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RESUMO

Nos dias atuais pode-se notar uma falta de zelo com o meio ambiente, onde em conjunto o crescimento populacional, percebe-se que o número 
de resíduos, só aumentaram com o passar dos anos. Esta pesquisa teve como objetivo de estudo demonstrar o reaproveitamento dos resíduos 
provenientes da filetagem do peixe como adubo orgânico para hortas. A importância da pesquisa decorre da discussão de uma visão sustentável 
para o meio ambiente, no qual esses resíduos são descartados de forma irregular, onde, durante o processo de filetagem são gerados resíduos, 
como cabeças e carcaças, que comumente são descartados, determinando grave problema ambiental. Desta forma, visou-se apresentar uma 
alternativa sustentável para o descarte deste resíduo de pescado gerados em grandes indústrias, onde pode-se estender à feiras e restaurantes 
que façam uso do mesmo, para diminuir ao máximo os impactos ambientais. Com base em toda esta visão de preservação ao meio ambiente com 
o aproveitamento de resíduos e visando um dos grandes problemas do século XXI que seria o grande desperdício de rejeitos em geral, colocamos 
em questão o descarte do peixe, o qual traz grandes malefícios para o ambiente se descartado irregularmente. Como uma iniciativa de reverter 
este quadro utilizou-se ferramentas nesta pesquisa, como o diagrama de ishikawa para melhor visualização e entendimento da importância do 
projeto de aproveitamento deste resíduo, onde com o diagrama pode-se analisar mediadores de um efeito do problema, no qual o método 
utilizado no desenvolvimento do trabalho foram as pesquisas e análises em uma horta de cheiro verde, que foram avaliadas diariamente. As 
causas foram constatadas a partir de análises e pesquisas, a qual pode-se perceber que muitas empresas na região norte e na extensão brasileira 
não dão uma destinação correta ao descarte dos resíduos que a filetagem produz, prejudicando o lençol freático, rios e solo, assim pretendeu-se 
com este estudo, dar uma destinação sustentável para esta problemática. O equipamento utilizado neste trabalho, foi um protótipo de estufa, 
construído a partir de folhas de compensado, tela moeda e duas lâmpadas incandescentes. Materiais como pilão e/ou liquidificador para triturar a 
carcaça do peixe foram também usados. Bem como, terra preta e as misturas de adubos para complementar o estudo: I- Esterco de galinha + 
Terra preta; II- Babaçu + Terra preta; III- Adubo de peixe + Terra preta; IV- Esterco de galinha + adubo de peixe + Terra preta; V- Babaçu + adubo 
de peixe + Terra preta; VI- Esterco de galinha + adubo de peixe + babaçu + Terra preta. O meio ambiente juntamente com os agricultores são os 
maiores beneficiários com este trabalho, uma vez que, a produção de hortaliças é a atividade que mais se identifica como opção de agronegócio 
para os produtores rurais possibilitando o aumento da renda e de competitividade dos negócios produzidos na pequena, média e grande 
propriedade rural. A pesquisa pode concluir que o adubo de pescado é uma boa alternativa para os agricultores pois como evidenciado pelas 
amostras IV, V e VI, onde ambas possuíam o adubo de pescado, pode-se presenciar uma evolução significativa na plantação, onde leva-se 45 dias 
para colheita, e com a mistura dos adubos, a colheita foi feita com 20 dias, e suas folhas apresentavam- se com um estado sadio, o que pode ser 
associado a quantidade de nitrogênio presente no adubo do pescado evidenciado pelas folhas sadias e verdes. As amostras I, II e III foram 
também colhidas com 20 dias, mas como pode-se observar pelas imagens e gráficos, a evolução não foi tão significativa, onde a amostra III 
contendo apenas adubo de peixe e terra preta, apresentou um baixo crescimento com relação aos demais. As amostras I e II não continham 
adubo de pescado, e mesmo sendo colhidas em 20 dias, não estavam com o mesmo centímetro das amostras IV, V e VI que apresentaram 
amarelamento das folhas nesse intervalo de 20 dias. Assim o adubo de peixe é um facilitador para a agricultura.
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