambiente e o mantém ecologicamente equilibrado. 

          A fertilização orgânica é uma maneira sustentável de produção de alimentos, já que 

os agrotóxicos, a longo prazo, impactam gravemente a qualidade do solo, água, ar e a 

saúde humana. Os adubos orgânicos são produzidos por meio da compostagem de matéria 

orgânica, e promovem melhorias significativas no solo sem causar danos ambientais, 

como o aumento de absorção e retenção de água, menor perda de nutrientes pela 

lixiviação, aumento de microorganismos no solo e plantas mais resistentes e saudáveis. 

 
         
 

 

 

2.4 Problemas mundiais   

       

         O problemas do lixo não é um problema exclusivamente de países subdesenvolvidos 

como o Brasil, essa problemática se encontra mais comumente em países 



desenvolvidos. O EUA é o maior produtor de lixo anualmente, segundo dados da 

CEMPRE (2004) cada estadunidense produz 2 kg de lixo por dia, o que é quase 3 

vezes a produção brasileira. Os problemas ambientais com o avanço da 

industrialização se agravaram em grandes centros urbanos, devido a isso foi criado 

o Acordo de Paris, que tem como objetivo amenizar os danos ambientais em cada 

país. Em razão desses fatores, investimentos para o correto manuseamento de lixo 

aumentaram, com a criação de tecnologias, tanto para centros urbanos ou áreas 

rurais. 

                         

              Tabela 01 - A seguir uma imagem com a produção diária de lixo por habitante: 

 

 
 
               Fonte: The Economist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Conforme salientou-se na introdução, foram analisados os dados obtidos na 

pesquisa "Gestão de resíduos  na agricultura e agroindústria”. Tal pesquisa foi construída 

com a ajuda da Diretoria da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais - 

FEPAF. Tal pesquisa foi realizada mediante a análise de dados obtidos por diversos 



censos e pesquisadores, além da pesquisa virtual por alguns autores sobre o tema, bem 

como a utilização de dados de órgãos especializados no assunto como a EMBRAPA 

  

 

 

 

4 PROBLEMAS PROPORCIONADOS PELA MÁ GESTÃO DE RESÍDUOS 

 

 Um dado que chama atenção é que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo no 

mundo, com 79 milhões de toneladas, sendo a maioria produzido por indústrias. E um 

aspecto que chama atenção é que grande parte das indústrias não se responsabiliza pelo 

descarte correto dos seus rejeitos. Materiais sólidos costumam ser amontoados em 

depósitos, enquanto os líquidos são despejados nos rios e mares. Por fim, os resíduos 

gasosos saem pelas chaminés e contaminam o ar. O problema é que parte desse lixo é 

tóxica e, pior, não biodegradável. Mas como a indústria não sabe lidar com ele, acaba 

eliminando para o meio ambiente, mesmo com a consciência de que ele não será 

absorvido. Problemas da má gestão são diversos como:  

- Poluição da atmosfera: está relacionada à contaminação por gases, partículas sólidas, 

líquidos em suspensão, material biológico ou energia, que provocam danos diretos no 

ecossistema de uma região. 

A poluição do ar, ainda, é uma das grandes responsáveis pelo aquecimento global, um 

dos maiores problemas ambientais a serem combatidos atualmente. 

-Poluição hídrica: caracterizada pela introdução de qualquer resíduo ou energia que altere 

as propriedades físico-químicas de um determinado corpo de água. O contato ou ingestão 

de uma água contaminada pode provocar sérios danos à saúde tanto humana como da 

fauna próxima a esses corpos d’água. Sem contar que o odor torna o ambiente bem 

desagradável e a proliferação de microrganismos na água reduz ou até impede qualquer 

ser a sobreviver nesse ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo 

menos dois milhões de pessoas morrem anualmente por ingestão de água contaminada.  

-Poluição dos solos: A poluição do solo consiste em qualquer mudança na natureza ou na 

composição da terra decorrente do seu contato com produtos químicos e resíduos sólidos 

ou líquidos. Esse tipo de poluição é perigoso porque pode tornar a solo inútil e infértil, 

além de gerar riscos à saúde dos humanos, dos animais e das plantas. Nas cidades, a 

contaminação se dá principalmente pelo acúmulo de lixo em áreas irregulares de descarte. 

Nas zonas rurais, o uso indevido e inadvertido de adubos e outros químicos é o principal 

causador da poluição do solo. 

-Alagamentos e inundações em períodos de chuva: As empresas que não realizam a gestão 

adequada dos resíduos podem descartá-los incorretamente, provocando o entupimento 

das galerias de águas pluviais, que servem para escoar a água da chuva até córregos e 

riachos. Uma vez obstruídas por acúmulo do resíduo descartado nas ruas, elas impedem 

a passagem da água que retorna e provoca alagamentos e inundações. 

-Diminuição da vida útil do aterro sanitário: Quando resíduos que poderiam ser reciclados 

ou reutilizados em outros processos são destinados a aterros sanitários, esses encurtam a 

sua vida útil, já que muito resíduo é enviado para lá. 

-Proliferação de endemias: O acúmulo de resíduo descartado de forma irregular pode 

gerar a proliferação de pragas e vetores de endemias e colocar em risco a saúde pública. 



 

 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Retomando a pergunta inicial, a emissão de resíduos na atmosfera afeta todo o 

tipo de setor e local, por isso, um melhor aproveitamento e redução desses subprodutos 

contribui para um desenvolvimento sustentável. 

Demonstrou-se como a agroindústria no Brasil produz uma grande quantidade de 

resíduos, além do grande desperdício de alimentos, que faz com que aumente os casos de 

mudanças climáticas drásticas e a desigualdade social.  

Conclui-se quais os impactos a urbanização gera na sociedade, já que permitiu o 

surgimento de mudanças ambientais radicais, o aumento da demanda dos produtos 

agroindustriais, e os subprodutos que a área pecuária produz, que poluem os rios e o solo. 

Mostra-se quais maneiras sustentáveis de reduzir os impactos ambientais, como a  

redução do gasto de água, por meio de irrigações por gotejamento, a diminuição do gasto 

de combustíveis fósseis, que emitem gases poluentes que aumentam o aquecimento 

global, e a utilização de fertilizantes orgânicos feitos a partir da compostagem, que 

melhoram a saúde do solo, a absorção de água pelo solo e uma maior retenção de água 

no solo, o que diminui o gasto de água excessivo. 

Apresenta-se os problemas mundiais causados pela produção do lixo, uma vez 

que, países desenvolvidos produzem uma grande quantidade de resíduos poluentes. Com 

isso, o Acordo de Paris foi criado com o intuito de reduzir essa produção em escala global, 

e fortes investimentos para um melhor manuseio do lixo e a criação de tecnologias que 

auxiliam nesse processo. 

Revela-se os problemas gerados pelo lixo, como a poluição da atmosfera, que 

ocorre devido a emissão de gases poluentes, partículas sólidas e líquidos em suspensão, 

a poluição hídrica, que é caracterizada pela contaminação de corpos de água, a poluição 

dos solos, que consiste na mudança química e física do solo, o aumento de alagamentos 

e inundações nas cidades em períodos de chuva, a diminuição da vida útil dos aterros 

sanitários e uma maior proliferação de endemias, geradas pela proliferação de pragas. 

 Este trabalho requer um maior aprofundamento na área de contaminação das 

águas e do solo, que pode gerar problemas graves em um futuro próximo, além de dados 

que revelam quais os principais contaminantes e como reduzi-los no ecossistema.  
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