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RESUMO 

 

A ind st   to  -de-açúcar representa um setor tradicional e 

fundamental para a economia do Brasil, esta agroindústria dedica-se, prioritariamente, a 

produção de açúcar e álcool. Em Sergipe, o beneficiamento da cana-de-açúcar é uma das 

principais atividades econômicas, sendo que a produção está concentrada em seis usinas 

localizadas no Estado. Sabe-se que durante a produção de álcool e açúcar, essas indústrias 

também geram resíduos que são de grande importância econômica, a exemplo do bagaço e da 

vinhaça. Entretanto estes resíduos quando descartados, de maneira inadequada, podem causar 

prejuízos ambientais, por isso é preciso adotar a gestão dos resíduos com o objetivo de 

atender os anseios do desenvolvimento sustentável. Este tema é de grande relevância uma vez 

que as questões relativas ao reaproveitamento de resíduos ocupam hoje uma significativa 

parcela dos investimentos dos setores econômicos, inclusive das usinas de cana, bem como, 

engloba, além dos fatores econômicos, aspectos sociais, culturais, políticos e ambientais. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo principal a elaboração de um plano de 

gestão ambiental para a agroindústria canavieira em Sergipe, considerando as exigências da 

legislação ambiental e os aspectos do desenvolvimento sustentável. Com base no 

levantamento bibliográfico que demonstra a importância do setor agroindustrial canavieiro no 

contexto do desenvolvimento sustentável, além de tratar do Sistema de Gestão Ambiental ISO 

14001 e dos principais resíduos gerados por essa atividade agroindustrial, foi possível detectar 

que as usinas sergipanas ainda não adotam a política da gestão dos seus resíduos, visando à 

sustentabilidade. Logo, neste trabalho foi proposto um plano de gestão que, quando 

implantado no segmento industrial em Sergipe em estudo, possibilitará o aperfeiçoamento das 

práticas de manejo dos resíduos, contribuindo com a preservação ambiental e 

consequentemente a implantação do desenvolvimento sustentável. 

 

 

PALAVRAS-C AVE: Agroindústrias canavieiras, gestão dos resíduos, norma ISO 14001. 
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ABSTRACT 

 

 

The industry of sugar cane improvement represents a traditional sector and fundamental to 

Brazil�s o o  agribusiness is dedicated primarily to produce sugar and alcohol. In 

Sergipe, the improvement of sugar cane is one of the main economic activities, and 

production is concentrated in six sugar cane plants located in the state. It is known that during 

alcohol production and sugar, these industries also generate wastes which are of great 

economic importance, such as bagasse and vinasse. However these residues when they are 

destined improperly can cause environmental damage, so it is necessary to adopt waste 

management in order to meet the aspirations of sustainable development. This theme is of 

great importance once the issues relating to the reuse of waste occupy now a significant 

portion of investments by economic sectors, including sugar cane plants. In addition it 

includes to economic factors, social, cultural, political and environmental aspects. Based on 

the paper presents theoretical reference, a literature that demonstrates the importance of the 

sugar cane agro-industrial sector in the context of sustainable development, and address the 

Environmental Management System ISO 14001 and the main waste generated by the agro-

industrial activity. The results showed that sergipanas sugar cane plants have not adopted yet 

the policy of managing its waste, aiming at sustainability. Therefore, the management plan 

developed in this work will be important to this industry segment in Sergipe perfect their 

waste management practices, contributing to environmental preservation. 

 

 

KEYWORDS: sugarcane industry, waste management, ISO 14001. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das culturas mais antigas da humanidade, a cana-de-açúcar está presente na 

economia brasileira desde o período da colonização e representou um papel fundamental na 

formação histórica, cultural e social deste país. Sendo a primeira atividade agroindustrial do 

Brasil, ao longo do tempo, sua trajetória foi marcada por intensos impactos ao meio ambiente 

através da monocultura, queimadas, esgotamento do solo e poluição por meio da disposição 

inadequada dos seus resíduos. 

O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar gera divisas para o país através da 

produção principalmente do açúcar, do álcool anidro (aditivo da gasolina) e do álcool 

hidratado. Isso é devido a fatores como as excelentes perspectivas do comércio interno e 

internacional para estes produtos, o aumento do consumo do álcool hidratado em função do 

crescimento no número de modelos de automóveis fle fuel (movidos a gasolina e álcool) e a 

crescente demanda por álcool anidro devido à necessidade dos países em reduzir a emissão de 

CO2. 

A produção de álcool brasileira avançou principalmente com o Programa Nacional do 

Álcool, PROALCOOL, entre os anos de 1970 e 1990. A partir da crise do petróleo, o governo 

brasileiro voltou seus investimentos para transformar o álcool como uma fonte alternativa de 

combustível. Com o domínio desta tecnologia, o Brasil passou a produzir combustível em 

larga escala a partir da cana. O maior diferencial do álcool está em sua origem renovável, por 

ser extraído da biomassa da cana-de-açúcar, com reconhecido potencial para seqüestrar 

carbono da atmosfera. Isso lhe confere grande importância no combate global ao efeito estufa. 

O beneficiamento da cana destina-se a obter também outros produtos, como 

aguardente, rapadura e melaço. É matéria-prima para a produção de cosméticos, plásticos 

biodegradáveis, ração animal, entre outros subprodutos, que representam uma fonte 

alternativa de renda para as agroindústrias. Devem ser considerados também os resíduos 

oriundos da atividade industrial que podem ser reaproveitados em sua totalidade, a exemplo 

do bagaço, responsável pela co-geração de energia através de sua queima. 

Em Sergipe, a produção de cana começou a desenvolver-se no século XVIII, sendo 

destacada a região do Vale do Cotinguiba. É importante salientar que a cana-de-açúcar em 

terras sergipanas nunca alcançou o nível de importância adquirido em outros estados 

nordestinos, como Alagoas e Pernambuco. A partir de pequenos engenhos movidos à tração 
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animal, numerosos em todas as regiões úmidas do estado, a produção canavieira foi se 

aperfeiçoando. Atualmente, o beneficiamento de cana no estado concentra-se, principalmente, 

nas usinas localizadas nas cidades de Laranjeiras, Capela, Nossa Senhora das Dores e Japoatã. 

A expansão da atividade sucroalcooleira, para atender às necessidades do mercado, 

representou uma importante ferramenta econômica para o avanço deste setor agroindustrial no 

Brasil. Porém, esse crescimento acarretou na intensificação de graves problemas ao meio 

ambiente. Dentre eles destacam-se: o assoreamento dos rios, causado pela erosão e pela 

ocupação agrícola de áreas, geograficamente, não adequadas; a compactação dos solos 

ocasionada pela intensificação da mecanização nas lavouras; a destruição de reservas de 

matas nativas e ciliares, para ampliação das lavouras; o aumento das emissões de CO2; a 

eliminação de micronutrientes e da mesofauna a partir das queimadas; contaminação de 

cursos d�água na lixiviação de pesticidas e fertilizantes; bem como o aumento da produção de 

resíduos agroindustriais como a vinhaça, a torta de filtro e o bagaço.  

O grande volume de resíduos sólidos, líquidos e gasosos gerados no processo de 

beneficiamento da cana, quando descartados de maneira inadequada, é responsável pela 

poluição do solo, dos corpos hídricos, dos lençóis subterrâneos de água e da atmosfera. 

Devido a esses fatores, a destinação inapropriada dos seus resíduos significa um dos grandes 

impactos ambientais das indústrias sucroalcooleiras. 

Diante desse impasse a sociedade exige do setor canavieiro uma mudança de postura 

relativa às questões ambientais. O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar deve adequar-se a 

nova tendência voltada para a preservação dos recursos naturais. É imprescindível que sejam 

priorizadas ações de desenvolvimento sustentável, ressaltando a preocupação com as gerações 

vindouras, com o meio ambiente e com as necessidades básicas da população inserida neste 

contexto. 

A gestão sustentável dos resíduos industriais da cana-de-açúcar representa uma 

ferramenta para minimizar os impactos ambientais decorrentes da produção de álcool e 

açúcar, entre outros produtos. Constitui uma estratégia alternativa de negócio através da 

agregação de valor a esses subprodutos. Por isso, as ações relativas ao aproveitamento dos 

resíduos ocupam, hoje, parcela significativa dos investimentos das usinas de cana. Essa 

temática engloba além dos fatores econômicos e ambientais, também os aspectos sociais, 

culturais e políticos envolvidos no processo de construção da gestão ambiental. 
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Constado o problema decorrente desses rejeitos industriais e verificada a viabilidade 

da gestão sustentável destes resíduos nas usinas de cana-de-açúcar, a presente pesquisa 

objetiva a elaboração de um plano de gestão dos resíduos para as agroindústrias canavieiras 

em Sergipe, considerando as exigências da legislação ambiental e os aspectos do 

desenvolvimento sustentável. 

Com base no objetivo geral apresentado acima foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar os tipos de resíduos gerados e suas atuais destinações pelas 

agroindústrias canavieiras de Sergipe;  

b) Identificar os impactos ambientais decorrentes da destinação final dos resíduos 

gerados no processo industrial; e,  

c) Propor alternativas para gestão sustentáveis dos resíduos das agroindústrias 

canavieiras, através da elaboração de um plano de gestão, baseado no Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) ISO 14001. 

 

Através dos objetivos elencados pretende-se responder as questões de pesquisa:  

a) Como ocorre a gestão dos resíduos gerados durante o processo produtivo nas 

agroindústrias canavieiras em Sergipe? 

b) Adota-se a política de redução, reaproveitamento e destinação adequada dos 

resíduos? 

c) Quais os impactos ambientais decorrentes da destinação dos resíduos das 

agroindústrias canavieiras? 

d) Quais são as alternativas viáveis para reduzir, reciclar ou destinar adequadamente 

os resíduos da cana resultantes do setor produtivo? 

 

Para esta pesquisa criou-se as hipóteses: 

a) É possível que haja uma diminuição no quantitativo de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos, durante a produção, como também eles podem ser reaproveitados, utilizando as 

técnicas já aplicadas em outras usinas sendo necessário adaptá-las às necessidades locais. 
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b) As usinas de cana em Sergipe podem adotar a prática do manejo sustentável dos 

resíduos, utilizando a estratégia de um plano de gestão ambiental voltado para atender essa 

finalidade. 

c) O Sistema de Gestão Ambiental da  Norma ISO 14001 pode ser utilizado como base 

para a elaboração do plano de gestão dos resíduos para a agroindústria canavieira sergipana.  

 

Ao considerar a tendência atual do mercado, em estabelecer padrões para o 

desenvolvimento sustentável das suas atividades econômicas, fica evidente a necessidade da 

agroindústria sulcroalcooleira em Sergipe adotar práticas ambientalmente aceitáveis. A gestão 

dos resíduos além de contribuir para preservação dos recursos naturais também significa uma 

fonte alternativa de lucro para as indústrias.  

Diante do exposto, este trabalho possui relevância científica porque contribuirá com 

informações para o manejo sustentável dos resíduos nas agroindústrias sergipanas, uma área 

ainda pouco explorada pelos pesquisadores em Sergipe. Além disso, a gestão ambiental trará 

melhorias para o desenvolvimento socio-econômico e cultural do setor industrial estudado, 

através do melhor aproveitamento das matérias-primas e redução dos impactos ambientais. 

O presente trabalho está organizado em seis partes, o capítulo introdutório apresenta a 

problemática dos resíduos das agroindústrias canavieiras em Sergipe. São detalhados a origem 

e os objetivos e as questões de pesquisa, as hipóteses, a justificativa, sua relevância científica 

e social e a estrutura do trabalho.  

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, o qual foi intitulado de 

�Agroindústrias canavieiras, meio ambiente e o desenvolvimento sustentável�, que aborda a 

temática do desenvolvimento sustentável e a agroindústria canavieira; o Sistema 

Agroindustrial de Beneficiamento de Cana-de-açúcar, discorrendo sobre seus históricos e as 

etapas da produção de álcool e açúcar. Também trata da gestão ambiental dos resíduos da 

indústria canavieira, baseada na legislação ambiental, nas normas da ISO 14001. Como o 

objeto de estudo são os resíduos agroindustriais sulcroalcooleiros, procurou-se descrever os 

principais resíduos envolvidos no processo de beneficiamento da cana-de-açúcar e as 

alternativas de aproveitamento. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada na pesquisa. A princípio foi 

apresentada a caracterização da área de estudo e as agroindústrias de cana-de-açúcar em 

Sergipe. Logo em seguida, a descrição sobre o paradigma e a natureza da pesquisa, os 

procedimentos metodológicos para coleta e análise dos dados, as etapas realizadas no 

desenvolvimento da pesquisa e as limitações da pesquisa.  

No quarto capítulo são apresentadas as análises e discussões dos resultados da 

pesquisa. O quinto capítulo é o plano de gestão dos resíduos, que é o objetivo geral do 

presente trabalho. Sendo o sexto e último capítulo dedicado às conclusões e sugestões da 

pesquisa para trabalhos futuros relacionados a essa temática. 
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2 AGROIND TRIA  CANA I IRA  IO A I NT   
D N OL I NTO U T NT L 

 

1 O D N OL I NTO U T NT L  A A ROIND TRIA 

CANA I IRA 

A sociedade atual vive um momento em que a preocupação não mais está concentrada 

somente no crescimento econômico, porém a atenção está voltada inclusive para a busca de 

soluções que possibilitem o equilíbrio entre a expansão industrial, comercial e a preservação 

do ambiente natural. Ao longo das décadas que sucederam à revolução industrial, os recursos 

naturais foram explorados aceleradamente até o momento em que se constatou que estes 

recursos não eram infinitos. Por isso, percebeu-se que se o processo econômico continuasse 

no mesmo ritmo a natureza seria insuficiente para suprir às necessidades humanas nas 

gerações futuras. 

A partir desta constatação, vários estudos mostram a necessidade de um novo modelo 

de desenvolvimento, o qual é denominado de desenvolvimento sustentável. Ele tem por 

objetivo permitir a expansão econômica e social, harmonizando com a gestão racional do 

ambiente. 

O discurso dominante da sustentabilidade promove um crescimento econômico 
sustentável, eludindo as condições ecológicas e termodinâmicas que estabelecem 
limites e condições à apropriação e transformação capitalista da natureza (LEFF, 
2007, pp. 22-23).  

 

Os setores da economia devem, portanto, adequar-se às novas propostas de 

desenvolvimento. Desta forma, a indústria canavieira brasileira, que está inserida neste 

contexto devido aos impactos ambientais ocasionados por suas atividades, também deve 

modificar suas práticas produtivas, visando eliminar os prejuízos que provoca ao meio 

ambiente.  

Neste capítulo, será abordado como o modelo de desenvolvimento econômico-

industrial, em que está inserido o setor agroindustrial canavieiro, provocou a crise ambiental 

evidente na atualidade. Em decorrência disso, é apresentado como este segmento econômico 

deve utilizar as práticas de gestão ambiental, para reduzir os seus impactos ao meio ambiente, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável.  
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2 1 1 O M   D v vi  E i I i    C i  A i  

Ao longo de muito tempo, as atividades humanas, principalmente, as voltadas para a 

economia, estiveram preocupadas em satisfazer s necessidades de consumo do homem. Para 

atender a esses anseios, houve um aumento gradativo da produção industrial e, 

consequentemente, da exploração dos recursos naturais disponíveis. Observou-se que este 

processo de crescimento econômico acarretou também numa maior necessidade e desejo de 

poder aquisitivo e de acumulação de riquezas. 

