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Resumo: A problemática da geração dos resíduos sólidos está intimamente relacionada com o 
aumento populacional e com o estilo de vida por ela adotado, cada vez mais consumista e poluidor. 
Em vista dessa perspectiva, todos os dias são gerados incalculáveis toneladas de resíduos, sendo de 
origem doméstica, comercial, industrial, agrícola etc. A maior parte possuindo grande potencial de 
reaproveitamento, antes de serem descartados. Em face dessa realidade, é necessário a adoção de 
medidas de gestão ambiental e gerenciamento dos resíduos sólidos. Um passo importantíssimo nesse 
sentido foi dado pela Lei nº 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
O objetivo da nossa pesquisa foi avaliar como se dá o gerenciamento dos resíduos sólidos e a gestão 
ambiental na Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas (EMPASA), que contribui 
diariamente com uma  quantidade significativa de resíduos sólidos, em sua maioria de origem 
orgânica. 
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MANAGEMENT AND SOLID WASTE MANAGEMENT: THE CASE 
OF EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 

AGRÍCOLAS-JP  
 

 
Abstract: The problem of generation of solid waste is closely related to population growth and 
lifestyle for her adopted increasingly consumerist and polluting. In view of this perspective, 
every day are generated untold tons of waste, and from households, commercial, industrial, 
agricultural, etc. Most having great potential for reuse before being discarded. Given this 
reality, it is necessary to adopt environmental management and solid waste management 
measures. An important step in this direction was given by Law No. 12,305 / 10 which 
established the National Policy on Solid Waste (PNRS). The aim of our study was to evaluate 
how is the management of solid waste and environmental management in Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços Agrícolas(EMPASA), contributing daily with a significant amount 
of solid waste, mostly organic. 
 
Keywords: solid waste, environmental management, final destination. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A problemática da geração dos resíduos sólidos está intimamente relacionada com o 
aumento populacional e com o estilo de vida por ela adotado, cada vez mais consumista e poluidor. 
Diante do paradigma de desenvolvimento global, desde os tempos passados, destaca-se uma demanda 
sempre crescente por bens e produtos, tendo com matéria-prima os recursos naturais do planeta, que 
tem oferta limitada. 

Seguindo essa tendência, mais e mais produtos são consumidos; quando não atendem 
mais as necessidades pelas quais foram adquiridos, são descartados. Dentro de um espectro muito 
grande, todos os dias são gerados incalculáveis toneladas de resíduos, desde os de origem doméstica, 
comercial, industrial, agrícola etc., a grande parte possuindo grande potencial de reaproveitamento, 
antes de serem descartados. E é aí que nos deparamos com a questão do lixo, e dos problemas a estes 
relacionados. 

A palavra lixo é proveniente do latim lix, que significa cinza ou lixívia, ou do verbo 
lixare, que significa polir, desbastar, arrancar o supérfluo. Os termos “lixo, dejeto ou resíduo” são 

utilizados para denominar materiais ou produtos cujos proprietários ou possuidores os descartam ou 
eliminam porque já não lhes interessam ou porque creem que já não lhes possam ser úteis, ainda que 
sejam susceptíveis de aproveitamento ou valorização. Mas há uma diferença fundamental na 
representação dos termos lixo e resíduos. 

A NBR – Norma Brasileira - 10.004 da ABNT (2004) – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – define “resíduos sólidos” como: 

                                        “Resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam da 
atividade da comunidade: de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Considera-se, também, resíduo sólido, os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados  



 

 

 
                                         líquidos cujas particularidades tornam inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam, para isso, 
soluções técnicas e economicamente viáveis, em face de melhor 
tecnologia disponível.” 

O termo Resíduo denota a possibilidade de valorização, enquanto que os termos lixo ou 
dejeto costumam considerados como destinados à disposição final, se não houver tecnologias para seu 
aproveitamento integral de maneira economicamente viável e tecnologicamente factível. 

A constituição física dos RSO apresenta três grandes frações: a fração orgânica, úmida ou 
molhada, a fração inorgânica ou seca, e além destas, os restos considerados inservíveis. Segundo 
Waldman apud Souza, (2013, p. 28) a fração orgânica, úmida ou molhada, corresponde à maior parte 
dos RSO, é basicamente composta por lixo culinário. Nela encontra-se: comida deixada nos pratos, 
grumos, gorduras, grãos recusados, talos, sementes, cascas, folhas, palha, borra de café, alimentos 
estragados, óleo de fritura, migalhas, ossos, sebo e ademais, resto de poda de jardim, dejetos de 
animais, etc. 

