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RESUMO 
Atualmente, vários estudos envolvendo o reaproveitamento de alimentos de frutas e hortaliças têm recebido destaque e 
atenção. Os enfoques são diferentes para os tipos de reaproveitamento, porém, percebe-se a preocupação em minimizar 
o desperdício, a insegurança alimentar e a preservação do meio ambiente. Nesta perspectiva uma maneira de combater o 
desperdício é o reaproveitamento de frutas e hortaliças, por meio da utilização de partes não convencionais, antes 
desprezadas (cascas, talos, folhas e outros resíduos) na elaboração de novos produtos. Diante disso o objetivo deste 
projeto foi propor ações para reaproveitados destes alimentos que são descartados e que poderiam beneficiar dezenas de 
famílias carentes boa-vistenses, uma vez que mediante as visitas in loco na Feira do Produtor Rural de Boa 
Vista/Roraima, viu-se a grande quantidade de resíduos orgânicos de frutas, legumes e verduras (FLV) que são 
desperdiçados diariamente. A pesquisa foi descritiva, bibliográfica, quali-quantitativa com de levantamento de dados 
técnicos e tabulação dos dados por meio da análise estatística. Os resultados encontrados neste trabalho constatou-se 
uma variedade de frutas e verduras desperdiçadas que podem ser reaproveitadas em salada de frutas, sucos, doces entre 
outros em vista que os preços no mercado estão exorbitantes. Pode observar que 90% das pessoas interessadas em 
reaproveitar os alimentos descartados pelas bancas na Feira do Produtor Rural em 2014. Conclui-se que faz-se 
necessário implementar programas e/ou técnicas de reaproveitamento voltados para todos, pois o ato de reaproveitar 
alimentos é de responsabilidade de todos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Reaproveitamento; Alimentos; Ações Sócioambientais. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Diante as relevâncias socioambientais e econômicas observadas em visitas in loco na Feira do Produtor Rural de Boa 
Vista/Roraima, a qual possui duzentas e cinquenta bancas, com cerca de cinquenta e cinco delas destinadas a 
comercialização de frutas, legumes e verduras (FLV), e que produzem diariamente uma grande quantidade de resíduos 
orgânicos, sendo assim, viu-se a necessidade de propor ações para reaproveitados destes alimentos que são descartados 
e que poderiam beneficiar dezenas de famílias carentes boa-vistenses.  

 
Atualmente, vários estudos envolvendo o aproveitamento integral de alimentos de origem animal e vegetal têm recebido 
destaque e atenção. Os enfoques são diferentes para os tipos de aproveitamento, porém, percebe-se a preocupação em 
minimizar o desperdício, a insegurança alimentar e a preservação do meio ambiente (BRASIL, 2004).  
 
A responsabilidade não é só dos consumidores, mas também da sociedade em geral incluindo produtores, fornecedores e 
feirantes. Pois como Gestores Ambientais percebe-se a necessidade de orientar os feirantes sobre a importância do 
reaproveitamento e desperdícios dos alimentos, no local de estudo.  
 
A grande a quantidade de alimentos descartados ao longo perímetro da feira, mediante visita in loco que não servem 
mais para o consumo humano, poderiam ser doados às famílias carentes e a instituições boa-vistenses e/ou servir de 
composto para a produção adubo orgânico. 
  
Este procedimento de transformar casca de frutas em fertilizantes foi de suma importância ao trabalho aqui descrito, 
devido a enorme quantidade de lixo produzido na Feira do Produtor em Boa Vista/Roraima, porém a compostagem 
permite, não só reduzir a quantidade de resíduos que seriam depositados em Aterro Sanitário, mas também produzir 
composto que poderão ser utilizado como adubo. A situação evidencia a urgência em se adotar um sistema de 
sensibilização educacional adequado para o manejo dos resíduos. 
 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
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Reaproveitamento dos alimentos 

Quando se trata de reaproveitamento de resíduos orgânicos, ou seja, aquelas frutas, legumes e verduras que não servem 
mais para alimentação ou comercialização, poderiam receber um tratamento adequado e eficaz, como por exemplo, a 
compostagem que devido ao aumento da produção tem se destacado como formas de tratamento de resíduos orgânicos 
(TENÓRIO E ESPINOSA, 2009). 
 
Rocha et al. (2005) encontraram alternativa tecnológica para o aproveitamento integral de frutas tropicais de sabores 
característicos da região nordeste, a fim de evitar o desperdício. Em seus experimentos, utilizaram a combinação do 
iogurte com polpas dessas frutas no desenvolvimento de sobremesa nutritiva. Essa prática tem, cada vez mais, 
despertando interesse de estudiosos e vem sendo disseminado para a população como forma de diminuir os danos 
causados ao meio ambiente. 
 