Segundo Marx (1987), existe uma profunda relação entre o consumo e a produção, 

desta forma, a demanda de maior consumo leva ao aumento da produção e a produção 

incentiva a necessidade humana em consumir cada vez mais. A produção aparece assim como 

o ponto inicial e o consumo como ponto final. É este processo que possibilita o crescimento 

econômico de uma sociedade, que tem por base o capitalismo. 

É importante ressaltar que, como afirma Sachs (2006), esta estrutura de consumo irá 

sempre depender muito do poder aquisitivo do sujeito consumidor e do conjunto de valores 

reconhecidos pela sociedade em que esse indivíduo está inserido. 

Entretanto, para manter o modelo de desenvolvimento econômico-industrial vigente, 

que exige uma produção de bens de consumo em larga escala, é preciso uma demanda muito 

grande de matéria-prima, energia e espaço para depositar os dejetos oriundos do processo 

produtivo. Todos esses recursos estão sendo retirados do meio ambiente. Ao longo de muito 

tempo, acreditou-se que este modelo exploratório dos recursos naturais seria suficiente para 

manter o ritmo acelerado exigido pela economia.  

Contudo, esses modelos econômicos dominantes, segundo Cavalcanti (1996), 

demonstram que o processo econômico funcionava como um modelo de reversibilidade. Essa 

concepção foi aceita durante muito tempo, enquanto o tamanho da economia era 

insignificante em relação às dimensões naturais. 

Porém, hoje se sabe que os recursos naturais e a capacidade do meio ambiente de 

absorver os rejeitos da atividade econômica possuem um limite e, por isso, está restringindo o 

processo econômico. Esses sinais de saturação do ambiente natural são visíveis através da 

escassez de recursos, da extinção de animais, do processo de desertificação do solo, do efeito 

estufa, do aumento da temperatura, da poluição das águas e da escassez das fontes de energia 

não renováveis. Além disso, outros problemas sociais que também estão entrelaçados às 
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quest s t s são aflorados a todo tempo como: d ficit de moradia, aumento da fome, 

surgimento de doenças e má distribuição de renda. Tudo isso mostra as graves proporções dos 

problemas ambientais no planeta Terra. 

É evidente que o crescimento econômico da forma com se deu, ao longo da história, 

sem considerar as conseqüências que poderiam advir no futuro, atualmente tem sido visto 

como o �vilão� da preservação ambiental. Se de fato continuar nos ritmos de exploração e 

degradação ambiental com os quais foi impulsionado, este realmente é o problema de toda a 

crise ambiental. Percebeu-se que o processo de desenvolvimento econômico adotado após a 

revolução industrial e a degradação dos recursos naturais traçou caminhos diretamente 

proporcionais, ou seja, quanto maior for à produção econômica maior a degradação ambiental, 

gerando prejuízos irreversíveis para o meio ambiente e o esgotamento dos recursos da 

natureza.  

Tudo isso acontece porque independente deste crescimento, do aumento do consumo 

ou do aumento da demanda por matéria-prima para produção, existe, segundo Cavalcanti 

(1996), uma constância da dimensão ambiental, ou seja, não é possível ampliar os recursos 

naturais devido ao aumento das necessidades econômicas e, por isso, ocorre o processo de 

esgotamento do meio ambiente, que se torna incapacitado para suprir às necessidades de 

mercado.  

Os setores industriais constituem os principais responsáveis por uma grande parcela 

destes impactos ambientais. Suas atividades são extremamente poluidoras do ar, do solo, dos 

recursos hídricos, além de gerarem um quantitativo considerável de dejetos que retornarão ao 

meio ambiente de forma inadequada.  

 

2 1 2 I  A i i   A ivi  I i  C vi i  

A agroindústria do beneficiamento da cana-de-açúcar é considerada um importante 

pólo industrial da economia, principalmente no Brasil. Desde o período colonial, ele é 

responsável pela fabricação de vários produtos como álcool, açúcar, aguardente, rapadura 

entre outros, que são resultados do beneficiamento da cana, sendo que o álcool e açúcar são os 

mais importantes para economia.  

Este setor da indústria também está inserido no contexto de degradação do meio 

ambiente e, portanto, deve adotar medidas para minimização dos impactos ambientais 

decorrentes do desempenho de suas atividades. Durante o processo industrial nas usinas de 
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cana são gerados vários impactos ambientais como a utilização dos recursos naturais, poluição 

atmosférica, contaminação do solo e dos corpos hídricos, decorrentes da inadequada 

disposição dos rejeitos líquidos e sólidos. 

Segundo Moreira (2004), a crescente industrialização da produção de açúcar e álcool 

fez com que a emissão de gases tóxicos, oriundos das chaminés das usinas, contribuísse para 

o problema ambiental do efeito estufa. Isso se deve também as formas insustentáveis que 

foram adotadas no passado e que estão sendo modificadas ao longo do tempo, visando reduzir 

a emissão destes poluentes atmosféricos. 

 
Na atmosfera, além da predominância do nitrogênio (N2) e do oxigênio (O2), 
existem gases emitidos em pequenas quantidades conhecidos como gases do efeito 
estufa, como o dióxido de carbono (CO2), ozônio (O3), metano (CH4), óxido 
nitrogênio (N2O) e vapor de água (H2O). Estes gases, nas grandes altitudes 
aprisionam o calor do sol que é refletido na Terra permitindo a passagem da 
radiação solar provocando o aquecimento global do planeta sendo conhecido como 
efeito estufa (MOREIRA, 2004, p.145-146). 

 

As atividades industriais, principalmente a queima de combustível, são grandes 

favorecedores para acelerar o efeito estufa e, como conseqüência, o aquecimento global. Esses 

impactos ambientais na atmosfera da Terra causam sérios problemas que ameaçam a vida 

humana, pois influencia no derretimento das geleiras e aumento do nível dos oceanos, bem 

como alteram o clima global e o regime de chuvas e ventos. 

Na visão de Piacente (2005), outro problema ambiental das agroindústrias é a 

utilização de grande quantidade de água nas etapas da produção e, como conseqüência, é 

gerada uma enorme quantidade de águas residuarias. Este quantitativo de água, quando não 

reaproveitada, causa prejuízos ambientais, como desperdício e ainda, quando dispostas 

inadequadamente, podem causar contaminação dos solos e afluentes hídricos onde foram 

depositados.  

Tratando da questão dos resíduos na produção sucroalcooleira, a vinhaça, o principal 

resíduo líquido gerado na usina, é altamente poluidora. De acordo com Almeida e Santo 

(2007), o despejo da vinhaça nos cursos d água causa odores e contribui para o agravamento 

de endemias como a malária, a amebíase e a esquistossomose. Além disso, a sua carga 

orgânica provoca a proliferação de microorganismos que esgotam o oxigênio dissolvido na 

água, destruindo a flora e a fauna aquáticas e dificultando o aproveitamento dos mananciais 

contaminados como fonte de abastecimento de água potável. 
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Os resíduos sólidos como torta-filtro, levedura seca, óleo fúsel também provocam 

degradação ambiental. Esse problema é de fácil resolução devido aos vários estudos que 

demonstram a capacidade de aproveitamento destes resíduos como subprodutos da cana-de-

açúcar.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1, elaborado por Cerqueira (2006), que enumera os 

aspectos e impactos ambientais provocados por uma usina produtora de álcool e açúcar, 

considerando apenas o setor de produção industrial.  

 

Q  2 1 I  i i   U i     A  
A P CTO  A I NTAI  I PACTO  A I NTAI  

Efluentes  

Efluentes orgânicos ou 
sanitários 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Efluente de vinhaça 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluente contaminado 
com limalha de ferro, 
resíduos de solda, chispa 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

Efluente contaminado 
com sabão e açúcar 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Efluentes oleosos ou 
contaminados com óleo 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluentes alcalinos- 
Corretivos de pH 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluentes � ácidos, soda 
cáustica, acido sulfônico 
e Efluentes tóxicos 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluentes de assepsia 
hospitalar 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade do solo 

Efluente de limpeza de 
aquecedores 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
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Q  2 1 I  i i   U i     A   Continuação... 

A P CTO  A I NTAI  I PACTO  A I NTAI  
 

Irrigação com flegmaça e 
vinhaça 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluentes  

Efluente com água doce 
e pH baixo 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

- Alteração da qualidade do solo 

- Alteração da fauna e flora 

Efluente contaminado 
com sal e regeneração 
das resinas 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

- Alteração da qualidade do solo 

- Alteração da fauna e flora 

Efluentes com cinzas do 
lavador de gases 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

- Alteração da qualidade do solo 

Solventes orgânicos 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

- Alteração da qualidade do solo 

Efluentes com resíduos 
químicos (reagentes do 
laboratório) 

- Alteração da qualidade da água superficial 

- Alteração da qualidade da água subterrânea 

- Alteração da qualidade do solo 

Emissões 
para a 

Atmosfera 

Emissões de material 
particulado 

- Alteração da qualidade do ar 

Emissões de gases de 
combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Emissões de solventes 
orgânicos 

- Alteração da qualidade do ar 

Emissões de odores - Incômodos à comunidade 

Emissões de gases do no

rea  
- Alteração da qualidade do ar 

Emissões de aerossol e 
de CO2 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Emissões de 
hidrocarbonetos-HC 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Emissões de vapores da 
caldeira 

- Alteração da qualidade do ar 
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Q  2 1 I  i i   U i     A   Continuação... 

A P CTO  A I NTAI  I PACTO  A I NTAI  

Emissões 
para a 

Atmosfera 

Emissões de vapores de 
álcool 

- Alteração da qualidade do ar 

Emissões de poeiras de cal - Alteração da qualidade do ar 

Pó de açúcar suspenso 
- Alterações da qualidade do ar 
- Alterações da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

Emissões de CFC 
- Depleção ou diminuição da camada de ozônio 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Emissões de produtos 
tóxicos 

- Alteração da qualidade do ar 

Resíduos 

Sucatas de metais ferrosos 
e não-ferrosos 

- Alteração da qualidade do solo 

Estopas, panos, 
contaminados com graxa, 
gordura e óleos 

- Alteração da qualidade do solo 

Lixo doméstico - Alteração da qualidade do solo 

Papel e papelão - Alteração da qualidade do solo 

Plásticos e bobonas - Alteração da qualidade do solo 

Vidro - Alteração da qualidade do solo 

Madeira e serragem - Alteração da qualidade do solo 

Cobre e fios de cobre - Alteração da qualidade do solo 

Borras de cinzas do forno - Alteração da qualidade do solo 

Lâmpadas incandescentes - Alteração da qualidade do solo 

Tambores - Alteração da qualidade do solo 

Refratários - Alteração da qualidade do solo 

Embalagens de filtros 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Graxas 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da fauna e flora 

Lâmpadas de vapor 
metálico, vapor de sódio e 
fluorescentes 

- Alteração da qualidade do solo 

Latas de tintas - Alteração da qualidade do solo 

Fibras de freios - Alteração da qualidade do solo 

Tanques de fibra de vidro - Alteração da qualidade do solo 
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Q  2 1 I  i i   U i     A   Continuação... 

A P CTO  A I NTAI  I PACTO  A I NTAI  

Resíduos 

Antiincrustantes - Alteração da qualidade do solo 

EPIs velhos - Alteração da qualidade do solo 

Baterias e pilhas - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos de alimentos - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos de serviços médicos 
e ambulatoriais 

- Alteração da qualidade do solo 
- Risco a saúde 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Resíduos de limpezas de 
caixas d água 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Resíduos de bagaço de cana 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Fuligem de fornos e caldeiras - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos oleosos - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos de solventes - Alteração da qualidade do solo 

Entulhos - Alteração da qualidade do solo 

Borrachas - Alteração da qualidade do solo 

Pneus - Alteração da qualidade do solo 

Cartuchos de tinta e toner - Alteração da qualidade do solo 

Vibrações e 
radiações 

Temperatura (calor ou 
resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 

Vibrações - Incômodo/desconforto 

Consumo 
de Recursos 

Naturais 
Consumo de lenha e bagaço 

- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 

Aplicações 
e 

construções 

Consumo de líquidos 
combustível 

- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 

Interrupção de cursos d água 
- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 

Construções de pontes e 
passagens em córregos e rios 

- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 

Emissões 
Sonoras 

Ruídos provenientes de 
máquinas e motores 

- Incômodos a comunidade 

Consumo 
de Recursos 

Naturais 

Consumo de energia elétrica 
- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 

Consumo de GLP 
- Contribuir para o esgotamento ou para 
redução da disponibilidade de recursos naturais 
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Q  2 1 I  i i   U i     A   Continuação... 

A P CTO  A I NTAI  I PACTO  A I NTAI  

Consumo de 
Recursos 
Naturais 

Consumo de vapores 
d água 

- Contribuir para o esgotamento ou para redução 
da disponibilidade de recursos naturais 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou para redução 
da disponibilidade de recursos naturais 

Fonte: Cerqueira (2007). 

 

Logo, o setor agroindustrial canavieiro além de ser muito importante para a economia 

brasileira é também um potencial poluidor do meio ambiente. Todas as etapas do seu processo 

de produção causam algum tipo de impacto à natureza, seja na exploração dos recursos 

naturais, como também no quantitativo de resíduos que serão depositados no meio ambiente. 

 

1  D    

Os problemas e as catástrofes ambientais decorrentes da ação devastadora do homem 

sobre a natureza impulsionaram as discussões sobre como estabelecer modos de vida 

sustentáveis. Atualmente, o mundo está centrado no impasse em conciliar o crescimento 

econômico e a manutenção dos recursos naturais. Entretanto, nem sempre a sociedade pensou 

desta maneira. A idéia de desenvolvimento, após a Segunda Guerra Mundial, era voltada para 

o crescimento econômico, sem levar em consideração as questões ambientais.  

O desenvolvimento foi identificado como o crescimento econômico, tecnológico, 
urbano e a internalização da lógica de acumulação e da produção capitalista em 
todas as esferas da vida social. Um modo de vida desenvolvido ou moderno foi 
estabelecido como um caminho evolutivo, linear e inevitável a ser trilhado pelas 
sociedades subdesenvolvidas para superação da pobreza e do atraso (SCOTTO et al. 
2008, p. 58). 

 

Foi somente durante a década de 1960 que começam a surgir discussões sobre o 

modelo de sociedade industrial capitalista. Como afirma Porto (2005), foram os movimentos 

ecológicos e contra culturais os primeiros a questionarem essa ideia de desenvolvimento. 

Outro fator que chamou a atenção das comunidades internacionais sobre a possibilidade de 

escassez dos recursos naturais foi a crise do petróleo nos anos 1970. Para Shikida (1998), este 

evento também impulsionou as pesquisas nas áreas de fontes alternativas de energia 

renováveis, como foi o caso do programa do governo brasileiro � PROALCOOL. 

O ideal de progresso a partir da industrialização e urbanização começa a demonstrar-se 

insuficiente para o bem estar da sociedade. Os problemas ambientais, sociais e econômicos, 
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resultantes do modelo adotado, começam a se evidenciar, então é preciso uma mobilização da 

sociedade em favor do meio ambiente.  

Mas quando é o próprio modelo de desenvolvimento e o padrão dominante de 
consumo que constitui fatores de destruição do meio ambiente, é preciso introduzir 
um novo comportamento ambiental, isto não se faz com regulamento, e sim com 
profundas mudanças culturais (DOWBOR, 1994, p 111). 

