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INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DO 

USO DOS RECURSOS NATURAIS NA AGRICULTURA. 

 

 

 
Com o apoio de pesquisas desenvolvidas no município, o Departamento de Meio 
Ambiente apresenta alguns resultados que se interagem com a agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, que harmoniza com um conjunto de programas, ações e 
diretrizes que norteiam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros em 
direção aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e 169 
metas correspondentes, com foco para a sua implementação para o período 2016-2030. 
Neste contexto, a pesquisa evidenciada no eixo ambiental da Agenda 2030, traz os 
resultados nos seguintes ODS.  
 

 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável; 

 

Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos; 

 

 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos; 

 

Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
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O emprego de resíduos orgânicos ou mesmo de alguns efluentes industriais na 
agricultura,  quando devidamente tratados e ou, compostados, estão 
fundamentados nos elevados teores de carbono dos compostos orgânicos e dos 
nutrientes neles contidos.   
No setor urbano, durante o processo de manutenção das áreas verdes há uma 
grande geração de resíduos vegetais,  figurando entre os principais estão as 
podas de árvores, que recebem forte pressão da Cetesb para sua correta 
disposição. 
Com o questionamento sobre o que fazer com as podas vegetais, pelo expressivo 
aumento da geração do resíduo dos últimos anos, o tema passou a fazer parte  
de estudos no município, que teve como objetivo principal o reaproveitamento 
destes materiais na agricultura, em processos mais eficientes e sustentável na utilização 
dos recursos naturais, objetivos presentes nas metas presentes no ODS 8 que busca promover o 
crescimento econômico sustentado, inclusivo, com emprego pleno e produtivo, e trabalho 
decente para todos. 
 
A agricultura é um setor importante para o equilíbrio econômico, e ações que apontam para a 
evolução da produção são necessárias para o desenvolvimento desta área, e propor novas 
tecnologias e adequações a práticas culturais, clima e ao solo, são alguns dos fatores que 
facilitam o aumento da produtividade e lucratividade. No entanto, à necessidade de cada vez 
mais expandir a consciência e ação ambiental, por uma crise que se estabelece e que não deve 
ser ignorada, com a observância que o tema meio ambiente se impõe com as questões que 
envolvem o cotidiano humano, e que exercem forte pressão para que sejam respeitadas diversas 
diretrizes de proteção ambiental, associando assim ao ODS 12 que visa Assegurar padrões de 
produção e de consumo sustentáveis. 

A evidente importância da evolução de tecnologias aplicadas a sistemas de produção, que 
observa as características e realidades regionais, influenciam diretamente no desenvolvimento 
da produção de alimentos. A relevância atribuída ao termo sustentabilidade, que no setor hídrico 
busca entre cenários e conceitos as realidades que possam garantir a sobrevivência das futuras 
gerações. Neste contexto, setores que respondem pela produção de alimentos vêm sentindo a 
pressão por uma demanda crescente, que associada a exigências quantitativas, qualitativas e 
ambientais, impulsionam produtores na direção por novas tecnologias que possam auxiliar na 
evolução e alinhamento da produção,  interagindo com o ODS 2 que busca ações para acabar 
com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, promovendo a agricultura 
sustentável. 
 
A produção agrícola despende de grande quantidade de insumos e serviços, o que gera um custo 
energético, e a adequação deste balanço energético é apontada como fator determinante à 
sustentabilidade da produção. Dentre os principais insumos para a produção agropecuária, a 
água tem papel fundamental na qualidade e para o aumento da produção final dos alimentos, 
apontando para o setor como um dos grandes consumidores de água, que compromete às vezes 
o ambiente, pelo iminente risco de contaminação durante o processo de irrigação, que relaciona 
o estudo ao ODS 6, que direciona ações para  garantir disponibilidade e manejo sustentável da 
água e saneamento para todos. 
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Contudo, a introdução de novos métodos ou tecnologias para a produção e desenvolvimento de 
novas fontes de matéria-prima ao processo produtivo, são alguns dos procedimentos 
desenvolvidos com a realidade e benefício aos interesses da população.  
E a possibilidade do reaproveitamento de resíduos com tamanha riqueza natural, vai ao encontro 
para a solução dos dois principais problemas contemporâneos, o energético e o ecológico, 
trilhando os caminhos para um futuro promissor. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O material foco do estudo foi produzido em parceria com Cooperativa dos Agentes Ambientais 
de Parapuã, onde o material foi triturado e permaneceu por um período de aproximadamente 
cinco meses, Figura 1, com a finalização da compostagem com a adição de restos culturas de 
hortaliças, reaproveitando os resíduos da produção do local onde foi realizado o estudo, em 
Parapuã. Encaminhando o produto final para análise físico química para determinação da real 
potencialidade na utilização da compostagem no estudo.  