Sendo assim, alternativas de aproveitamento de alimentos merece uma atenção especial, pois podem estimular hábitos 
alimentares saudáveis, por meio do consumo equilibrado e diversificado de alimentos, mediante a redução de gastos 
com a alimentação familiar das pessoas menos favorecidas. 
 
Reciclar: reprocessamento e produção de novos materiais 

Porém, quando se trata do reaproveitamento dos resíduos orgânicos, ou seja, aquelas FLV que não servem mais para 
serem utilizadas na alimentação, poderiam receber um tratamento adequado e eficaz como, por exemplo, a 
compostagem, que devido ao aumento da produção tem se destacado como forma de tratamento dos resíduos orgânicos 
(TENÓRIO E ESPINOSA, 2009). 

Quando falamos em reciclar um resíduo, a ideia central é transformá-lo em algo novo. Assim, a meta aqui é “re-ciclar”, 
ou seja, inserir o material em um novo ciclo de produção. Isso subentende o reprocessamento de um item com o intuito 
de produzir outro produto útil. Nesse sentido, pneus antigos podem se tornar composto para asfalto e garrafas PET 
podem se transformar em fibra de poliéster (o chamado “tecido pet”), por exemplo. É importante acrescentar que 
a compostagem, ou o processamento de resíduos degradáveis como bagaços, cascas de frutas e legumes provenientes do 
processamento de alimentos, lodos de ETE biológicas (inclusive sanitários), materiais filtrantes agroindustriais como 
terra diatomácea, podas de árvores brutas ou trituradas, produtos alimentícios vencidos ou fora de especificação, restos 
de alimentos provenientes de restaurantes, supermercados, casas, entre outros, também se enquadram no conceito de 
reciclagem (GONÇALVES, 2003). 
 
Desta forma, justifica-se esse trabalho, pois necessita orientar as pessoas sobre o reaproveitamento dos alimentos e 
reciclagem dos resíduos, pois, segundo Prim (2003) nos últimos anos vem ocorrendo aumento no desperdício de 
alimentos em larga extensão, desde as feiras, restaurantes, supermercados e atacadistas. 
 
 
METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Feira do Produtor Rural, situada na Rua Ricardo Fróes bairro São Vicente, em Boa 
Vista/RR. 
 
 A pesquisa foi realizada de forma descritiva, bibliográfica com abordagem quali-quantitativa com vista a alcançar 
metas através de levantamento de dados técnicos referente ao processo de desperdício. 
 
A fim de orientar sobre o reaproveitamento dos alimentos desperdiçados, ou seja, que não apresentam boas condições 
de consumos comercializados na feira do produtor, foram realizados visitas em intervalos de 3 em 3 dias durante o mês 
de abril e maio, onde estes alimentos foram separados e depois depositados em recipientes.  
 
A coleta de dados foi realizada por meio de questionários semi-estruturados com os feirantes que consistiu em visitas a 
Feira do Produtor Rural do município de Boa Vista/RR, onde foram fotografados e separados os alimentos descartados. 
Após foi feito a comparação entre os trabalhos realizados no ano 2014 e 2015.  
 
Para melhor divulgação do projeto, foi feito uma entrevista com os autores na rádio 107.9 FM Monte Roraima1. E 
visando melhor reaproveitamento dos alimentos foi realizada palestra educativa, com o tema: Reaproveitamento e 

                                                 
1  Entrevista no dia 20 de junho de 2015 com os locutores da Rádio 107.9 FM Monte Roraima- Damião Marques e 
Marcelo Mora. 
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desperdício dos Alimentos: do Plantio à Mesa com Direito a Sobremesa, para as mães e pais da Associação Grupo 
de Mães Anjos de Luz. Bem foi abordado a compostagem, para produção de adubo, por haver uma horta na associação. 
Em parceria com o fotógrafo da IES e da acadêmica do Curso de Publicidade e Propaganda, foi criado um livrinho de 
receitas de alimentos que podem ser reaproveitados, e após a palestra foi entregue o livro para as pessoas presentes ali 
na Associação. 
 
Desta forma a técnica da produção do fertilizante foi feito de maneira muito simples, pois, trata-se de picar as cascas, 
talos, enfim, resíduos que iriam para o lixo, levando ao forno a uma temperatura de 180°C e após triturá-los (pode ser no 
liquidificador).  No dia seguinte misturá-lo a terra que será cultivada, o qual passará a ter os nutrientes que a horta 
necessita para desenvolver.  
 