 

A preocupação com o meio ambiente começa a tomar espaço a partir da I Conferência 

sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972 no contexto de um ciclo de 

conferências sobre diversos temas de relevância social, que é denominado de �ciclo social� da 

ONU (Organização das Nações Unidas). Além da Conferência, são marcos no debate sobre o 

meio ambiente a elaboração do Relatório de Meadows; o estudo realizado por um conjunto de 

cientistas e técnicos do MIT (Massachusetts Institute of Technology), a pedido do Clube de 

Roma sobre: os limites do crescimento; as propostas de �Desenvolvimento Zero�; e a idéia de 

�ecodesenvolvimento�. O conceito de ecodesenvolvimento foi apresentado em 1973 por 

Maurice Strong e teve seus princípios formulados por Ignacy Sachs (SCOTTO et al., 2008). 

Para Sachs (1986), este conceito é uma via intermediaria entre o �ecologismo 

absoluto� e o �economicismo arrogante�. Abrange ideias de desenvolvimento durável ou 

viável, algo que se aproxima dos objetivos sociais, ambientais e econômicos. Bursztyn (1994) 

enumera cinco dimensões para o ecodesenvolvimento, são estas sustentabilidade social, 

econômica, ecológica, espacial e cultural. 

Na década de 1980 ocorreram vários desastres ambientais como: o acidente nuclear de 

Chernobyl em 1986, a explosão de gás liquefeito no México e o vazamento de uma fábrica de 

pesticida em Bhopal na Índia. Com este ambiente de crise global surge pela primeira vez, o 

conceito de desenvolvimento sustentável no Relatório de run tland - Nosso Futuro Comum 

(SCOTTO et al., 2008). 

A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável � de garantir que ele 
atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações 
futuras atenderem também as suas. O conceito de desenvolvimento sustentável tem, 
é claro, limites � mas não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio 
atual de tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e 
pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a 
tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de 
proporcionar uma nova era de crescimento econômico (CMMAD, 1991). 

 

Para Oliveira (2002), o desenvolvimento sustentável envolve a necessidade de 

conciliar desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, em que a preocupação em 
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preservar o meio ambiente foi gerada pela necessidade de oferecer  o ul ção futura as 

mesmas condições e recursos naturais de que se dispõe hoje. 

Sachs (2006) diz que o desenvolvimento sustentável deve estar baseado em três 

pilares: a relevância social, a prudência ecológica e a viabilidade econômica. Desta maneira, o 

objetivo deste tipo de desenvolvimento deveria ser o estabelecimento de um aproveitamento 

racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das populações locais, 

levando-as a incorporar a preocupação com a preservação da biodiversidade aos seus próprios 

interesses.  

Um evento importante que discutiu essa temática de sustentabilidade foi a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como Rio 

92. Nesta conferência vários países reuniram-se para tratar de questões ambientais. No 

encontro foram assinados acordos e documentos. Dentre eles destaca-se a Agenda 21 

(assinada por 179 países).  

De acordo com Barbieri (2008), a Agenda 21 é um plano de ação para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Ela é uma espécie de consolidação de diversos relatórios, 

tratados, protocolos e outros documentos elaborados durante décadas na esfera da ONU 

(Assembléia Geral, FAO, PNUMA, UNESCO, etc.). É um manual para orientar as nações e 

as suas comunidades nos seus processos de transição para a nova concepção de sociedade.  

O desenvolvimento sustentável é tema de muitas discussões na sociedade. Entretanto, 

sabe-se que mais importante do que debater o seu conceito é aplicá-lo nas ações do cotidiano, 

assumindo uma postura de respeito ao meio ambiente e às questões sociais e culturais. Assim, 

�é necessário seguir os passos rumo a uma nova civilização sustentável e para tal devem-se 

respeitar os limites da natureza, evitando que o planeta no futuro seja inapropriado para a 

continuidade da vida humana� (ODUM; BARRET, 2007, p 36). 

 

2 1 4 S i i   A i i  C vi i  

Considerando que o conceito de desenvolvimento sustentável sugere um legado 

permanente de uma geração a outra, para que todas possam prover suas necessidades, então, 

conforme afirma Barbieri (2008), a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é 

sustentável, passa a incorporar o significado de manutenção e conservação a  e terno dos 

recursos naturais. Isso exige tecnologia para ampliar a capacidade de utilizar, recuperar e 
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conservar esses recursos bem como novos conceitos de necessidades humanas, para aliviar as 

press s  so ade sobre eles. 

Essa concepção de sustentabilidade é aplicável a todas as atividades humanas. Diante 

disso, é imprescindível que o setor agroindustrial canavieiro, assim como os outros setores 

econômicos, adotem os princípios da sustentabilidade. Para isso, os investimentos em 

inovação e tecnologias mais limpas irão ajudar a atingir as metas para reduzir os impactos 

ambientais de suas atividades. 

A Agenda 21 dedica o seu capítulo 30 ao comércio e à indústria, convocando o setor 

empresarial a reconhecer o manejo do meio ambiente, como uma das suas prioridades e fator 

determinante para o desenvolvimento sustentável. 

A indústria de beneficiamento de cana-de-açúcar é responsável por graves impactos ao 

meio ambiente. Em decorrência disso, é necessário refletir sobre o que deve ser modificado 

para contornar essa situação. É certo que muitas inovações tecnológicas têm permitido 

avanços consideráveis deste setor rumo à sustentabilidade.   

É importante enfatizar que o meio ambiente vai além dos limites dos recursos naturais, 

envolvendo também os aspectos relacionados à vida do homem em sociedade. 

O termo meio ambiente abrange, por um lado, o inventário dos recursos naturais, 
identificados e identificáveis, existentes em quantidades finitas na nave espacial 
Terra; e, por outro, a qualidade do ambiente ou, se prefere, do meio. [...] Ambiente 
pode ser distinguido como meio natural, tecno-estruturas criadas pelo homem e o 
meio social (SACHS, 2006, p. 57-58). 

 

A partir desta idéia de sustentabilidade é possível adotar atitudes ambientalmente 

aceitáveis e socialmente justas que possibilitarão o contínuo desenvolvimento econômico 

aliado a preservação do meio ambiente e responsabilidade social.  

Sachs (2006) introduz algumas alternativas viáveis para diminuir a degradação 

ambiental:  

 É necessário evitar o desperdício, explorando o mínimo necessário os recursos 

naturais, priorizando o uso de recursos que possam ser renovados;  

 Dar prioridade ao uso de técnicas e procedimentos durante o processo produtivo 

que aproveitem os complementos e reutilizem os dejetos; 

 Reduzir o consumo de energia, como também utilização daquelas que tenham 

origem de fontes renováveis ou alternativas; 
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 Dar prioridade a um estilo tecnológico para o desenvolvimento de técnicas que 

minimizem os impactos ambientais das atividades; 

 E ainda, melhorar a vida humana, investindo-se em serviços sociais como respeito 

às diversidades culturais, emprego, segurança, educação eficiente e organização 

social.  

 

Através da utilização de práticas sustentáveis é possível permitir que a indústria 

canavieira cresça sem prejudicar o meio ambiente, garantindo que futuras gerações continuem 

usufruindo dos recursos naturais. Contudo, para que isso ocorra, é preciso reduzir os impactos 

decorrentes de suas atividades, como a poluição hídrica; a atmosférica, através da emissão de 

gases poluentes oriundos de suas indústrias; e a contaminação através dos resíduos sólidos 

gerados durante a produção. 

O setor produtivo do açúcar e do álcool, principais derivados da cana, deve adotar a 

prática da gestão ambiental em suas usinas com o objetivo de atender às demandas de 

sustentabilidade ambiental nas suas atividades rotineiras. As práticas de manejo menos 

agressivas, o controle do seu processo produtivo e a conscientização da importância da 

preservação dos recursos naturais, tornarão possíveis a implantação efetiva do ideal de 

sustentabilidade. 

 

2 2 GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS DA INDÚSTRIA CANAVIEIRA 

A constatação da degradação ambiental em ritmo crescente alertou a sociedade sobre a 

sua responsabilidade em cuidar do meio ambiente. Todos devem estar empenhados nessa 

tarefa: as instituições públicas, a sociedade civil, as ONGs e os setores econômicos, dentre 

eles, as organizações industriais, responsáveis por grande parte dos problemas de poluição do 

meio ambiente. 

O desafio do setor industrial é aliar seu crescimento econômico às questões do 

desenvolvimento sustentável. Esse negócio ambiental é uma ferramenta importante para que 

esse segmento possa garantir a existência futura dos recursos naturais que necessitam para as 

suas atividades. Para Ostronoff (1993), o real desafio ambiental é a necessidade de a indústria 

adotar toda uma nova cultura, um ambientalismo corporativo, definido como uma atitude e 

compromisso de desempenho, o qual coloca as preocupações de meio ambiente da empresa 

totalmente alinhados com os desejos e as expectativas do público.   
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A gestão ambiental surge, portanto, com o objetivo de facilitar esse processo de 

transição para a sustentabilidade. Para entender como se dá este processo é preciso definir o 

conceito de gestão ambiental. 

Gestão ambiental é o ato de administrar, de dirigir ou reger os ecossistemas naturais 
e sociais em que se insere o homem, individual e socialmente, num processo de 
interação entre as atividades que exerce, buscando a preservação dos recursos 
naturais e das características essenciais do entorno, de acordo com padrões de 
qualidade (PHILIPPI, 2006, p.700). 

 

Segundo Morandi e Gil (1999), o processo de gestão ambiental implica em um 

processo contínuo de análise formado de decisão, organização, controle das atividades de 

desenvolvimento, bem como avaliação dos resultados para melhorar a formulação de políticas 

e sua implementação para o futuro. 

Para Robles e Bonelli (2006), a Gestão Ambiental consiste num conjunto de medidas e 

procedimentos definidos e adequadamente aplicados que visam reduzir e controlar os 

impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente. Ela exige, como 

premissa básica, um comprometimento da alta direção da empresa e de seus acionistas com o 

estabelecimento de uma política ambiental clara e definida, que irá nortear as atividades da 

organização com relação ao meio ambiente, assumindo compromisso formal com a sociedade, 

definindo suas interações e princípios com relação a seu desempenho ambiental. 

A idéia de Andrade et al  (2002) é que a gestão ambiental deve ser dotada de uma 

visão sistêmica, global e abrangente, visualizando as relações de causa e efeito, com suas 

inter-relações entre recursos captados e valores obtidos. Essa visão sistêmica abrangente 

permite uma análise num cenário ao longo do prazo, caracterizando os objetivos institucionais 

e suas estratégias para atingi-los. 

O Brasil, na visão de Abreu et al (2008), nos últimos anos tem alcançado dimensões 

importantes nos assuntos referentes á gestão ambiental. Ações, como, por exemplo: 

diminuição de gases e emissões, reutilização de resíduos industriais, redução do consumo de 

energia, reciclagem e controle de ruídos, estão se tornando comuns nos ambientes industriais. 

Além disso, a legislação ambiental brasileira é muito competente no ato de regulamentar as 

ações para preservação do meio ambiente. 
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2.2.1 Legislação Ambiental 

Toda lei ou norma de determinado país deve ser entendida como a forma adotada para 

que o Estado regulamente a forma de atuação de todos na sociedade. Analisando as normas 

que tem a finalidade de proteção ao meio ambiente, percebe-se como é bastante antiga essa 

preocupação.  

Cerqueira (2006) salienta que no Brasil, as primeiras normas legislativas 

disciplinadoras do meio ambiente são encontradas na Legislação Portuguesa que vigorou até o 

Código Civil de 1916, que também prescreveu normas de proteção ao meio ambiente, ainda 

que apenas com objetivo de proteger direito diversos do meio ambiente como os de 

vizinhança. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei no 6.938 de 1981 

foi um marco para o Direito Ambiental. Para Valverde (2005), ela inaugura uma visão 

holística no tratamento legal do meio ambiente como um todo sistemático, cujas partes devem 

ser protegidas não por si, mas pelo todo, no contexto em que se insere de forma a conseguir 

proteção global do meio ambiente. 

Para Oliveira (1993), a Constituição Federal de 1988 trouxe inovações em relação às 

questões ambientais porque deixou de tratar o meio ambiente apenas como uma árvore e deu 

conotação global ao meio ambiente. Ela atribuíu uma nova visão ao meio ambiente, 

estabelecendo em seu Título VIII, no Capítulo VI, Artigo 225 o meio ambiente como direito 

fundamental do ser humano, e impondo ao Estado as medidas mínimas necessárias à sua 

efetiva proteção. 

Hoje existe uma extensa legislação federal, estadual e municipal, como também 

conselhos e outros que impõem diversas medidas a serem adotadas para a conquista do 

gerenciamento sem agredir o meio no qual a empresa esta inserida. 

Valverde (2005) enumera algumas leis ambientais brasileiras, consideradas por ele 

como as principais. São elas: o Código das Águas (Dec-Lei no 2.4643/1934), o Código 

Florestal (Lei no 4.771/1965), a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981), a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei no 9.433/1997), a Lei de Crimes Ambientais (Lei 

no 9.605/1998) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei no 

9.985/2000). 
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Al  s l s  os out os st u tos o t os são úteis para regulamentar o 

uso dos recursos naturais, a exemplo das Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente).  

Com relação ao setor agroindustrial canavieiro, objeto de estudo desta pesquisa, 

podem ser enumeradas leis e normas importantes para o desempenho de suas atividades. A 

Lei Federal 6.803/80 sobre zoneamento industrial e áreas críticas de poluição; a Lei Federal 

9.433/97 que trata sobre a utilização dos recursos hídricos; a Lei Federal 10.438, que 

incentiva a criação de fontes alternativas de energia elétrica; Lei no 11.241/02, que dispõe 

sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar; Lei no 9.972/00 que 

institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico. 

O Decreto 5.280/04, que trata das substâncias que destroem a camada de ozônio; o 

Decreto Federal 6961/09, que aprova o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar; a 

Portaria ANP 104/00, que trata das inspeções de bases de distribuição e armazenamento de 

derivados do petróleo e álcool combustível; a Portaria do IBAMA 07/04 sobre compensação 

ambiental; as Resoluções CONAMA: 01/86 � EIA-RIMA; 06/86 e 281/01 sobre 

licenciamento ambiental; 357/05 sobre padrões de lançamento de efluentes em corpos 

hídricos; 313/02, que relaciona as empresas obrigadas à apresentar o Inventário Nacional de 

Resíduos, e 430/11, que dispõe sobre as condições e os padrões de lançamento dos efluentes, 

que complementa e altera a Resolução CONAMA 357/05.  

Um dos fatores que influencia a tomada de decisão da indústria com relação às 

questões ambientais é o cumprimento das exigências da legislação ambiental. Por isso, para 

Piacente (2005), essa legislação deve ser capaz de desencadear inovações no sistema 

produtivo, de forma a reduzir custos de produtos e aumentar seu valor, sem comprometer o 

meio ambiente. 