Figura 1 apresenta pátio em aterro sanitário no município de Parapuã, SP. onde o material 
triturado inicia seu processo de compostagem.  

Fonte: o autor. 
 
O trabalho foi conduzido em sistema de produção a campo, em estufa agrícola, para a 
experimentação do cultivo de alface americana, rúcula e beterraba em sistema semi hidropônico 
fechado, com a construção de bancada de 1.20 m em sua largura por 12 m de comprimento, 
contando em sua estrutura com madeiramento reutilizado de demolição, tendo uma malha de 
arames galvanizados de 14 mm, distanciados na largura da bancada a cada 10 cm, tencionados 
por catracas,  suspensa a 1,30 m. Essa rede de arames recebeu a cobertura de filme plástico de 
150 micras, para o suporte de compostagem de poda de árvores triturada, Figura 2. 
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A Figura 2, apresenta bancada construída com materiais reciclados e já preenchida com a 
compostagem das podas, oriundas da manutenção das árvores, comum nas áreas urbanas. 

Fonte: O autor. 
  
Para complemento nutricional ao desenvolvimento das plantas, foi utilizado um adubo liquido 
desenvolvido a partir da vinhaça (ANDRADE, 2017), aplicado pelo sistema de gotejo instalado, 
com reaproveitamento do excesso, reencaminhado para o depósito de 2.000 litros, parte 
integrante do sistema, e local da mistura e armazenamento da solução nutritiva. Para o sistema 
de irrigação foram implantadas três mangueiras de gotejamento de 12 metros, com espaçamento 
de 30 cm entre linhas sobre a bancada, que foram alimentadas por motobomba de 0,5 cv, 
acionada por temporizador (foxlux-bivolt), em dois períodos de 15 minutos, às 10 e 15 horas. 
Para início do cultivo foi iniciada a irrigação cinco dias antes da entrada das plantas, para 
homogeneização da umidade do composto, tornado o ambiente apto a receber as sementes de 
rúcula e as mudas de alface americana e beterraba, presentes no estudo por ter ciclo curto, 
favorecendo a visualização dos resultados, Figura 3.   
 
A Figura 3 apresenta bancada em início de cultivo, com sistema de irrigação instalado. 
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RESULTADO 
 
O desconhecimento da potencialidade de determinada matéria prima, pode levar a uma 
investigação sem nexo, além da perda de tempo precioso no desenvolvimento do trabalho, 
assim como no atraso do surgimento dos resultados para a ciência. Com o conhecimento prévio 
das propriedades físico-químicas do material aqui utilizado, com a apresentação do resultado 
da análise laboratorial, que apontou índices consideráveis de nutrientes na poda de árvores após 
compostagem, observando a recuperação da valorização energética na reutilização de materiais 
orgânicos, Tabela 1, disponibilizando nutrientes que estavam indisponíveis nos materiais, o que 
melhora as qualidades, físicas, químicas, biológicas e ambientais, podendo ser aplicado 
diretamente sem risco para as plantas.  
     
A Tabela 1 apresenta análise realizada inicialmente para conhecimento prévio do material alvo 
da pesquisa. 

Umidade % 44 
C.O. % 33,33  
Mat. Org. Compostável % 57,46 
N % 1,06 
P2O5 % 0,29 
K2O % 1,07 
Ca % 1,13 
Mg % 0,16 
S % 0,20 
Fe mg/kg 0,05 
Mn mg/kg 99,00 
Zn mg/kg 24,00 
Cu mg/kg 27,00 
B mg/kg 33,31 

                                                             Fonte: O autor. 
 