 
Também foi realizado o sopão beneficente com alimentos doados pelos feirantes da Feira do Produtor de Boa Vista/RR, 
bem como uma salada de frutas e bolo com cascas de bananas para as pessoas da Associação Grupo de Mães Anjos de 
Luz. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A questão alimentar e nutricional, devem ter atenção especial dos governantes boa-vistenses, pois o desperdício nas 
feiras vem gerando preocupação e motivando inciativas particulares na busca de soluções para minimizar os problemas 
ocasionados pelo desperdício.  
 
Quanto à questão da disponibilidade de cada banca para doação de alimentos, Farias (2012) relata que estes alimentos 
atualmente descartados por estar batidos ou parcialmente estragados, em sua entrevista mostrou que poucos feirantes 
resistem à ideia de doação, seja para reaproveitamento para alimentação.  

 
 
 
 
 
 
 
O mais interessante neste trabalho (Gráfico 02) foi observar que os alimentos que podem ser reaproveitados são 
encaminhados para doações (68%), este resultado encontra-se de acordo com Barbosa; Santos; Izidorio (2014), que no 
Gráfico 01 relata que 90% dos feirantes da Feira do Produtor destinam os alimentos que podem ser reaproveitados para 
Instituições ou pessoas carentes de Boa Vista-RR.  
 
Pois se sabe que comer frutas, legumes, grãos em fim, se alimentar é um direito de todo ser humano, no Brasil é 
assegurado por lei que o poder público desenvolve ações que garante a segurança nutricional da população. 

 

Isso nos leva uma reflexão para um olhar além de nós e verificar que existem pessoas em condições precárias. Sabemos 
que não podemos mudar o mundo, mas uma pequena atitude faz a diferença na vida de muitas pessoas. Por isso que 
ações socioambientais e econômicas foram propostas neste projeto de aproveitamento de alimentos, cujo assunto merece 
uma atenção especial.  

Gráfico 01: Percentual de feirantes da Feira do 
Produtor Rural em 2014 que faria doações 
alimentos reaproveitáveis a instituições ou 
pessoas carentes de Boa Vista-RR. Fonte: 
BARBOSA; SANTOS; IZIDORIO, 2014. 

Gráfico 02: Percentual de feirantes da Feira do 
Produtor Rural em 2015 que faria doações 
alimentos reaproveitáveis a instituições ou 
pessoas carentes de Boa Vista-RR. Fonte: 
AUTORES, 2015. 
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No Gráfico 03, pode observar que 90% das pessoas interessadas em reaproveitar os alimentos descartados pelas bancas 
na Feira do Produtor Rural em 2014. Estes resultados estão em concomitância aos valores encontrados pelos autores no 
ano de 2015 no mesmo local de estudo, sendo mais específico (Gráfico 04), têm 61% andarilhos e 29% Instituições de 
caridades.   
 
Vale ressaltar que as Instituições de Caridades precisam de ajuda e/ou orientação para implantação de uma horta 
orgânica reduzindo gastos com a alimentação, a qual possa ter condições de uma alimentação saudáveis e equilibrada. 
Bem como ajudar as classes menos favorecida. 
 
É preciso deixar claro que não se pretende, nesse momento, estimar as pessoas que passam fome em Roraima, esta é 
uma tarefa que exige pesquisas amplas. O objetivo é propor ações de reaproveitamentos dos alimentos a uma população 
menos favorecida que não possui renda suficiente para ter uma alimentação adequada. 
 
Ao comparar o Gráfico 04 do trabalho realizado por Barbosa; Santos; Izidorio (2014) sobre as técnicas utilizadas para o 
reaproveitamento de alimentos na Feira do Produtor em Boa Vista/RR, com os resultados adquiridos neste trabalho 
Gráfico 05, obteve-se 65% são para sopão/merenda escolar e 15% e 28% não conhecem nenhuma técnica. 

      
 

 

 

Porém, o  Bom Dia Amazônia-RR (2013)2 destacou a cerca da importância de evitar o desperdício de alimentos e reaproveita-
los para consumo. Durante entrevista a nutricionista do programa Mesa Brasil a Srª. Susi Bento falou de como os alimentos, que 
iriam para o lixo podem se tornar aliados a qualidade de vida. A nutricionista destacou que reaproveitamento de alimentos evita 
o desperdício e auxilia na saúde, pois, a maioria é rica em sais minerais, nutrientes e vitaminas, em Boa Vista o programa Mesa 

                                                 
2
 Entrevista no dia 05 de junho de 2013 com a nutricionista do Programa Mesa Brasil a Srª. Susi Bento. 

Gráfico 03: Pessoas interessadas em reaproveitar 
alimentos descartados pelas bancas da Feira do 
Produtor Rural em Boa Vista/RR no ano 2014. 
Fonte: BARBOSA; SANTOS; IZIDORIO, 2014. 