 

2.2.2 Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da ISO 14001 

Cerqueira (2006) declara que nas últimas duas décadas do Século XX, em especial nos 

anos 1990, surgiram no cenário internacional, movimentos visando a aumentar o nível de 

consciência da população para a necessidade de preservar o meio ambiente, os ecossistemas e 

a biodiversidade existente. Esses movimentos afetaram diretamente a gestão das organizações 

produtoras de bens e serviços, consideradas as grandes responsáveis pelos impactos 

ambientais existentes e pela degradação do meio ambiente. 
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Ante essa cobrança da sociedade, os setores empresariais, dentre eles as indústrias, 

viram a necessidade de adequação aos enfoques ambientais. Para incentivar essas iniciativas 

foram criadas as normas internacionais de gestão ambiental que têm como uma de suas 

finalidades delinearem as organizações alguns elementos para um sistema eficaz de gestão 

ambiental. O Sistema de Gestão Ambiental baseado na normalização NBR ISO 14001: 2004 é 

um destes instrumentos de gestão. 

A ISO-International Organization for Standardization  no plano internacional é a 

principal organização não governamental especializada em padronização e normalização. Foi 

criada em 1946 com o intuito de reunir órgãos de padronização de diferentes nações e 

combater a existência de normas não-harmonizadas para tecnologias similares, contribuindo 

assim para a eliminação de barreiras técnicas ao comércio, criando um consenso internacional 

normativo (ISO 14001, 2004a). 

A ABNT NBR ISO 14001 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental 

(ABNT/CB-38), pela Comissão de Estudo de Gestão Ambiental (CE-38:001.01). Esta norma 

equivale a ISO 14001: 2004. Tem por objetivo prover as organizações de elementos de um 

Sistema de Gestão Ambiental para auxiliar as empresas a alcançar seus objetivos ambientais e 

econômicos. Ela não foi criada para impor barreiras comerciais não-tarifárias, nem para 

ampliar ou alterar obrigações legais de uma organização (ABNT NBR ISO 14001, 2004).  

Essa norma não quer estabelecer padrões fixos ou requisitos absolutos de desempenho 

ambiental, apenas exige que as atividades estejam em conformidades com os requisitos legais. 

Por isso, ela pode ser aplicada em qualquer organização que deseje implantar um SGA. 

Também poderá ser implantada em apenas uma unidade operacional ou em atividades 

específicas, como no caso a gestão dos resíduos.  

A norma ISO 14001(2004) estabelece algumas etapas para implantação do SGA: 

planejamento; implementação e operação; verificação e análise da administração. Na etapa de 

planejamento devem ser identificados os aspectos e impactos ambientais das atividades da 

empresa; identificar os requisitos legais aplicáveis a organização; e traçar os objetivos, metas 

e programas a serem atingidos. Na próxima etapa que envolve a implementação e operação do 

SGA, é preciso levar em consideração os recursos necessários e definir as funções, 

responsabilidades e autoridades, em seguida deverá ocorrer o treinamento e a conscientização 

dos atores envolvidos, tudo deve estar documentado, havendo também um controle 

operacional das atividades desenvolvidas. Para o sucesso do programa, é imprescindível que 

haja a verificação através de monitoramento, avaliação, controle de registros e auditorias. Por 
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fim, a alta administração deverá analisar o Sistema de Gestão Ambiental em intervalos 

planejados para assegurar a sua continuidade (ABNT NBR ISO 14001: 2004). 

Para Cerqueira (2006), não basta apenas estabelecer a política e prover os recursos 

mínimos para as operações, é preciso repensar o negócio, os processos, a tecnologia 

empregada, e repensar as atitudes para otimizar o controle dos níveis de poluição gerados. É 

uma busca constante por alternativas sustentáveis para a diminuição dos impactos ambientais. 

Para Robles (2006), o SGA melhora a imagem institucional da empresa, que poderá 

utilizar o ar eting verde, obtendo vantagem competitiva no mercado global, amplamente 

disputado, onde os clientes, internos e externos, das organizações estão cada vez mais 

exigentes e conscientes em relação à preservação ambiental. Para Abreu et al (2008), a 

implantação do SGA traz diversos benefícios econômicos estratégicos para as organizações, 

como demonstra o Quadro 2.2.  

 

Quadro 2.2 Benefícios do Sistema de Gestão Ambiental 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

Economia de Custos 

 Economia devido à redução do consumo dos recursos naturais 

 Economia devido à reciclagem, venda e aproveitamento dos resíduos 

 Redução de multas e penalidades por poluição  

Incremento de Receitas 

 Aumento da contribuição de �produtos verdes� que podem ser vendidos mais caros 

 Maior participação no mercado devido a inovações nos produtos 

 Aumento da demanda por produtos que contribuam para a redução da poluição 

 Melhoria da imagem institucional  

 Aumento da produtividade 

 Alto comprometimento do pessoal 

 Melhores relações com órgãos governamentais, comunidades e grupos ambientalistas 

 Acesso assegurado ao mercado externo 

 Melhor adequação aos padrões ambientais 

Fonte: Abreu (2008). 
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Para as agroind st s s  l t ção do Sistema de Gestão Ambiental, 

baseado nas normas da NBR ISO 14001(2004) trará benefícios econômicos, ambientais e 

sociais para este setor. Ele ajudará na diminuição dos impactos ambientais de suas atividades, 

principalmente referente à gestão dos resíduos da cana-de-açúcar, que possuem um grande 

potencial de aproveitamento, constituído uma fonte alternativa de lucro para as agroindústrias.  

 

2.3 SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE BENEFICIAMENTO DE CANA-DE-

AÇÚCAR 

2.3.1 Definições 

A agroindústria, de maneira geral, pode ser definida, nas palavras de Belisário (1998), 

como um termo utilizado para designar qualquer atividade econômica que agregue valor a 

produtos provenientes de explorações agrícolas, pecuárias e florestais. Compreendendo desde 

processo simples, tais como limpeza e classificação, até processos mais complexos, que 

incluem operações de transformação física, química e biológica.  

Dias et al  (1999) salientam que atividade agroindustrial está diretamente relacionada à 

industrialização ou ao beneficiamento de produtos agropecuários. Tem como característica 

principal, conservar e transformar as matérias-primas. Dentre as agroindústrias, a da cana-de-

açúcar é um dos principais segmentos desse ramo de beneficiamento de produtos 

agropecuários. 

Para Piacente (2005), a agroindústria canavieira é uma atividade complexa, pois 

envolve um conjunto que é composto de um setor agrícola e outro setor estritamente 

industrial, muitas vezes, dividido em duas partes: fábrica de açúcar e destilaria de álcool. A 

parte agrícola apresenta aspectos e características ligadas diretamente a essa vertente da 

economia, ao processo de ocupação territorial e à utilização excessiva de recursos naturais, 

como água e solo. Já a divisão industrial apresenta seus aspectos mais ligados intimamente 

com os processos de transformações da matéria-prima. 

Shikida (1998) ressalta que no panorama atual da agroindústria canavieira importa 

estar atento à apuração dos custos, ao desenvolvimento de novas tecnologias e ao 

aproveitamento de subprodutos, pois, quem fez isso pôde se diferenciar dos demais. 
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2.3.2 Agroindústria canavieira no Brasil 

A atividade de beneficiamento da cana-de-açúcar sempre obteve um espaço 

considerável para a economia brasileira. De acordo com Casado et al  (2009), durante muito 

tempo a economia do Brasil colonial foi sustentada pela plantação da cana e exportação do 

�Ouro Branco�, como era chamado o açúcar naquela época. Originada da Ásia Meridional, a 

cana-de-açúcar é uma herbácea vigorosa, da família das gramíneas, espécie Saccharu  

officinaru  originalmente, seu cultivo se caracteriza como monocultura, com o uso extensivo 

da terra, grande absorção de mão-de-obra, desenvolvida em clima tropical e solo de terra roxa.  

Conforme Moreira (2004), o Brasil, na ampliação dos seus negócios com a cana, não 

se restringe somente ao açúcar e álcool, a cachaça é outro derivado da cana-de-açúcar que tem 

possibilidades de aumentar o balanço do agronegócio brasileiro. A aguardente brasileira 

alcança além do mercado nacional também consumidores europeus, japoneses e americanos 

com a venda deste produto em formatos variados como saches de pó, latas, garrafas de lendy 

(cachaça misturada com refrigerante) e garrafas artesanais.  

De acordo com o IEL/NC e SEBRAE (2005) a produção e o beneficiamento dessa 

matéria-prima constituíram elementos essenciais para o fortalecimento da economia nacional 

durante o ciclo da cana (séc. XVI e XVII), promovendo o Brasil dentro do cenário 

internacional e gerando transformações nos campos político, econômico e social. 

Um fato importante que impulsionou a indústria canavieira brasileira foi o 

PROALCOOL, criado pelo governo em 1975 para incentivar a produção de álcool 

combustível. Esse programa deu um novo direcionamento para a agroindústria da cana através 

da introdução de um novo produto, o álcool, porque antes este segmento econômico estava 

concentrado, principalmente, na produção de açúcar. 

Segundo Shikida (1998), esse programa caracterizou-se por três fases: a primeira, 

crescimento moderado que vai de 1975 a 1979; a segunda, considerada a fase da expansão 

acelerada, entre os anos de 1980 a 1985; e, por último, a fase de desaceleração e logo em 

seguida a crise do PROALCOOL, nos anos de 1986 a 1995. 

O surgimento desse programa deu-se devido, principalmente, à crise do petróleo, 

ocasionada pela subida de preço do combustível fóssil importado pelo Brasil. Em decorrência 

disso e também porque o setor açucareiro no Brasil estava enfraquecido, o governo financiou 

pesquisas para produção do álcool como fonte alternativa de energia para alavancar o setor 

agroindustrial da cana-de-açúcar.  
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Belik (1992) afirma que o PROALCOOL impulsionou não apenas o setor canavieiro, 

mas também as indústrias de máquinas e equipamentos para produção de álcool e o setor 

automobilístico através da fabricação de carros movidos a álcool. Para o sucesso desse 

programa foram investidos muitos recursos públicos que permitiram a adaptação das usinas 

para a produção alcooleira, principalmente nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco e 

Rio de Janeiro. 

Após a fase da implantação, a 2a fase foi de crescimento acelerado da produção para 

atender o consumo. Para Shikida (1998), houve ainda mais um incentivo, a 2a crise do 

petróleo (1979) que gerou um ambiente favorável para o lançamento do álcool hidratado (uma 

inovação do produto). A partir da segunda metade da década de 80 do século XX, esse 

programa começa a entrar em crise. 

Em 1986, com a queda do preço do petróleo, desapareceu a justificativa para o 
consumo do álcool combustível. Diante disso, o PROALCOOL entrou em 
decadência. Outro agravante dessa crise foi à retirada gradual da participação dos 
investimentos públicos neste programa. Além disso, a instabilidade na produção 
contribui para o desequilíbrio entre a oferta e a demanda por esse produto. Também 
foi extinto neste período o IAA (Instituto do Açúcar e Álcool) órgão que era 
regulamentador desse setor (SHIKIDA, 1998, p. 44). 

 

Ortega (2003) acredita que graças a esse programa, o Brasil conquistou uma 

tecnologia única no mundo para utilização em larga escala de um combustível renovável que 

independe do mercado internacional do petróleo. A maior diferença ambiental do álcool está 

em sua origem renovável. O álcool é extraído da biomassa da cana-de-açúcar, com 

reconhecido potencial para seqüestrar carbono da atmosfera, o que lhe confere grande 

importância no combate global ao efeito estufa.  

O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar, na visão de IEL/NC e SEBRAE (2005), 

continua a exercer papel fundamental nos dias atuais. Mas agora a realidade é completamente 

diferente. Se por um lado o Brasil se consolidou como grande produtor de açúcar e álcool, por 

outro lado enfrenta o desafio de uma nova dinâmica competitiva orientada para a segmentação 

de mercados que exigem produtos diferenciados, através de inovações nos produtos e 

processos tradicionais e a inclusão de novas tecnologias. 

No Brasil, este segmento econômico passou por mudanças tanto na parte agrícola 

como industrial para atender as demandas dos mercados consumidores nacionais e 

internacionais. Na parte agrícola, elas foram nítidas na logística, na mecanização do plantio e 

corte da cana, na terceirização de atividades e na irrigação da cultura. No setor industrial, as 
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mudanças realizadas pelas usinas se deram na direção da automação total dos processos de 

produção de açúcar e álcool e integração de processos gerenciais. Também foram notadas 

mudanças na diversificação produtiva da base tecnológica industrial existente, para fabricação 

de produtos diferenciados e para melhor aproveitamento dos subprodutos como a torta filtro e 

o bagaço para co-geração de energia. Essa diversificação só foi possível graças às parcerias 

realizadas com os órgãos de pesquisa e tecnologia (IEL/NC; SEBRAE, 2005). 

Esse mesmo autor ainda enfatiza que o novo paradigma adotado pelo Sistema 

Agroindustrial da cana-de-açúcar (SAG) exige: aumento da produtividade e mecanização da 

parte agrícola; busca de uniformidade do produto, principalmente na produção de açúcar e 

álcool com qualidade; diferenciação de produtos como açúcar líquido e produtos certificados; 

mudanças nas formas de gestão, com maior integração dos setores agrícolas, industriais e 

comerciais, implicando perdas aos atores sociais com menor poder de barganha (IEL/NC; 

SEBRAE, 2005). 

O Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) possui um total de 432 agroindústrias sucroalcooleiras, sendo que 162 delas 

produzem apenas álcool, 19 apenas açúcar e 251 são unidades mistas (Figura 2.1). Nas safras 

de 2008/2009 foram processadas pelas usinas brasileiras um total de 569.062.629 toneladas de 

cana, sendo a produção de açúcar de 31.049.206 toneladas e 27.512.962 mil litros de álcool 

(9.336.343 mil litros de álcool anidro e 18.176.619 mil litros de álcool hidratado). Os estados 

mais representativos no SGA da cana-de-açúcar brasileiro são: São Paulo, Alagoas e Paraná 

(MAPA, 2011). 

As estatísticas do MAPA mostram que nas regiões Norte/Nordeste, nestas mesmas 

safras, o total de cana processada foi de 64.099.738 toneladas (11,3% do total nacional). Com 

relação à produção industrial, foram produzidas 4.299.387 toneladas de açúcar (13,8% do 

total nacional) e 2.410.999 mil litros de álcool (8,8% do total nacional), sendo que 1.088.924 

mil litros de álcool anidro e 1.322.075 mil litros de álcool hidratado (MAPA, 2011). 
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Figura 2.1 Produção
Fonte: IC  (2010)
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Para Cuenca e Naz o (2004), a produção de cana-de-açúcar no Nordeste é uma 

atividade muito importante para a economia da região. Isso porque é responsável pela geração 

de renda e pelo surgimento de milhares de empregos diretos e indiretos gerados na cadeia 

produtiva, indo desde o cultivo até a colocação no mercado dos diferentes produtos. 

 

2.3.3 Agroindústria Canavieira em Sergipe 

De acordo com Santos (2004b), em Sergipe, a produção de cana começou a 

desenvolver-se no século XVIII. A cana motivou a chegada de escravos da África para 

trabalhar em suas lavouras. A formação da propriedade canavieira em Sergipe deu-se de 

diversas formas: herança, aforamento, compra e posse. Na província sergipana, no ano de 

1807, existiam 150 engenhos, atingindo o número de 344 em 1823.  

Para Manos (2009), a região do Cotinguiba, especialmente por conta das condições 

edafo-climáticas, passa a responder por 75% da produção da província já no início do século 

XIX. Neste mesmo período Sergipe passa a exportar açúcar. Para ser mais competitiva com 

outras regiões, a estrutura produtiva elevou a utilização do vapor e introduziu máquinas de 

clarificar açúcar, mas a estrutura econômica não sofreu grandes alterações. 