É importante destacar que através dos resíduos sólidos, a poluição pode ser identificada 
como alteração das características naturais do ambiente, sendo facilmente observada pelos sentidos 
visual e olfativo; existe também, nesses ambientes, a contaminação entendida como um específico 
caso de poluição, em que o ambiente é caracterizado como contaminado quando nele existem índices 
elevados de resíduos químicos e/ou biológicos introduzidos, que podem levar risco a saúde humana e 
animal. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário a adoção de medidas de gestão ambiental e 
gerenciamento dos resíduos sólidos. Um passo importantíssimo nesse sentido foi dado pela Lei nº 
12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após vinte e um anos de 
discussões no Congresso Nacional, marcou o início de uma forte articulação institucional envolvendo 
os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor produtivo e a sociedade em geral - na 
busca de soluções para os problemas na gestão resíduos sólidos que comprometem a qualidade de vida 
dos brasileiros. A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos qualificou e deu novos rumos à 
discussão sobre o tema. 

Uma das principais ferramentas da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a necessidade 
dos grandes geradores de resíduos sólidos implementarem um Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS), para garantir que os resíduos sejam adequadamente coletados, manuseados, 
armazenados, transportados e dispostos com o mínimo de riscos para os seres humanos e para o meio 
ambiente. 

Dentro desse perfil, as centrais de abastecimento são empresas que comercializam e 
distribuem diariamente uma grande variedade de produtos agrícolas, resultando um grande montante 
de resíduos, em sua maioria orgânicos. 

Esta pesquisa foi realizada na Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
(EMPASA), com o objetivo de verificar as práticas da empresa relacionadas à aos resíduos sólidos e a 
gestão ambiental. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

A produção dos resíduos sólidos faz parte do cotidiano do ser humano, não se pode 
imaginar um modo de vida que não gere resíduos sólidos, este problema é percebido devido ao 
aumento da população humana, a concentração da população em centros urbanos, à forma e ao ritmo 
da ocupação desses espaços e ao modo de vida com base na produção e no consumo de bens de 
maneiro desenfreado, tornando os resíduos cada vez mais visíveis. (PHILIPE e AGUIR, 2005 apud 
SOUZA, B. 2011). 

Segundo dados do IBGE (2000) somente no Brasil, são produzidos 228 mil quilos de lixo 
diariamente ou aproximadamente 83 milhões de quilos/ano, deste total apenas 4%do lixo é descartado 
corretamente. Aproximadamente mais de 50% do lixo é lançado sem muito cuidado ou cuidado 
nenhum no ambiente. 

 



 

 

 
Os resíduos sólidos em geral podem ser subdivididos nas seguintes categorias: 

domiciliares, de serviço de saúde, industrial e agrícola (VERGA, 2005 apud SOUZA, B. 2011, p.19). 
O aproveitamento dos resíduos agrícolas, industriais, urbanos e florestais pode ser utilizado a partir de 
um processamento simples denominado compostagem, em pequena, média e grande escala desde que 
não causem distúrbios ao meio ambiente e a saúde pública.  

De acordo com Pereira Neto (1987) a compostagem é definida como um processo 
aeróbico controlado, desenvolvido por uma população diversificada de microorganismos, efetuadas 
em duas fases distintas: a primeira quando ocorre as reações bioquímicas mais intensas, denominadas 
termofílicas, a segunda ou fase de maturação, quando ocorre o processo de humificação. (SOUZA, 
2011 p. 21) Os microorganismos atuaram sobre a matéria orgânica, podendo ser: dejetos de animais 
(estercos de aves, bovinos, suínos, ovinos, equinos, etc.), cascas e bagaços de frutas e caroços não 
comercializados, resíduos de culturas, folhas e ramos de mandioca, bananeira e demais culturas, 
serragem, restos de capim. Conforme o material for sendo decomposto, o resultado será um material 
semelhante ao solo, a que se chama composto, e que pode ser utilizado como adubo. 