Gráfico 04: Pessoas interessadas em 
reaproveitar alimentos descartados pelas bancas 
da Feira do Produtor Rural em Boa Vista/RR no 
ano de 2015. Fonte: AUTORES, 2015. 

Gráfico 04: Tipos de técnicas utilizadas para o 
reaproveitamento de alimentos na feira do 
produtor Rural em Boa Vista/RR em 2014. 
Fonte: BARBOSA; SANTOS; IZIDORIO (2014). 

Gráfico 05: Tipos de técnicas utilizadas para o 
reaproveitamento de alimentos na feira do 
produtor Rural em Boa Vista/RR em 2015. 
Fonte: AUTORES (2015). 
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Brasil é realizado em escolas publicas associações e empresas, com o intuito de conscientizar a população da importância da 
segurança alimentar, reduzir impactos ambientais e combater o desperdício de alimentos.  
Quando se trata de reaproveitamento de resíduos orgânicos, Farias (2012) relata que aquelas frutas, legumes e verduras 
que não servem mais para alimentação ou comercialização, poderiam receber um tratamento adequado e eficaz, como 
por exemplo, a compostagem que devido ao aumento da produção tem se destacado como formas de tratamento de 
resíduos orgânicos. 

 
Segundo Braga (2014) outro ponto relevante são o método de preparo do fertilizantes a base de casca de ovo, frutas e 
legumes para enriquecimento do adubo, com secagem ao sol; porém o procedimento utilizado neste trabalho com 
secagem ao forno de 180°C, esse método (Figura 01) foi de suma importância, pois as pessoas ali presentes relataram 
que vão aderir a esse método, pois ganharam mais tempo para seus afazeres, bem como repassarão essas informações a 
vizinhos e familiares, pois acreditam procedimento pode tornar uma opção viável as famílias que possuem horta em suas 
residências.   

                                                              
Figura 01: fertilizantes a base de casca de ovo, frutas e legumes. Adaptado pelos Autores (2015). 

 
Quanto à palestra foi destacado sobre a disposição de resíduos orgânicos em locais inapropriados que culminam na 
contaminação por chorume do solo e lençóis freáticos, a proliferação de animais e vetores transmissores de doenças, o 
que foi de suma importância, pois as pessoas ali presentes relataram não tinham conhecimento dos impactos causados 
devido a forma irresponsável de destinar os resíduos orgânicos, tendo em vista que muitas vezes puseram em risco a 
própria saúde e dos seus familiares, pois, não se sabia a respeito das formas de contaminação devido a decomposição 
dos alimentos nos locais onde os mesmos depositavam, pois, as pessoas que assistiram a palestra na sua maioria  
residem em sítios e tem como fonte provedora de água poços artesianos e semi-artesianos, e informaram que vão aderir 
as essas técnicas, bem como repassarão essas informações a vizinhos e familiares.  
 
Na finalização das ações foi entregue um livrinho contendo receitas de bolos, pães, sucos, sopas, carnes e petiscos de 
alimentos (Figura 01) que podem ser reaproveitados e que certamente seriam descartados de maneira inapropriada. Cujo 
livro foi bem recebido, para comprovação das receitas do referido livro foi feito uma degustação de algumas receitas 
(bolo da casca da banana, suco da casca do abacaxi com hortelã e a sopa). 

   
Figura 01: A – Alimentos doados pelos feirantes para sopão beneficente; B – Sopão Beneficente ação na 

Associação Anjos de Luz; C- Entrega Livrinho de receitas. Fonte: AUTORES (2015.) 
 

 

A B C 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que para minimizar o desperdício diário de alimentos na feira do produtor é necessário que todos se 
comprometam. Faz-se necessário implementar programas e/ou técnicas de reaproveitamento voltados para todos, pois o 
ato de reaproveitar alimentos é de responsabilidade de todos.  
 
Este projeto foi de suma importância para todos os envolvidos, o qual contribuiu de forma satisfatória, com propostas 
que possam se propagar localmente ou regionalmente no âmbito de mudança de atitudes possam minimizar a quantidade 
destes alimentos que são desperdiçados. 
 
Mediante a crescente produção de resíduos sólidos na Feira do Produtor em Boa Vista/RR associada à falta de 
sensibilização tem gerado montanhas de lixo que acabarão por destruir o ambiente de uma forma rápida e persistente, 
nota-se a grande importância e necessidade da compostagem em reverter os alimentos desperdiçados em adubo 
orgânicos.  
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