No período de 1930, com as mudanças na economia, que muda o foco do campo 
para a cidade, a competição dos setores produtores de cana fica mais acirrada. 
Devido a isto e aliados a fatores como precariedade do sistema sergipano de 
transporte, a onerosa malha ferroviária no interior do Estado e interesses de grupos 
mercantis que direcionavam as demandas contribuíram para o declínio da 
participação de Sergipe no mercado nacional de açúcar. Estando a margem da 
economia exportadora, Sergipe volta-se para a atividade pecuarista que cresceu 
significativamente até a década de 1960 (MANOS, 2009, p. 50).  

 

A cana-de-açúcar em terras sergipanas, como enfatiza Santos (2004b), nunca alcançou 

o nível de importância adquiridos nos estados de Alagoas e Pernambuco. A pecuária foi o 

grande responsável, no período colonial, pela organização do espaço geográfico sergipano, 

porém pequenos engenhos movidos a tração animal eram numerosos em todas as regiões 

úmidas do estado. Com o passar dos anos, o número de pequenas usinas foi aumentando e se 

aperfeiçoando na produção de açúcar, a primeira usina moderna implantada em Sergipe foi a 

Central Riachuelo, em 1888. 

De acordo com Santos (2004a), um fator importante que impulsionou o setor 

canavieiro em Sergipe foram às obras de infraestruturas que aconteceram no final da Era 

Vargas e início do governo de Kubistschek. No Estado foram construídas novas estradas, 
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sobretudo na   st u l   st l ção de energia elétrica, fundamental para o 

setor açucareiro e a construção do Distrito Industrial de Aracaju, já no final da década de 

1960. Neste momento, a produção de álcool em larga escala já estava sendo vislumbrado 

pelos empresários sergipanos. Porém, foi somente no início dos anos 1970 com a implantação 

da Destilaria da Usina São José Pinheiro, em Laranjeiras/SE, que esse processo foi 

consolidado. 

No início dos anos 1990 as áreas dedicadas às culturas temporárias como a cana 

estavam estagnadas. A partir de 1991 passam a declinar ano a ano. Somente em 2003 é que a 

produção canavieira em Sergipe retoma o seu crescimento (MANOS, 2009). 

Na atualidade, segundo o MAPA (2011), a produção sucroalcooleira em Sergipe está 

concentrada em seis usinas, sendo que apenas uma delas produz açúcar e álcool e as demais 

são apenas destilarias, conforme mostrado no quadro 2.3. 

Como afirma Manos (2009), a produção de cana em Sergipe está concentrada na 

mesorregião do Leste Sergipano, principalmente nas microrregiões do Cotinguiba, Baixo 

Cotinguiba e Japaratuba. Entretanto, a microrregião de Nossa Senhora das Dores também 

concentra uma parte da produção. Os municípios de Capela e Laranjeiras são destaques na 

produção canavieira, o primeiro porque nele estão localizadas três das seis usinas do estado e 

o segundo por nele está localizada a maior agroindústria de Sergipe, a Usina São José do 

Pinheiro Ltda.  

Verifica-se, conforme dados do MAPA (2011), a produção de álcool teve um aumento 

considerável da última safra (2008/2009), em relação à safra anterior (2007/2008), subindo de 

48.957 mil litros para 89.832 mil litros. O contrário verifica-se em relação à produção de 

açúcar que na safra de 2007/2008 obteve uma produção de 94.099 toneladas, caindo 

sensivelmente na safra seguinte (2008/2009), para 82.099 toneladas. Assim como tem 

ocorrido na região Nordeste, Sergipe tem elevado sua produção de cana-de-açúcar, mas a tem 

direcionado para produção de etanol. 
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Quadro 2.3 Usinas de cana-de-açúcar em Sergipe 
Razão Social CNPJ Data Localização Produção 

Agroindustrial Campo 

Lindo Ltda. 
07.454.414/0001-30 06/11/2008 

Nossa 

Senhora das 

Dores 

Etanol 

Companhia Brasileira de 

Açúcar e Álcool 
02.995.097/0004-98 11/9/2006 Japoatã 

Etanol 
 

Agroindustrial Capela 

Ltda ( Destilaria Taquari). 
07.461.344/0001-47 29/8/2008 Capela Etanol 

Junco Novo Ltda. 02.963.399/0001-31 20/10/2006 Capela Etanol 

Usina São José do 

Pinheiro Ltda. 
13.324.215/0001-00 20/4/2006 Laranjeiras Mista 

Termo Elétrica Iolando 

Leite Ltda. 
06.941.800/0001-93 24/12/2008 Capela Etanol 

Fonte: MAPA (2011) 
 

2.3.4 Produção do Etanol 

Conforme Almeida e Santo (2007), o Brasil é reconhecido mundialmente como líder 

na produção de cana-de-açúcar, matéria-prima utilizada no país especialmente para a 

fabricação de açúcar e álcool. A maior parte do álcool produzido mundialmente é de origem 

agrícola, sendo que a cana-de-açúcar, que é a principal fonte de recurso da destilação 

brasileira, tem apresentado relevância econômica. Segundo informações do MAPA (2011), o 

país possui, aproximadamente, 413 unidades produtoras de álcool, que são responsáveis pela 

produção de álcool anidro e hidratado. 

O álcool anidro é um tipo de álcool com até 1% de água e pode ser adicionado à 

gasolina para o aumento da octanagem, atuando como antidetonante, para que a gasolina 

possa ser comprimida no pistão do motor carburante ao máximo e não entre em combustão 

antes de acionada a vela do motor.  Já o álcool hidratado carburante possui 96% de álcool 

puro e 4% de água. Sua utilização no Brasil iniciou-se em 1979, com o lançamento dos carros 

a álcool, com o PROÁLCOOL, é o conhecido álcool combustível. 

Para o IEL/NC e SEBRAE (2005), atualmente, o mercado interno de etanol está em 

crescimento devido à venda de veículo com motor bicombustível a partir de 2003. Outros 

fatores que também contribuíram para o aumento da demanda por esse produto foi o aumento 

do percentual de adição de álcool anidro à gasolina e o desenvolvimento da produção de 
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biodiesel (substituto do diesel produzido a partir da reação de óleos vegetais, como soja, 

dendê, mamona, na presença de um catalisador), utilizando-se do álcool etílico como 

elemento para a catálise em seu processo de transesterificação. 

Desta forma, o IEL/NC e SEBRAE (2005) ainda afirma que a demanda interna por 

álcool depende dos seguintes fatores: preços dos combustíveis, legislação sobre a mistura do 

álcool na gasolina, crescimento das vendas de carros bicombustível, uso de álcool no processo 

de produção (transesterificação) de biodiesel e expansão do gás veicular (GNV). 

Em Sergipe, todas as seis usinas são produtoras de etanol. Na tabela 2.1 e no gráfico 

2.2, mostrados a seguir, pode-se verificar a evolução da produção alcooleira desde o ano de 

2003. 

SAFRA Álcool Anidro Álcool Hidratado Total 

2003/2004 30.215 31.851 62.066 

2004/2005 28.172 36.113 64.285 

2005/2006 19.306 28.634 47.940 

2006/2007 31.243 22.590 53.833 

2007/2008 29.951 19.006 48.957 

2008/2009 21.279 68.553 89.832 

Tabela 2.1 Produção de álcool em Sergipe no período de 2003 a 2009. 
Fonte: UNICA (2010) 

 

 
 
Gráfico 2.2 Produção de álcool em Sergipe no período de 2003 a 2009 
Fonte: ÚNICA (2010) 
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Ara o  s  o o o o   o ução de álcool nas destilarias, esse 

processo esta dividido em algumas etapas: 

1) Receptação da cana - A cana chega in natura na indústria e é estocada em locais 

adequados na usina. Nesta etapa ela é pesada e verificada a qualidade que chega a 

indústria.  

2) Preparação do mosto - Consiste em colocar o mel e a água num tanque diluidor para 

homogeneizar, em seguida encaminhar para o tanque do mosto onde é adicionado o 

caldo decantado 

3) Tratamento do fermento - é efetuada a preparação dos ingredientes para a 

fermentação alcoólica.   

4) Fermentação alcoólica - essa etapa ocorre em tanques onde se verifica o valor ri  a 

cada hora. Quando o valor se mantiver constante, cessa o processo de fermentação e o 

vinho é encaminhado para centrifugação. 

5) Centrifugação - ocorre a separação do vinho do fermento. O fermento passa para o 

processo de tratamento e o vinho segue para destilação. 

6) Destilação - O vinho bruto é aquecido, liberando vapores que sofrem condensação nas 

colunas de destilação, formando o álcool anidro e o hidratado. 

7) Armazenamento e distribuição - o álcool é acondicionado em reservatórios na área 

externa da destilaria para serem distribuídos em caminhões tanques. 

 

2.3.5 Produção de Açúcar 

A produção de açúcar brasileira, segundo informa IEL/NC e SEBRAE (2005), 

assumiu em 1990, a posição de liderança nas exportações mundiais. Isso se deve, 

principalmente, ao fato de o Brasil ser o maior produtor mundial de cana e ter flexibilidade na 

definição de seu i  de produção entre açúcar e álcool, esse poder inclusive para interferir no 

preço internacional. Os maiores importadores do açúcar brasileiro são: no Oriente Médio, 

Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã; na África, Nigéria, Egito e Marrocos; na Europa 

Oriental, Rússia; e China, na Ásia.  

A produção brasileira de açúcar na safra de 2008/2009, conforme dados da UNICA 

(2010) foi de 31.049.206 toneladas, ela está concentrado em 270 usinas espalhadas pelo 

Brasil. Nas regiões Norte/Nordeste, foram produzidos na última safra 4.299.387 toneladas de 

açúcar, ou seja, 13,8% da produção nacional.  Em Sergipe, o açúcar é produzido em apenas 
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uma agroind st   s  São José da Pinheiro e a produção na safra de 2008/2009 foi de 

82.099 toneladas, o equivalente a aproximadamente 2% das regiões Norte/Nordeste. A tabela 

2.2 mostra a produção sergipana de açúcar nas últimas safras. 

 

SAFRA Produção de Açúcar (toneladas) 

2000/2001 71.818 

2001/2002 55.662 

2002/2003 68.651 

2003/2004 68.882 

2004/2005 74.491 

2005/2006 65.060 

2006/2007 50.400 

2007/2008 94.061 

2008/2009 82.099 

        Tabela 2.2 Produção de Açúcar em Sergipe no período de 2000 a 2009 
         Fonte: ÚNICA (2010) 

 

Piacente (2005) salienta que no Brasil são produzidos basicamente dois tipos de 

açúcar, o açúcar bruto ou demerara e o cristal branco. O açúcar bruto possui menor grau de 

pureza e é vendido como matéria-prima para refinarias, já o cristal passa por um processo de 

clarificação mais minucioso, proporcionando-lhe melhor qualidade.  

Adaptado de Araújo (2009) foi descrito o processo de produção do açúcar que 

obedece, de maneira geral (Figura 2.2), as seguintes etapas:  

1) Receptação da cana - a cana chega in natura na indústria e é estocada em locais 

adequados na usina. Nesta etapa ela é pesada e verificada a qualidade que chega a 

indústria. 

2) Extração do caldo - consiste em transportar a matéria-prima através de uma mesa 

alimentadora para em desinligrador para cortá-la em pedaços pequenos e, em seguida, 

passa para um desfribador que tritura a cana e encaminha para as moendas extraírem o 

caldo. Nesta fase, o caldo passa por processo de embebição, que consiste em lavar o 

bagaço com água. 

3) Armazenamento do caldo - o caldo é armazenado em tanques. 
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4) Tratamento do caldo - consiste em adicionar um tipo de sust  uímica para 

clarificação do caldo. 

5) Aquecimento I - o caldo passa por processamento de aquecimento a temperatura de 

75° C. 

6) Sulfocaleação - è o adicionamento de enxofre e leite de cal ao caldo para equilibrar o 

pH do caldo em torno de 6,4 a 7,0. 

7) Homogenização - as mexedeiras homogenizam o caldo com as substâncias que são 

adicionadas. 

8) Aquecimento II - o caldo passa por aquecimento a temperatura de 105°C. 

9) Decantação - é efetuado o processo de decantação para purificar o caldo. 

10) Filtração do caldo - o caldo passa por filtros para retirar as impurezas existentes. 

11) Evaporação - o caldo passa por evaporadores para retirada da água e ficar mais 

concentrado, atingindo ri  entre 60-65, formando um xarope que é a última etapa de 

concentração do caldo. 

12) Tratamento do xarope - é preparada uma substância cristalizadora que será 

adicionada ao xarope. 

13) Cozimento - é efetuado o cozimento do xarope até a formação de cristais. 

14) Cristalizadores - são reservatórios para colocar a massa de açúcar e mel. 

15) Secagem - o açúcar passa por um processo de secagem 

16) Peneiramento - o açúcar passa por processo de peneiração para classificação. 

17) Ensacamento e empacotamento - o açúcar é armazenado em sacos grandes ou 

empacotado em sacos pequenos, geralmente plásticos e arrumados em fardos. 

18) Estocagem - o açúcar é armazenado à temperatura ambiente, formado pilhas. 

19) Distribuição - o açúcar é distribuído em caminhões. 
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Figura 2.2 Fluxograma simplificado da produção de álcool e açúcar 
Fonte: Ara o  

 

2.4 PRINCIPAIS RESÍDUOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 

BENEFICIAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR E ALTERNATIVAS DE 

APROVEITAMENTO 

O Sistema Agroindustrial da Cana-de-açúcar (SGA), no Brasil, dedica-se 

principalmente para a produção do etanol e do açúcar, os co odities de grande valor no 

mercado nacional e internacional. O crescimento dessa produção, para atender a demanda 

econômica, e a aplicação de novas tecnologias, para melhorar o produto, ocasionaram o 

aumento significativo na geração dos resíduos da cana. Diante disso, o setor canavieiro 

necessitou buscar alternativas para o aproveitamento destes subprodutos, uma vez que com a 

maior exigência da legislação ambiental eles não poderão ser descartados de forma aleatória. 

Para o IEL/NC e SEBRAE (2005), os subprodutos do processamento das usinas 

canavieiras possuem capacidade de agregar valor à produção e passaram a ser valorizados, 

transformando-se em fontes de custos de receitas. O valor destes subprodutos irá depender do 

mercado ao qual são destinados e do valor dos produtos que eles possam substituir. A geração 

destes resíduos é, marcadamente, sazonal devido ao fato de a maioria das usinas brasileiras 

funcionarem em apenas alguns períodos do ano. 
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Foi durante a crise do PROALCOOL e com o acirramento da competição do mercado 

de açúcar, que as usinas de açúcar passaram a buscar estratégias para se manterem no 

mercado. Uma dessas alternativas foi o aproveitamento dos seus resíduos. Entretanto, para a 

viabilidade dessa exploração devem ser consideradas as vocações regionais, a sustentabilidade 

ambiental e a mercado. As vantagens dessas novas atividades que inicialmente tinham caráter 

sócio-político-ambiental têm ganhado também sustentação econômica pelo crescente interesse 

do consumidor por esses produtos. 

Na visão de Szmrecsányi (2002), podem ser identificadas algumas principais 

possibilidades de diversificação, que revertem em melhoria de qualidade de vida (aspectos 

ambientais) e de redução de custos de produção neste segmento industrial.  