Segundo, o Manual da compostagem, o método de reciclagem do lixo doméstico para 
obtenção de fertilizante orgânico, é conhecido pelos agricultores desde longa data. Os registros de 
operações de compostagem em pilhas remontam na China, a mais de 2000 anos, e, existem várias 
referências bíblicas sobre as práticas de correção do solo. O agricultor cientista romano Marcus Cato 
também a elas se referiu. Estas práticas foram detalhadamente descritas cerca de 1000 anos atrás, para 
o período dos 3000 anos precedentes, num manuscrito de El Doctor Excellente Abu Zacharia Iahia de 
Sevilha, o qual foi, posteriormente, traduzido do árabe para o espanhol por ordem do rei Carlos V e 
publicado em 1802 como El Libro de Agricultura. Pela sua própria experiência, Abu Zacharia insistia 
que os dejetos animais não deviam ser aplicados frescos e isolados ao solo, mas sim, após misturas 
com 5 a 10 vezes mais de resíduos vegetais e com resíduos das camas dos animais, para aproveitar as 
urinas. Também Albert Howard, autor do famoso método de compostagem desenvolvido no início do 
século XX na província Indiana de Indore, tentou, sem êxito, efetuar a compostagem com resíduos de 
uma só natureza, como de restos da cultura do algodão, da cana do açúcar, da ervilha ou de infestantes 
de trevo, e concluiu que tinha de misturar os resíduos. 

Na Europa, durante o século XVIII e XIX, os agricultores transportavam os seus produtos 
para as cidades em crescimento e, em troca, regressavam às suas terras com os resíduos sólidos 
urbanos das cidades para utilizá-los como corretivos orgânicos do solo. Assim, os resíduos sólidos 
urbanos eram quase completamente reciclados através da agricultura para sustentar a produção 
vegetal. E, até meados do século XX, não colocaram grandes problemas em termos de depósito. 
Qualquer resíduo urbano combustível que existisse era utilizado nos fogões a lenha, os jornais e papeis 
velhos eram utilizados como material para empacotamento, os desperdícios de comida utilizavam-se 
na alimentação de animais domésticos ou eram recolhidos pelos agricultores, roupa velha e metais 
eram, por rotina, recolhidos por pequenos mercadores, e os plásticos praticamente não existiam.  

Os resíduos sólidos têm a composição bastante variada. Essa variação é resultado, 
principalmente, das características ambientais e socioeconômicas da população que o gera. Logo o 
lixo gerado em uma localidade pode ser diferente do lixo gerado em outra. 

Um parâmetro que expressa que bem expressa a característica do lixo é sua composição 
gravimétrica. Essa expressa o peso e o valor percentual (com relação ao peso total) de cada 
componente de massa de lixo (PERREIRA NETO, 1999 apud Onofre, Fabiana) 
 

3. ÁREA DE ESTUDO 

            A Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas – EMPASA é uma 
Empresa Pública, anteriormente vinculada à Secretaria da Agricultura, Irrigação e Abastecimento. A 
sua criação foi autorizada pela Lei n° 5.398 de 15 de maio de 1991, como resultado da fusão entre as 
empresas CEASA-PB (Centrais de Abastecimento da Paraíba S/A), CIDAGRO (Companhia Integrada 
de Desenvolvimento Agropecuário do Estado da Paraíba) e CIDHORT (Cidade Hortigranjeira da 
Paraíba S/A).    



 

 

 
Com o advento da Lei Complementar estadual n° 67 de 07 de julho de 2005, a Empresa 

passou a ficar vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da pesca.A 
empresa foi instalada em abril de 1992 e reuniu os patrimônios, recursos humanos e atribuições das 
três empresas citadas anteriormente. Na forma da legislação societária, a entidade possui Conselho 
Fiscal e Conselho de Administração em funcionamento, sendo este último, o Órgão responsável pela 
concepção das políticas operacionais da empresa. 

             A EMPASA localiza-se na Rua Raniere Mazilli, Cristo Redentor, João Pessoa. 
Ela conta diariamente com um grande fluxo de pessoas, vindo de diversas cidades do Estado da 
Paraíba e até de outros estados, para comprar ou vender seus produtos. A predominância da 
comercialização é baseada nos hortifrutigranjeiros. Produtos que exigem um rápido tempo de 
negociação, pois em pouco tempo amadurecem e ficam impróprios ao consumo. Em virtude disso, 
diariamente grandes quantidades de produtos estragam, e a acabam por virar resíduos. Outra grande 
parcela que contribui com a geração de resíduos é o descarte de produtos que ainda tem potencial de 
comercialização, ou seja, o desperdício de alimentos verificados nas centrais de abastecimento. 