A compostagem de podas de árvores, mostrou-se um material sólido distinto, resíduo natural 
orgânico, que permitiu a ancoragem do sistema radicular, desempenhando, portanto, o 
adequado papel de suporte para as plantas, substituindo o solo pelo período de realização do 
estudo, com material poroso o suficiente para não reter o excesso de umidade, mostrando se 
adequado às exigências dos diferentes tipos de plantas envolvidas, conforme pôde ser 
visualizado na fase final da cultura da rúcula, com excelente desenvolvimento vegetativo e 
aspecto visual, Figura 4.  
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A Figura 4 apresenta a cultura de rúcula em segundo ciclo, em bancada preenchida com 
substrato de poda de árvores, irrigada com solução nutritiva.  

 
Fonte: O autor. 

 
A necessidade de ter material em melhores condições de cultivo que o solo, pelo aspectos já 
conhecidos de contaminação e degradação ambiental, os resultados observados em análise 
visual, apontaram para uma real potencialidade do composto estudado para a produção agrícola, 
que forneceu à planta uma série de requisitos ao bom desenvolvimento, com um melhor 
aproveitamento da água irrigada, e aeração adequada sem a compactação do composto, ideal  
para as trocas de gases e respiração das raízes, fundamental também ao bom desenvolvimento 
dos tubérculos,  Figura 5. 
 
A Figura 5 apresenta área do experimento ocupada com beterraba. 
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No cultivo de hortaliças existem diversos problemas podem causar prejuízo ao produtor, 
figuram entre esses as pragas e doenças, que podem causar prejuízos a cultura. Evidentemente 
que se tratando de um primeiro ciclo de produção, o composto permaneceu consistente o 
suficiente para suportar as plantas, continuou sendo permeável e estável, não havendo a 
compactação dos elementos, com uma densidade leve e volume constante, e pelos resultados 
observados das plantas, a retenção dos nutrientes básicos para a sobrevivência e  
desenvolvimento das culturas foi positivo, com a não incidência de pragas e doenças, não houve 
a preocupação do controle destes problemas, chegando ao final do cultivo com plantas 
saudáveis e com ótimo aspecto visual, sem a presença de falhas, consequentemente, com maior 
produtividade por área cultivada, Figura 6.                                
 
A Figura 6 apresenta o plantio da alface em final de ciclo, mostrando bom fechamento, sem 
falhas ocasionadas por pragas ou doenças, em 22 de setembro de 2019.   

 
No Brasil, a agricultura familiar representa 84,4% do setor agropecuário, mas com uma área 
ocupada de 24,3%, garantindo boa parte da segurança alimentar como fonte de alimentos para 
o mercado interno, no entanto parte destes produtores ainda tem acesso precário às terras 
produtivas. A agricultura familiar é responsável também em trabalhar grande parte das terras 
agricultáveis no mundo, onde produzem a maior parte dos alimentos consumidos 
mundialmente, com menor incidência de agressão ambiental, por esta razão o desenvolvimento 
de novas ferramentas tecnológicas pode ser fundamental a sustentabilidade do setor em garantir 
a segurança alimentar (FAO, 2014).  
 
A evolução de técnicas de irrigação na produção de alimentos pode ser um importante marco 
divisor do setor. Além de estar próximo de uma boa fonte de água, é preciso preserva – lá, 
contando com a contribuição dos órgãos fiscalizadores para garantir a segurança alimentar no 
futuro.  
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CONCLUSÃO 

O trabalho foi desenvolvido na Chácara Valle Verde em Parapuã e espera contribuir para o 
desenvolvimento de um programa de nutrição e cultivo de plantas alternativo ao sistema 
convencional, que possibilite atender a demanda por novas fontes de energia limpa, evoluir com 
o conceito da produção de alimentos capaz de produzir com grande potencial competitivo em 
comparação as fontes tradicionais, chegar a programa de produção segura ao homem e meio 
ambiente, que possa gerar renda à produção rural, facilitar ainda a criação de políticas públicas 
para o setor agrícola.  
 