Os resíduos da cana estão divididos em: sólidos, líquidos e gasosos. Os principais 

resíduos sólidos são: o bagaço, a torta filtro, a cinza do bagaço e a levedura seca; os líquidos 

são: a vinhaça, as águas residuárias, óleo fuzil e o melaço (praticamente todo usado na 

produção de álcool); e os gasosos são constituídos basicamente de gases poluentes. 

 

2.4.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço da cana-de-açúcar é um resíduo fibroso resultante da extração do caldo pelas 

moendas. A quantidade produzida é em função do teor de fibra da matéria-prima processada, 

apresentando em média 46% de fibra e 50% de umidade. Pela proporção em que é produzido 

e devido a sua composição, o bagaço constitui em um dos subprodutos mais importantes para 

a indústria sucroalcooleira (PARANHOS, 1987). 

O crescimento da atividade industrial de beneficiamento da cana no Brasil acarreta 

num excedente considerável de bagaço. Conforme Cortez et al  (1992), para cada uma 

tonelada de cana processada são gerados 260 kg de bagaço com 50% de umidade. Sua 

composição em base anidra é de, aproximadamente, 50% de celulose, 25% de hemicelulose e 

25% de lignina. Para Cordeiro (2006), a composição química do bagaço é em função do tipo 

de cana-de-açúcar cultivada, tipos de fertilizantes e herbicidas, além de fatores naturais como 

clima, solo, água. 

Para Piacente (2005), os estudos realizados a cerca da utilização do bagaço nas 

próprias usinas com finalidade energética são muitos e apontam sempre para ampliação dos 

sistemas de co-geração já instalados. Isso necessariamente demanda a substituição de 

caldeiras que trabalham em baixa pressão por equipamentos mais modernos, melhorias na 
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efici  s tu s  l ção da oferta de geradores de eletricidade a vapor e das linhas 

de transmissão de energia elétrica.  

O bagaço é valorizado, principalmente, porque substitui a utilização de combustíveis 

fósseis e de madeira na geração de energia. De acordo com o IEL/NC e SEBRAE (2005), em 

São Paulo, o valor comercial do bagaço para co-geração de eletricidade, muitas vezes, 

ultrapassa o preço/tonelada da cana-de-açúcar. Considera-se a co-geração de energia a partir 

da queima do bagaço como o terceiro produto da agroindústria canavieira. As usinas além de 

utilizarem a energia produzida através do bagaço para as suas atividades, também investem 

em tecnologias para a venda desse potencial energético.  

Cordeiro (2006) afirma que a co-geração com bagaço de cana-de-açúcar produz 

substancial liberação de carbono na forma de CO2. Entretanto, o balanço nas emissões de CO2 

é praticamente nulo, pois, através da fotossíntese, a biomassa queimada é reposta no ciclo 

seguinte da cultura da cana. Diante disso, segundo o IEL/NC e SEBRAE (2005), essa co-

geração de eletricidade esta sendo vislumbrada pelas usinas como fonte de receita pela 

possibilidade de venda de créditos de carbono, proporcionada pelo Protocolo de Kyoto. 

O quadro 2.4 foi elaborado com base em informações cedidas por usinas que estão se 

credenciando a obter créditos de carbono. 

 

Quadro 2.4 Base de Cálculo de Receita Gerada com Venda de Crédito de Carbono 
 

Base de Cálculo 

1 Tonelada de Bagaço = 3 toneladas de cana 

280,80 toneladas de cana = 1 MW de energia 

118 toneladas de Bagaço = 1 Tonelada de CO2 

1 Tonelada de CO2 = US$ 5,00 

Fonte: IEL/NC e SEBRAE (2005). 

 

Sem dúvida o aproveitamento do bagaço da cana para a geração de energia é a 

alternativa mais economicamente rentável para as usinas e também contribui para a 

preservação do meio ambiente por utilizar fonte renovável de energia. 

Para Ortega (2003), essa opção para atender a demanda por energia. Essa co-geração 

de energia apresenta diversos benefícios, tais como: 
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 Atendimento da necessidade nacional de geração de energia elétrica, a partir de 

novas fontes energéticas; 

 Produção de energia elétrica com tecnologia totalmente limpa, de fonte 

renovável, contribuindo para a preservação ambiental; 

 Produção de energia elétrica, principalmente, na época de menor pluviosidade, 

que coincide com a safra sucroalcooleira; 

 Inclusão de um novo agente de produção de energia elétrica, contribuindo 

assim para a consolidação do novo modelo de mercado competitivo; 

 Ganho de competitividade no setor sucroalcooleiro mundial, uma vez que 

estará sendo agregado um novo produto de receita estável a partir do melhor 

aproveitamento de um produto residual; 

 Utilização de tecnologia totalmente nacional, preservando empregos locais e 

desonerando a balança de pagamentos do país. 

Além da sua principal utilização para a co-geração de energia, o bagaço também pode 

ser aproveitado de várias outras maneiras. O Instituto Cubano de Pesquisas sobre Derivados 

da Cana-de-açúcar (ICIDCA) apresenta uma enorme variedade de utilidades para o bagaço da 

cana. O Quadro 2.5 descreve algumas inovações para aproveitamento do bagaço da cana. 

Quadro 2.5 Alternativas para Utilização do Bagaço da Cana 

PRODUTO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO IMPLICAÇÕES 

Aglomerado de 
Bagaço / 
Cimento 

Tecnologia conhecida 
como produção de painéis 
como aglutinantes 
inorgânicos 

Empregado na construção de 
habitações, na 
implementação de  
estruturas de serviços e na 
construção de barreiras  
acústicas 

Gera resíduo, mas com o 
cumprimento de medida 
vinculada ao recolhimento do 
pó e reutilização dos refugos 
na produção de cimento, 
elimina-se o impacto 
ambiental 

Aglomerado 
MDF 

Um tipo de painel, 
tecnologia desenvolvida 
nos EUA 

Substitui o uso de tabuleiros 
de partículas e as madeiras 
maciças 

Geração de emissões de pó, 
formaldeído e ruídos de 
equipamentos 

Furfural 

Álcool furfurílico é um 
líquido amarelo, de cheiro 
penetrante, obtido a partir 
de matérias-primas 
vegetais 

Utilizado na produção de 
produtos químicos, na 
indústria farmacêutica e 
como solvente no refino de 
óleos 

Produz dois tipos de efluentes: 
gasosos e líquidos 

Antidiarréico 
Ligmed-A 

Derivado químico da 
lignina do bagaço da cana 

Usado no tratamento de 
transtornos digestivos em 
porcos, ovinos e bovinos 

Efluentes ácidos obtidos são 
neutralizados com hidróxido 
de cálcio antes da mistura 

Bagaço 
Hidrolisado 

Produto de cor castanha, 
cheiro adocicado 

Destinado a alimentação de 
ruminantes 

Há emissão de pequenas 
quantidades de substâncias 
químicas e  de bagaço 
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Quadro 2.5 Alternativas para Utilização do Bagaço da Cana � Continuação... 

Composto 
Furano � Epóxi 

Constituem duas linhas de 
produtos, as soldas 
metálicas a frio e os 
recobrimentos especiais 

Utilizado como cola ou 
adesivo, regeneração de 
partes soltas e reconstrução 
de peças 

Gera efluentes líquidos de 
baixo DQO, portanto não é 
considerada produção 
contaminante 

Licor de Xilose 
É um açúcar de baixo teor 
calórico 

Utilizado para produção de 
pinturas, vernizes e pastas de 
dente; na produção de goma 
de mascar; utilizado no 
tratamento de osteoporose, 
artrite e hepatite B 

Os resíduos gerados estão 
relacionados com a geração de 
trocas iônicas durante o 
processo de purificação 

Meio para 
corrugar 

Papel ondulado, obtido a 
partir da massa do bagaço 

Utilizado na produção de 
caixas de papelão e de papel 
corrugado 

Efluentes devem ser 
neutralizados antes do descarte 

Briquete 

Pode ser obtido com a 
utilização de qualquer tipo 
de biomassa como a cana-
de-açúcar 

Utilizado como fonte de 
energia 

Processo não gera resíduo 

Fonte: IEL/NC e SEBRAE (2005) 
 
 

2.4.2 Levedura Seca 

IEL/NC e SEBRAE (2005) descreve levedura como um subproduto obtido da 

fermentação do álcool, é um excelente suplemento protéico de baixo custo, usado como 

insumo na indústria de ração animal e na indústria de alimentos. Muitas usinas têm investido 

na produção de levedura seca para a produção de ração animal. 

Segundo Cortez et al (1992), cada litro de álcool produzido rende de 15 a 40g de 

levedura e um controle cada vez mais apurado do processo de fermentação faz com que o 

excedente seja totalmente reaproveitado, quando não, é vendido como alimento animal. 

Os estudos de Maia et al  (2002) demonstram  que a levedura é uma boa fonte de 

lisina, o que pode favorecer sua combinação com cereais como o milho. Constitui boa fonte 

de leucina, treonina, vitaminas do complexo B, carboidratos, lipídios e minerais, sendo, por 

outro lado, deficiente em aminoácidos sulfurados. 

 

2.4.3 Óleo Fúsel 

Outro subproduto da indústria da cana é o óleo fúsel. Stupiello (1987) o descreve 

como um subproduto resultante da retificação do vinho para fabricação do álcool. Ele pode 

ser reaproveitado como matéria-prima na refinação de onde se extraem alcoóis com diversos 

graus de pureza para a elaboração de outras substâncias químicas. Por isso, várias indústrias 



Capitulo 2 � Agroind st s C s  o t   o Desenvolvimento Sustent l 43 

 

químicas reaproveitam esse resíduo no seu processo industrial, que é comprado das usinas 

canavieiras. 

 

2.4.4 Torta-Filtro 

Cordeiro (2006) conceitua a torta-filtro como um subproduto do processo de 

clarificação do caldo na fabricação de açúcar. Por ser rico em matéria orgânica se for 

destinada inadequadamente poderá causar problemas de poluição. 

Por isso, conforme IEL/NC e SEBRAE (2005), a torta-filtro vem sendo largamente 

transformada em adubo organomineral, após processo de estabilização, quando é incorporada 

ao solo, evitando o efeito negativo da poluição e trazendo benefícios econômicos. Esse 

subproduto deverá passar por uma etapa de estabilização dos resíduos orgânicos através do 

processo aeróbico pela compostagem, podendo ser usada, por exemplo, a torta-filtro 

misturada com o bagaço. Ela também poderá ser utilizada na produção de ração animal. 

2.4.5 Cinza do Bagaço da Cana 

Com a queima do bagaço nas caldeiras das usinas para co-geração de energia, surge 

um novo resíduo, a cinza do bagaço. Vários estudos realizados demonstram que esse 

subproduto pode ser utilizado de diversas maneiras.  

De acordo com Paula (2006), do total do bagaço queimado cerca de 10% se 

transforma em cinzas. Aproximadamente 95% de todo bagaço produzido no Brasil é 

queimado em caldeiras para geração de vapor. Cada tonelada de bagaço queimado resulta em 

147 kg de cinza. O seu estudo demonstrou a possibilidade de utilização da cinza do bagaço 

como adição em argamassas em substituição parcial do cimento. 

Segundo Freitas (2005), normalmente a cinza residual é utilizada como adubo nas 

próprias lavouras de cana-de-açúcar, apesar de ser um material de difícil degradação e que 

apresenta poucos nutrientes minerais. 

 

2.4.6 Vinhaça 

De acordo com o Instituto Cubano de Investigações dos Derivados da Cana-de-açúcar 

(ICIDCA), a vinhaça constitui um dos maiores resíduos da indústria de derivados da cana-de-

açúcar e é caracterizada por ser um líquido de cor marrom escuro, de odor penetrante, 
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apresentando uma alta demanda química de oxigênio (DQO). Sua composição química é 

muito variável e dependente de fatores tais como colheita, forma de extração do açúcar e do 

próprio processo fermentativo empregado para produção de álcool. 

Para Piacente (2005) é um resíduo resultante da destilação e fermentação da cana de 

açúcar no processo de fabricação de álcool, também pode originar-se como subproduto da 

produção de açúcar sendo eliminada no processo de cristalização do caldo da cana. 

Segundo Brito et al  (2007), outrora a vinhaça era lançada, na forma bruta, nos cursos 

de água, desencadeando uma série de fatores adversos no que diz respeito às questões 

ambientais; posteriormente, passou a ser lançada no solo, na forma in natura, o que provocou, 

de início, muitos questionamentos sobre os efeitos no solo e no lixiviado. 

A aplicação de vinhaça na lavoura de cana-de-açúcar, fertiirriação, visa, por um lado, 

substituir total ou parcialmente a adubação mineral, e, por outro, evitar a poluição dos 

mananciais. Porém, o que se observa é que existem poucos estudos a respeito dos impactos 

que ela pode causar ao lençol freático. Isso se agrava ao considerar que em lavouras de cana 

crua, que tendem a crescer, a infiltração do líquido é comprovadamente maior, podendo levar 

a contaminação das águas por elementos químicos (IEL/NC e SEBRAE, 2005). 

Como solução para o problema da contaminação através da vinhaça, o Governo de São 

Paulo através da CETESP elaborou uma Norma Técnica que regulamenta esse processo. A 

Norma P4 231, de dezembro de 2006, estabelece os critérios e procedimentos para o uso de 

vinhaça no solo agrícola (SÃO PAULO, 2006).  

Além de sua mais habitual utilização no fertiirrigação de lavouras, o ICIDCA, através 

de pesquisas verificou a viabilidade de aproveitamento da vinhaça de outras maneiras 

(IEL/NC e SEBRAE, 2005).  O quadro 2.6 demonstra essas formas de aproveitamento. 

Quadro 2.6 Alternativas para Utilização da Vinhaça. 

PRODUTO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO IMPLICAÇÕES 

Vinhaça 
Concentrada 

Um líquido marrom escuro, 
de odor penetrante, 
apresentando alta demanda 
de DQO 

Utilizado para produção 
de energia e/ou 
fertilizante 

A tecnologia constitui um 
sistema de tratamento de 
resíduos 

Probiótico 
Preparado probiótipo de 
bactérias ácido lácticas 

Utilizado na alimentação 
de animais 
monogástricos 

Não causa impactos 
ambientais 

Levedura a partir 
da vinhaça 

Pó de cor creme claro 
contendo 46% de proteína, 
máximo 3,0 de fósforo e 
entre 8 a 10% de umidade 

Utilizado na elaboração 
de alimentos para 
animais monogástricos 

Essa tecnologia possui um 
sistema de tratamento de 
resíduos. 

Fonte: IEL/NC e SEBRAE (2005). 
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2.4.7 Águas Residuárias 

De acordo com Piacente (2005), as u s s u s s o st s de cana são 

oriundas do processo de lavagem da cana, do maquinário, do resfriamento da vinhaça. A água 

utilizada na lavagem da matéria-prima apresenta alto potencial poluidor, isso obriga as usinas 

a reaproveitarem o máximo possível dela no processo produtivo e a instalarem sistemas de 

tratamento e resfriamento de água antes de destiná-las aos corpos receptores. 

Segundo Matos (2005), os principais impactos ambientais proporcionados pelo 

lançamento de águas residuárias agroindustriais, sem tratamento prévio, em corpos hídricos 

são a elevação da DBO da água, o que provoca diminuição do oxigênio dissolvido no meio; 

alteração da temperatura e aumento da concentração de SS (aumento da turbidez); 

eutrofização dos corpos hídricos e proliferação de doenças veiculadas pela água. 

