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RESUMO 

Há uma grande necessidade de buscar o aperfeiçoamento das atividades antrópicas a fim de que o ambiente seja menos 
prejudicado possível. É de extrema importância que todas as partes que compõem o meio ambiente estejam em 
equilíbrio, por este motivo, foi feita uma avaliação em uma propriedade rural para verificar quais os principais 
impactos e, após diagnóstico, propor as devidas melhorias. Os resultados obtidos e esperados envolvem o 
gerenciamento de resíduos sólidos e orgânicos e remediação de solo impactado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Impacto Ambiental, sustentabilidade rural, compostagem, resíduos orgânicos, gestão de 
resíduos.  
 

INTRODUÇÃO 

O Meio Ambiente é composto pelo meio físico, que compreende as rochas, solos, águas superficiais e subterrâneas, 
geomorfologia e o clima; meio biológico, que é a fauna e a flora; e o meio que corresponde à sociedade, todas as 
atividades humanas e suas relações com os outros meios é o que chamamos de meio antrópico. (NAIME et al 2004). 
O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, conceitua impacto ambiental como qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia, resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, as atividades 
socioeconômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a biota e a qualidade dos recursos ambientais. 
Diante dos conceitos de meio ambiente e de impactos que podem afetá-lo percebe-se a necessidade de buscar o 
aperfeiçoamento das atividades antrópicas a fim de que o ambiente seja menos prejudicado possível. 
É de extrema importância que todas as partes que compõem o meio ambiente estejam em equilíbrio, por este motivo, 
foi feita uma avaliação em uma propriedade rural para verificar quais os principais impactos e, após diagnóstico, 
propor as devidas melhorias. 
 
 
AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE 

A propriedade possui uma área de cerca de 130 hectares, dividida em sete sítios em Gramado e Canela, Rio Grande do 
Sul, Brasil. A área é destinada para usuários de drogas e/ou álcool em recuperação morarem e fazerem terapia 
ocupacional, que envolve agropecuária, produção de alimentos orgânicos, confecção de roupas e futuramente, turismo 
rural, e tem por objetivos conseguir recursos para manter e fazer investimentos na instituição. 
 
Na propriedade é cultivada uma grande variedade de frutas e verduras e também culturas para a alimentação de 
animais. A criação de animais é de médio porte. Há avicultura, suinocultura, gado de leite e corte, com projeção para 
fazer piscicultura e apicultura. 
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Também há na propriedade reservatórios de água e estão em fase de licenciamento mais dois; além disso, há 
nascentes, córregos e poço artesiano e é deste que vem a água utilizada para consumo humano. A propriedade está em 
projeto de implantação de um abatedouro e produção de leite e queijos. 
 
Os líderes dos recuperantes receberam um curso de capacitação agroindustrial para fazer o melhoramento das práticas 
já realizadas na propriedade. 
 
Os principais resíduos gerados na propriedade são orgânicos, isto inclui restos de frutas e verduras e esterco. 
 
 
DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS NA PROPRIEDADE 

Após solicitação do administrador da propriedade, no primeiro semestre de 2011 foi feita uma série de visitas no local 
de estudo para levantamento de problemas e possíveis soluções que envolvem efluentes, resíduos sólidos e turismo 
rural que será feito após a propriedade estar com todos os seus processos em pleno funcionamento. 
 
Foi identificado excesso de água no solo, pois a propriedade está localizada entre várias nascentes e córregos de água.  
Este excesso de água com grande escoamento em declividade causou uma erosão hídrica bem acentuada.  

 

Há também dificuldade de gerenciamento correto dos resíduos sólidos orgânicos, devido à grande geração destes, mas 
que já está sendo aprimorado. Foi detectada uma quantidade considerável de resíduos espalhados pela propriedade, o 
que afeta a impressão visual da mesma, além de um armazenamento inadequado de uma grande quantidade de metais 
e vidro. 
 
 
RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Os resultados já obtidos e esperados foram os seguintes: 
 
Evolução do processo erosivo com remediação: na propriedade há um quadro de erosão avançado e já estão sendo 
feitos os processos de recuperação da área.  

 

É perceptível o grande avanço do processo de compostagem, que após o projeto apresentado à propriedade, está sendo 
construída a composteira permanente com a previsão de aumento de resíduos devido ao projeto paralelo de aumento da 
suinocultura e avicultura. A figura 1 mostra a composteira improvisada e as figuras 2 e 3 mostram o projeto e a 
construção da composteira na propriedade rural em que foi desenvolvido o presente estudo. Antes era improvisado, 
sem proteção superior, depois se percebeu a colocação de lona e o projeto de construção de uma composteira 
permanente.  
 

 
Figura 1 Composteira improvisada. 
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Figura 2 Projeto de composteira. 

 

 
Figura 3 Construção da composteira. 

 
Percebe-se que a situação relacionada aos resíduos sólidos está bem errônea, conforme pode ser visualizado nas figuras 
4, 5 e 6. Após observação do local de armazenagem dos resíduos sólidos, foi detectado que está inadequado, foram 
repassadas algumas instruções, como por exemplo, a limpeza do local, com o auxilio da coleta de resíduos do 
município ou com empresa especializada. Uma nova visita foi feita e constatou-se uma melhora no local. As melhorias 
propostas irão fornecer mais subsídios para tornar a propriedade rural ambientalmente correta e sustentável. 
 

 
Figura 4 Resíduos armazenados em local inadequado. 

 

 
Figura 5 Resíduos inadequados afetando a imagem da propriedade. 
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Figura 6: Armazenagem dos resíduos sólidos próximo à suinocultura. 

 

  

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Para a propriedade rural alcançar todos os objetivos de produtividade, venda e por último, turismo rural, calcula-se que 
o tempo de execução do projeto seja de aproximadamente 24 a 30 meses. 

A compostagem teve um grande avanço se for comparada com o início do projeto. Se a quantidade de resíduos for 
muito grande que chegará a sobrar composto, poderá ser planejada a venda do material. Devem-se observar os 
requisitos legais da empresa para todas as atividades que estão sendo feitas na propriedade. 

Deve ser dada uma maior ênfase ao armazenamento de resíduos sólidos, como vidro e alumínio. O ideal seria não 
guardar este tipo de resíduo na propriedade, já que são cortantes e revelam riscos para quem os manuseia ou quem faz 
suas atividades próximas a estes locais, além do impacto ambiental. 

Deve-se prestar bastante atenção em relação ao código florestal, pois a propriedade está localizada em várias áreas de 
preservação permanente. 

Conclui-se que as melhorias que já estão sendo feitas, juntamente com as propostas no presente projeto, irá tornar a 
propriedade sustentável, esteticamente harmônica e organizada e que gerará lucros suficientes para se manter e fazer 
investimentos em melhorias. 
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