 

4. A Gestão dos Resíduos na Empresa 

 

Dentre os diversos problemas que surgem todos os dias, o principal está relacionado à 
grande quantidade de resíduos gerados, resultado da comercialização. No setor administrativo há 
predominância de resíduos orgânicos, seguidos por papel, plástico e papelão. Já no setor do mercado, 
como é de se esperar, a grande fração dos resíduos é de origem orgânica, mas também se observa em 
certa quantidade papel, papelão, madeira e plástico. Na tentativa de amenizar esse cenário, por meio 
de conversas, tenta-se conscientizar as pessoas a repensarem suas práticas, para que se possa haver a 
redução da geração de resíduos na empresa.  

A EMPASA/JP, através do seu Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, 
lançado em Junho de 2015, se propõe cumprir a Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, sendo este um dos principais instrumentos da PNRS. Através do Plano, a empresa 
diagnostica seu perfil ambiental, e lança mão de medidas para tentar sanar os seus passivos 
ambientais. Dentre essas medidas, pode-se destacar  

 
 Programas de educação ambiental; 
 Caracterização dos resíduos; 
 Diagnostico da geração de resíduos; 
 Implantação da coleta seletiva; 
  Compostagem Orgânica; 

 
Um dos conceitos evidenciados é o da responsabilidade compartilhada. Os resíduos 

gerados nos estabelecimentos do mercado serão da responsabilidade dos comerciantes, onde estes 
deverão separar e fazer a correta disposição final.  

Tratar sobre mudança de hábitos (com pessoas que sempre fizeram as coisas da forma 
errada) não é uma tarefa fácil; e assim as dificuldades vem à tona. Uma das medidas do plano foi a 
distribuição em todas as lojas do mercado de bombonas, para que os próprios comerciantes fizessem a 
separação e destinação correta de seus resíduos, mas apenas alguns estão levando essa medida a sério.  

Uma importante medida para a redução dos impactos causados pela acomodação e 
destinação incorreta dos resíduos, principalmente na área da comercialização, se dá pelo 
aproveitamento dos resíduos hortifrutigranjeiros para a prática da compostagem orgânica. A 
compostagem é muito importante, uma vez que, por meio dessa prática estarão sendo aproveitados 
uma grande quantidade de resíduos que estariam sendo descartados. 

Há uma área na empresa destinada para realização de experiência científica. É nela que 
monta-se as leiras da compostagem, com os resíduos orgânicos provenientes do mercado. Após 
aproximadamente 120 dias, coleta-se o composto orgânico resultante desse processo. Depois, esse  



 

 

 
material é acomodado em embalagens plásticas padronizadas, podendo ser doado ou vendido. Mas 
nem sempre foi assim. A prática da compostagem só passou a ser adotada em 2011. Bem depois de 
1992, ano de fundação da empresa. 

Espera-se, a médio/longo prazo, que o plano esteja em efetiva execução, para que mesmo 
que haja impactos ambientais por parte das atividades desenvolvidas pela empresa, estes sejam 
mínimos. 

 

5. CONCLUSÃO 

Fazendo cumprir o que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos sob a forma de 
um de seus principais instrumentos, a Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas 
(EMPASA) já conta com o seu próprio Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Com o 
objetivo de direcionar as práticas diárias da empresa a representar cada vez menos impactos ao meio 
ambiente.  

Partindo do conhecimento de que na EMPASA-JP, o principal fator impactante é a 
grande quantidade de resíduos resultantes do processo de comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiros, algumas medidas estão sendo tomadas nesse sentido, como palestras, medidas de 
educação ambiental, instalação de recipientes de coleta seletiva, triagem dos resíduos e 
aproveitamento dos resíduos orgânicos por meio de compostagem.  

Porém, como o Plano foi implementado a pouco tempo, quase não se verifica mudanças 
no aspecto ambiental da empresa. Grande parte desse cenário se deve à falta de cooperação dos 
permissionários (pessoas que recebem autorização a utilizarem uma área específica para a 
comercialização na empresa) na destinação correta dos seus próprios resíduos, e também a falta de 
recursos disponível para a implantação dos projetos vinculados ao PGRS. 
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