As águas residuárias da indústria canavieira são formadas pela soma de diversos 

efluentes líquidos industriais. Atualmente, são compostos por purgas de sistemas fechados de 

lavagem de cana, purgas de circuitos de resfriamento, purgas do sistema de retentores de 

material particulado dos gases da chaminé, sobra de águas condensadas, flegmaça e lavagem 

de pisos e equipamentos (ANA, 2009). 

A recuperação e tratamento dos despejos industriais das usinas e destilarias de cana 

são basicamente compostos por controles internos, ou seja, controle preventivo e os controles 

externos, que significam o tratamento dos efluentes. Esses tratamentos resumem-se em: 

tratamento da água de lavagem da cana por decantação; o tratamento da água do lavador de 

gases das chaminés por decantação-flotação; os diversos resfriamentos, em torres de 

arrefecimento ou tanques aspersores; o efluente de lavagem de piso e equipamentos tratados 

em caixas de areis e gordura; e os esgotos domésticos conforme padronizado na Norma 

Brasileira sobre o assunto (ANA, 2009).  

Ainda conforme a ANA (2009), esses tratamentos possuem diferentes objetivos: 

1) Tratamento de água de lavagem da cana: Visa remover o material 

sedimentado e a manutenção de sua condição de reuso na própria lavagem da 

cana. 

2) Tratamento dos despejos da lavagem de chaminé: Por apresentarem uma 

grande quantidade de sólidos em suspensão e certo teor de matéria orgânica, 
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requerem um tratamento com decantação e flotação para retirada da matéria 

em suspensão. 

3) Resfriamentos dos efluentes da fábrica: visam remover a carga térmica do 

efluente para ser reaproveitado no processo ou depositado nos corpos 

receptores. 

4) Efluentes da lavagem de pisos e equipamentos: São utilizados entre outros 

tratamentos a caixa de separação de óleo 

5) Tratamento de esgotos domésticos: Segundo a norma esses efluentes podem 

ser tratados em nível primário em fossas sépticas seguida de filtro anaeróbico 

ou em nível secundário quando forem depositados nos corpos hídricos, esse 

tratamento implica a remoção da matéria orgânica solúvel em sistema de 

tratamento biológico. Além destes tratamentos, as águas residuarias também 

podem ser aplicadas na lavoura de cana juntamente com a vinhaça.  

Além da disposição e do reuso adequados das águas residuarias, as agroindústrias 

devem adotar medidas para minimizar o uso deste recurso. Corrigir vazamentos, fazer a 

manutenção e/ou substituir os equipamentos e utilizar tecnologias para diminuir o consumo de 

água são alternativas para diminuição desse impacto ambiental da indústria sucroalcooleira. 

 

2.4.8 Gases poluentes 

Piacente (2005) acredita que a crescente industrialização da produção de açúcar e 

álcool, principalmente o aumento da produtividade do álcool combustível de grande 

rentabilidade econômica, fez com que a emissão de gases tóxicos oriundos das chaminés das 

usinas contribuísse para o problema ambiental do efeito estufa. Isso se deve também às 

formas insustentáveis que foram adotadas no passado e que estão sendo modificadas ao longo 

do tempo, visando reduzir a emissão destes poluentes atmosféricos. 

Moreira (2004) saliente que, há algum tempo, a humanidade tem se preocupado com 

as questões ambientais, principalmente aquelas referentes à poluição atmosférica. Vários 

países reuniram-se em encontros e conferências para tratar sobre o tema na busca de 

alternativas para solucionar os prejuízos atmosféricos. Entre os principais eventos podemos 

citar: a Conferência de Kyoto, no Japão em1997. Nesse evento ficou estabelecido entre os 

países membros um acordo para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Acordou-se que 

entre 2008 e 2012 os países desenvolvidos devem reduzir a emissão de gases de 5,2% em 
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m  o  1990. Criou-se então com o Protocolo de Kyoto três instrumentos 

ambientais: comércio de emissão de gases; implementação conjunta; e mecanismo de 

desenvolvimento limpo. 

Na visão de Silva (2000), o problema da poluição do ar na indústria açucareira está 

relacionado intimamente com as características do combustível (umidade, cinzas, etc.), com 

as características e tipo da fornalha, assim como com a operação destes equipamentos. 

Como solução para reduzir a emissão de gases atmosféricos, Piacente (2005) 

acrescenta que as usinas brasileiras estão adotando alternativas como à utilização de 

tecnologia limpa. São medidas para conter a poluição atmosférica: o uso de equipamentos de 

alta tecnologia nos processos de produção, minimizando a emissão desnecessária de gases: 

equipamentos com filtros, purificadores, lavadores de gases, incineradores e redes de 

tratamento de água e esgoto, que reduzem a emissão de poluentes. É necessário que haja uma 

fiscalização eficiente dos órgãos ambientais para que a agroindústria da cana atinja graus 

satisfatórios de sustentabilidade com relação à poluição atmosférica. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERI AÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: AGROINDÚSTRIAS 

SERGIPANAS 

O estudo foi realizado em todas as Agroind st s C s  S  cadastradas 

no Minist o  ultu  u   st to, no ano de 2010:  

1) Usina São José do Pinheiro de Açúcar e Álcool Ltda, CNPJ: 13.324.215/0001-00, 

localizada no povoado Pinheiro, Laranjeiras/SE, produtora de açúcar e álcool. 

2) Usina Agroindustrial Campo Lindo Ltda, CNPJ: 07.454.414/0001-30, localizada no 

povoado Floresta, Nossa Senhora das Dores/SE, produtora de álcool.  

3) Usina Termo Elétrica Iolando Leite, CNPJ: 06.941.800/0001-93, localizada na 

Rodovia Manuel Dantas, s/n, Km 03, zona rural, Capela/SE, produtora de álcool e 

aguardente. 

4) Usina Junco Novo Ltda, CNPJ: 02.963.399/0001-31, localizada na Fazenda Junco 

Novo, Povoado Boa Vista, Capela/SE, produtora álcool e aguardente.  

5) Agroindustrial Capela (Destilaria Taquari), CNPJ: 07.461.344/0001-47, 

pertencente ao Grupo SAMAN, localizada no endereço: Povoado Miranda, zona rural 

do município de Capela/SE, produtora de álcool e aguardente e prepara-se para 

produzir açúcar na safra de 2011/2012. 

6) Unidade Industrial da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, CNPJ: 

02.995.097/0004-98, localizada na Estrada Japaratuba/Pacatuba, Km 34, Zona Rural 

de Japoatã/SE, produtora de álcool hidratado e anidro.  

 

A pesquisa aconteceu no período em que as usinas fazem o beneficiamento da 

matéria-prima nas safras 2010/2011, que ocorre nos meses de setembro/2010 a março/2011. O 

mapa da figura 3.1 representa os municípios onde estão localizadas as usinas de cana, objetos 

de estudo desta pesquisa. 
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Figura 3.1 Mapa de Localização das Agroindústrias Sergipanas 
Fonte: Atlas Digital, SRH, 2004. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.2.1 A Ciência e o Método Científico 

A ciência  o s  u  t o  o to lo t  o o u  o u  

a partir da construção de proposições hipotéticas, alcançar a verdade, ou algo que se aproxime 

dela. Esse é, de forma geral, o conceito normalmente aceito pela comunidade científica.  

Entretanto, vários autores estabeleceram seus conceitos sobre a ciência. Para Lakatos e 

Marconi (2009), constitui um conhecimento contingente, sistemático, que possui a 

característica da verificabilidade. É falível em virtude de não ser definitivo e 

aproximadamente exato porque novas proposições e o desenvolvimento de várias técnicas 

podem reformular sua teoria. 

Para Ander-Egg (1978), ela é o conjunto de conhecimentos racionais, certos ou 

prováveis, obtidos metodicamente sistematizados e verificáveis, que fazem referência a 

objetos de uma mesma natureza. Diante dos muitos conceitos sobre ciência, pode-se inferir 
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que  u  s to o l  o t o  lógico que se utiliza de um método para alcançar o 

conhecimento. 

�É o método científico que fornece o instrumento necessário à realização da ciência, 

permitindo a verificação e reprodução do conhecimento alcançado, contribuindo para 

explicação de fenômenos, de modo que os problemas inerentes a estes sejam entendidos� 

(MENEZES, 2006, p. 61). Para Morato (2003), o método envolve técnicas exatas, objetivas e 

sistemáticas, implementadas através de regras fixas para a formação de conceitos, condução 

de observações, realização de experimentos e validação de hipóteses. Através desses 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados pelo pesquisador é possível atingir os 

objetivos traçados e construir o conhecimento científico. 

 

3.2.2 Os Paradigmas da Pesquisa 

Os paradigmas, segundo a explicação de Silva e Pinto (1986), são um conjunto de 

princípios, teorias, estratégias metódicas e resultados cruciais que servem de modelo ou 

quadro orientador às pesquisas produzidas na sua área. 

Roesch (1996) ressalta que há duas tradições principais na ciência: o positivismo e a 

fenomenologia, que estão associados respectivamente a métodos quantitativos e qualitativos. 

Ele ainda afirma que a ideia básica do positivismo é que o mundo social existe externamente 

ao homem, e que suas propriedades devem ser medidas através de métodos objetivos, 

enquanto que a tradição fenomenológica parte da perspectiva de que o mundo e a realidade 

não são objetivos e exteriores ao homem, mas socialmente construídos e recebem um 

significado a partir do homem. 

Esta pesquisa, em função de seus objetivos e características, está fundamentada, 

principalmente, no paradigma positivista em virtude de buscar a identificação das partes 

constituintes e explicar a forma como estas se relacionam entre si. Entretanto, não deixa de 

considerar o paradigma fenomenológico, pois procura conhecer a essência dos fenômenos 

estudados entendendo o significado de cada situação com aspecto geral, ligando-se as partes 

ao todo. 
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3.2.3 Classificação e Delineamento da Pesquisa 

Para atingir o objetivo principal ao qual se prop s, este estudo caracterizou-se como 

uma pesquisa descritiva, aplicada e exploratória, baseada num estudo de caso. Esta opção foi 

escolhida devido à necessidade de um estudo aprofundado para identificar as principais ações 

realizadas pelas agroindústrias selecionadas em relação a seus mais importantes resíduos. 

Como explica Lakatos e Marconi (2008), o estudo exploratório possibilita ao pesquisador 

aumentar sua visão em torno de determinado problema. Ele parte de uma hipótese e aprofunda 

seu estudo nos limites de uma realidade específica, buscando maior conhecimento sobre a 

temática, para, em seguida planejar uma pesquisa descritiva. Na visão de Richardson (1989), a 

vantagem da pesquisa exploratória é porque os resultados desse estudo possibilitarão que o 

plano de pesquisa seja revisto, contribuindo para a realização de um aprofundamento sobre o 

tema. 

A pesquisa é descritiva visto que permite um conhecimento mais aprofundado dos 

fenômenos relacionados à problemática dos resíduos da cana-de-açúcar em Sergipe, contribui 

para aumentar o nível de conhecimento sobre a gestão das agroindústrias canavieiras. Os 

estudos descritivos pretendem descrever as características de uma situação, a verificação da 

frequência com que ocorre e/ou estabelecer relações entre as variáveis. 

É uma pesquisa aplicada porque, com base no conceito de Lakatos e Marconi (2008), 

ela possui um interesse prático, isto é, os seus resultados podem ser aplicados ou utilizados na 

solução de problemas que ocorrem na realidade das agroindústrias em estudo. 

Esta pesquisa é um estudo de caso, isto porque ele é uma categoria de pesquisa cujo 

objeto de pesquisa compreende uma ou mais unidades que se analisa aprofundamento. 

O estudo proposto também se caracterizou como quanti-qualitativo. De acordo com 

Richardson (1989), o método quantitativo emprega a quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações como também no tratamento por meio de técnicas estatísticas. Já o 

qualitativo explora mais a técnica da observação de campo e a entrevista, por permitirem 

entrar na complexidade do problema, explorar e descobrir novos problemas, para entender o 

fenômeno analisado. Esta pesquisa utilizou as duas abordagens acima na coleta de dados, 

entretanto foram enfatizados os dados quantitativos obtidos através das entrevistas com as 

usinas. Esses resultados foram tabulados de forma estatística, sendo cada um deles calculados 

em forma de porcentagem. 
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Para atender aos objetivos do trabalho foram utilizados dados prim os obtidos 

atrav s  s u s   po: entrevista estruturada com os gestores das usinas em estudo e  

uma usina no estado de Alagoas que possui certificação ISO 14001. Também foi aplicado um 

questionário junto ao órgão ambiental de Sergipe, a ADEMA (Administração Estadual de 

Meio Ambiente). Além disso, utilizou-se a técnica de observação sistemática. 

Em relação aos dados secundários, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através de 

um apanhado geral, na literatura, sobre os principais trabalhos realizados sobre a temática 

proposta; e documental, porque utilizou documentos da ADEMA, do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), do CONAMA (Conselho Nacional da Meio Ambiente), do IPT (Instituto de 

Pesquisa Tecnológica), da CETESP (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo), e do ICIDCA (Instituto Cubano de Investigações dos Derivados da 

Cana-de-açúcar) e da UNICA (União das Indústrias Canavieiras).  

 

3.2.4 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

Neste estudo de caso foi seguido um roteiro previamente estabelecido da seguinte 

maneira: delimitação das unidades que foram tomadas como estudo de caso, elaboração da 

fundamentação teórica, coleta de dados, análise e interpretação dos dados, elaboração de 

propostas para o problema apresentado na pesquisa e redação do texto.  

Na delimitação das unidades-caso, foram pesquisadas todas as seis agroindústrias 

sergipanas cadastradas no MAPA (2010), para um estudo aprofundado sobre a temática da 

gestão dos resíduos proposta na pesquisa. Essa delimitação foi importante porque permitiu 

uma visão geral da realidade das usinas desse Estado. 

Na etapa de coletas de dados, utilizou-se os seguintes instrumentos metodológicos: 

entrevista estruturada, aplicação de questionários, observação sistemática e registros 

fotográficos. Conforme Lakatos e Marconi (2008), é possível conceituar dados como aquilo 

que o pesquisador procurará, fundamentalmente, em torno do fenômeno que pensa estudar. 
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a) Entrevista Estruturada 

Para a realização das entrevistas com os gestores de todas as usinas pesquisadas, 

seguiu-se um roteiro pré-estabelecido de acordo com o formulário elaborado (Apêndice A). 

Esta fase objetivou conhecer as etapas do processo produtivo e os procedimentos 

adotados quanto à gestão dos resíduos gerados por cada indústria. O roteiro estabelecido 

abordou os seguintes assuntos: informações gerais sobre a usina, matéria-prima utilizada, 

processo produtivo, interesse em implantar o SGA da ISO 14001 e, principalmente, a gestão 

dos resíduos, especificando cada resíduo existente nas usinas.  

O formulário, utilizado como suporte para as entrevistas, possui perguntas abertas e 

fechadas. Dentre os questionamentos objetivos, estão presentes itens com múltipla escolha e 

outros em que o entrevistado deveria responder afirmativamente ou negativamente. O bloco 

de questões sobre o SGA propõe perguntas que foram respondidas em forma de escala. Ou 

seja, para cada item questionado, o entrevistado deve escolher uma das seguintes opções: 

baixa, média, alta ou não sabe.  

Esse roteiro de entrevista foi elaborado com base em questionários de outras pesquisas 

já realizadas sobre a temática da gestão ambiental, principalmente, no estudo de Piacente 

(2005) e Menezes (2006). É importante dizer que os entrevistados somente tinham acesso às 

perguntas no momento das entrevistas, que tiveram duração de aproximadamente 1h. Esse 

instrumento facilitou as entrevistas porque abordou pontos específicos e procurou enfatizar as 

variáveis e os indicadores utilizados nesta pesquisa. 

As variáveis utilizadas no estudo foram operacionalizadas e seus indicadores definidos 

conforme os princípios do desenvolvimento sustentável e da gestão ambiental. Baseado em 

Menezes (2006), as variáveis e indicadores utilizados estão relacionadas no quadro 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 3 � Metodologia 55 

 

Quadro 3.1 Variáveis e Indicadores da Pesquisa. 

VARIÁVEIS INDICADORES 

Perfil da Agroind st  
Canavieira 

 Localização 

 Porte 

 Registro 

Produção 

 Quantidade de matéria-prima utilizada pela agroindústria 

 Tipo de água utilizada na produção 

 Quantidade de água na produção 

 Tipo de energia não-renovável utilizada na produção 

 Quantidade de energia não renovável na produção 

 Produção de co-geração de energia alternativa 

 Tipo de produto e subproduto fabricado 

 Etapas do processo produtivo, contendo a matéria-prima utilizada 
e resíduo gerado 

 Gerenciamento do processo produtivo 

Resíduos 

 Tipos de resíduos gerados (sólido, líquido e gasoso) 
 Quantidade de resíduos gerados (sólido, líquido e gasoso) 
 Alternativas utilizadas para redução dos resíduos gerados 

 Formas de aproveitamento dos resíduos gerados 
Destinação final dos resíduos não aproveitados 

Gestão Ambiental dos resíduos 

 Impactos ambientais decorrentes da geração e destinação dos 
resíduos 

 Medidas adotadas para minimizar os impactos ambientais 

 Licenças ambientais 

 Penalidades sofridas pelo não cumprimento da legislação 
ambiental 

 Órgãos reguladores e fiscalizadores 
Conhecimento, utilização e interesse em implantar: Sistema de Gestão 

Ambiental ISO 14001, Metodologias Gestão ambiental para 
aproveitamento de resíduos 

Fonte: Adaptado de Menezes (2006). 

 

Inicialmente, foi mantido contato por telefone com as usinas para o agendamento das 

visitas. Neste contato foram explicados quais os objetivos da visita a campo e que se tratava 

de uma pesquisa confidencial em que os dados seriam abordados na dissertação de forma 

genérica. É importante destacar que não houve nenhum tipo de empecilho por parte das usinas 

em participar da pesquisa e que todas se dispuseram a participar das entrevistas. Todas as 

usinas assinaram um termo de consentimento (Apêndice D) autorizando a utilização das 

informações obtidas na dissertação. 

 

b) O Questionário 

O questionário foi utilizado como instrumento aplicado ao órgão ambiental de Sergipe, 

a ADEMA. Ele buscou informações sobre as exigências do órgão ambiental com relação às 
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usinas em Sergipe, como tamb  os so   s tu ção do licenciamento ambiental e se 

alguma delas já sofreu algum tipo de penalidade perante este órgão ambiental.  

Este questionário foi protocolado e entregue a este órgão ambiental acompanhado de 

uma Carta de Apresentação que explicava o objetivo da pesquisa. Como introdução do 

questionário foi elaborada uma apresentação da pesquisa, reforçando a importância da questão 

ambiental a da gestão sustentável da agroindústria canavieira. 

 

c) Observação Sistemática 

Na etapa de pesquisa de campo, as agroindústrias foram visitadas. Foi utilizada a 

observação sistemática como instrumento metodológico. A observação sistemática é �uma 

técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de 

determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em 

examinar fatos ou fenômenos que se deseje estudar� (LAKATOS; MARCONI, 2008, p 78). 

Primeiramente, antes de conhecer as usinas sergipanas, a serem pesquisadas, buscou-

se conhecer outras realidades em se tratando da temática da gestão ambiental baseada na 

Norma ISO 14001. Nesta fase da pesquisa de campo foi visitada uma Usina que já possui a 

certificação ambiental da ISO e para conhecer como foi o processo de implantação e 

manutenção desse SGA. Essa etapa contribuiu para uma melhor familiarização com a Gestão 

Ambiental no ambiente de uma agroindústria canavieira. Para tal foi realizada uma visita a 

campo à Usina Coruripe em Alagoas.  

A Coruripe fica localizada na Zona Rural do município de Coruripe/AL, fundada em 

1925, pertence ao Grupo Tércio Wanderley. É a matriz do grupo e possui mais 4 filiais em 

Minas Gerais. Produz açúcar, álcool e co-gera energia através do bagaço, sendo 40% da sua 

produção exportada para outros países. É uma agroindústria de grande porte, a maior usina do 

Norte/Nordeste. Ela desenvolve varias atividades no campo sócio-ambiental, considerada 

referência nacional nesta área. Em 2000, iniciou o processo de implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental e em 15 de fevereiro de 2002, a Matriz da Usina Coruripe, conseguiu a 

Certificação ambiental ISO 14001 em todos os seus setores: agrícola, industrial e 

administrativo. 

Logo após essa pesquisa de campo em Alagoas, no período de janeiro a março de 

2011, as usinas escolhidas como unidades-caso foram visitadas. Nesses meses, as usinas 

estavam na época da moagem, por isso foi possível observar todo o processo industrial de 
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beneficiamento da cana e conhecer as instalações das usinas e quais resíduos são gerados em 

cada etapa do processamento industrial, como eles são armazenados, destinados ou 

reaproveitados.  

Houve a preocupação em observar quais os impactos visíveis que estes resíduos 

provocam ao meio ambiente. Estas informações foram úteis para comprovar e complementar 

as informações obtidas através das respostas das entrevistas. Todas as observações da 

pesquisa de campo foram descritas no roteiro de observação sistemática (Apêndice C). Os 

registros fotográficos coletados durante a visita às usinas foram utilizados para ilustrar no 

trabalho escrito o que foi observado durante a pesquisa.  

 

3.2.5 Análise dos Dados 

De acordo com Bogdan e Birten (1994), entende-se por análise de dados como o 

processo de busca e de organização sistemática de entrevistas, de notas de campo e de outros 

materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar ao outro aquilo que 

encontrou. A análise envolve trabalhos com dados, a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspectos importantes e o que deve 

ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros. 

Na pesquisa, após a coleta dos dados úteis para responder ao problema de pesquisa, 

estes dados foram analisados. Os dados das entrevistas e questionários foram tabulados 

estatisticamente. As respostas das entrevistas, quando possível, foram quantificadas e 

calculadas em forma de porcentagem. Por exemplo, as informações sobre a quantidade de 

resíduos e sua destinação. A partir dessa tabulação foram elaborados gráficos das respostas 

obtidas que foram debatidas no capítulo de análise dos resultados. Esses gráficos permitiram 

obter uma visão geral das usinas referente às variáveis da pesquisa: perfil da agroindústria, 

produção, resíduos e gestão ambiental.  

Para as perguntas subjetivas que não puderam ser analisada em forma de gráficos, 

realizou-se uma análise de conteúdo das informações obtidas. A análise de conteúdo, de 

acordo com Lakatos e Marconi (2008), possibilita �a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo evidente da comunicação�. Entre as subdivisões da análise de 

conteúdo foi utilizada a técnica de análise temática que, conforme Richardson (1989), permite 
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que os temas de um texto sejam isolados, e extraídos dele as partes que serão utilizadas, de 

acordo com a questão de pesquisa.  

Já concluída a fase de análise e discussão dos resultados da pesquisa de campo que 

possibilitou ao pesquisador entender qual a realidade das usinas sergipanas referente a gestão 

ambiental dos seus resíduos. Foi elaborado o plano de gestão dos resíduos, objetivo principal 

deste trabalho. A organização desse plano baseou-se na Norma Ambiental ISO 14001, na 

literatura relacionada a essa temática e no que se observou na usina alagoana. 

A ISO 14001 estabelece algumas fases para implantação de um SGA, que poderão ser 

aplicados em toda a organização ou em apenas alguns setores. No caso desse estudo, a gestão 

ambiental foi direcionada ao manejo dos resíduos. O plano apresenta como as usinas devem 

proceder, quais as ações devem ser desenvolvidas como também apresentou algumas 

sugestões sustentáveis para a gestão de cada um dos resíduos da agroindústria canavieira em 

estudo.  
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4 AGROINDÚSTRIAS CANAVIEIRAS EM SERGIPE: RESULTADOS E 
DISCUSS ES 

 

4.1 PERFIL DAS AGROINDÚSTRIAS 

Em Sergipe, a atividade de beneficiamento da cana-de-açúcar tem sido ampliada nos 

últimos anos. Seus principais produtos são álcool e açúcar. A produção do Estado, conforme o 

MAPA (2010), concentra-se em seis usinas distribuídas em alguns municípios sergipanos. A 

localização desse tipo de indústria na zona rural se justifica pela proximidade com a matéria-

prima disponível no campo.  

Em Capela, estão localizadas três usinas: Usina Termo Elétrica Iolando Leite, Usina 

Junco Novo e Agroindustrial Taquari. No município de Laranjeiras, a Usina São José do 

Pinheiro. Em Nossa Senhora das Dores, a Agroindustrial Campo Lindo e em Japoatã, uma 

Unidade Industrial da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool. De maneira geral as usinas 

são de médio e pequeno porte. 

O beneficiamento da cana ocorre de maneira sazonal, ou seja, durante seis meses do 

ano elas desempenham suas atividades industriais. No caso do Nordeste, este período 

compreende os meses de outubro a março do ano seguinte. Nos outros meses restantes, as 

usinas paralisam sua produção e realizam a manutenção do maquinário. Esse regime de 

sazonalidade ocorre devido à safra da cana-de-açúcar. 

A Usina São José do Pinheiro Ltda. CNPJ: 13.324.215/0001-00, produz Açúcar e 

Álcool, localização: no povoado Pinheiro, na cidade de Laranjeiras/SE. Possui uma área 

construída de 94.450 m², foi fundada em 24 de setembro de 1953, como empresa FRANCO e 

CIA, Sociedade em Comandita por Ações. Em 15 de outubro de 1973 passou a Usina São 

José do Pinheiro. É a maior usina de Sergipe e também a mais antiga, sendo a única produtora 

de açúcar. Sua produção abastece o mercado sergipano, outros estados e também é exportada 

para alguns países.  

Agroindustrial Campo Lindo Ltda. CNPJ: 07.454.414/0001-30, localização: povoado 

Floresta, na cidade de Nossa Senhora da Dores/SE. Possui uma área de sete mil hectares. 

Iniciou sua produção em setembro de 2008 para moer a safra de 2008/2009. Possui 

aproximadamente 2000 funcionários (1200 cortadores de cana e operadores de máquinas e 

800 funcionários fixos). Concentra suas atividades na produção de álcool e co-geração de 
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energia, mas est  s  o  o u  t  çúcar e energia eólica na safra de 

2011/2012.  

A Usina Termo Elétrica Iolando Leite fica no seguinte endereço: Rodovia Manuel 

Dantas, s/n, Km 03, zona rural, Capela/SE, CNPJ: 06.941.800/0001-93, foi fundada há 

aproximadamente 20 anos atrás e desempenha como atividades a produção de álcool, 

aguardente e a co-geração de energia. A Usina Junco Novo Ltda, CNPJ: 02.963.399/0001-31 

fica localizada na Fazenda Junco Novo, Povoado Boa Vista, Capela/SE, existe há mais de 100 

anos e concentra suas atividades na destilaria de álcool e aguardente. Possui 100 funcionários 

permanentes e 300 cortadores de cana. Suas terras localizam-se no entorno de uma Unidade 

de Conservação de preservação integral, o Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco.  

A Agroindustrial Capela (Destilaria Taquari), CNPJ: 07.461.344/0001-47, pertencente 

ao Grupo SAMAN é uma das agroindústrias mais recentes de Sergipe, realizando sua 

primeira moagem na safra de 2008/2009. É uma usina bastante moderna e bem equipada, 

localizada no endereço: Povoado Miranda, Zona Rural do município de Capela/SE. Seu 

quadro de funcionários é composto de 180 funcionários diretos e 1000 cortadores de cana. É 

responsável pela produção de álcool e aguardente e prepara-se para produzir açúcar na safra 

de 2011/2012. 

A Unidade Industrial da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, CNPJ: 

02.995.097/0004-98, localizada na Estrada Japaratuba/Pacatuba, Km 34, Zona Rural de 

Japoatã/SE concentra suas atividades na produção de álcool hidratado e anidro. Em época de 

moagem a usina possui aproximadamente 1100 funcionários. Nas duas últimas safras a usina 

está com suas atividades industriais paralisadas para manutenção, porém tem pretensões de 

voltar a produzir a partir da safra 2011/2012. No período em que está parada, a parte agrícola 

continua em funcionamento e toda a produção de cana nos 26 hectares de terras da CBAA 

está sendo vendida para a Usina Marituba/AL para a produção de açúcar.  

 

4.1.1 Sobre a Produ , P   I v i  

Na entrevista com os gestores de cada usina visitada, o bloco de perguntas sobre a 

produção teve o interesse de obter informações sobre matéria-prima, produção e recursos 

naturais utilizados no beneficiamento da cana. De acordo com as perguntas feitas aos 

entrevistados, obtiveram-se dados estatísticos que foram calculados em forma de 

porcentagem, considerando as respostas de todas as seis usinas sucroalcooleiras sergipanas. 



Capitulo 4 � Agroind st s Canavie

 

Sobre a quantidade 

aproximadamente, o consumo 

 

                   Gr i  4 1 S   

 

De acordo com o gr o

mil ton/safra de cana, o que 

maioria dessa usinas é a ampli

aquelas com tecnologia mais

próprias das usinas e também co

baseados na safra de 2010/201

A atividade canavieira 

isso acarreta no aumento da área

Devido a isso, alguns pequen

essa cultura agrícola, deixando

Com relação à água utiliz

captam água em rios dentro da ár

água também de poços subterrân

pela indústria, 50% delas respon

500m³/h e 33% das usinas serg

vieiras em Sergipe: Resultados e Discussões 

de de matéria-prima utilizada, o gráfico 4.

o de cana pelas usinas sergipanas.  

S   i   i i  i i  

ráfico 4.1 a maior parte das usinas pesquisadas c

e demonstra uma pequena produção. Entretanto, a

é a ampliação de sua produção nos próximos anos, p

ais moderna. Essa matéria-prima é originada par

e também comprada de fornecedores das proximidades. Es

011, período em que foi realizada a pesquisa de camp

ra está ganhando maior destaque no cenário econômi

a área destinada ao plantio de cana nas proximidade

enos produtores dessas regiões estão voltando sua

do assim de cultivar outros produtos agrícolas de sub

 à água utilizada para a produção, 100% das agroindústrias 

 da área das usinas ou nas proximidades. Apenas um

os subterrâneos. Quando questionado sobre a quantidade de

delas responderam que utilizam até 500m³/h; 17% necess

ergipanas não responderam a esse questionamento. 

Até 500 mil ton/safra 

Entre 500 mil e 1 milhão de 
ton/safra
Mais de 1 milhão de ton/safr

62 

áfico 4.1 demonstra, 

 

s consome até 500 

Entretanto, a tendência da 

mos anos, principalmente 

riginada parte nas terras 

imidades. Esses dados são 

uisa de campo. 

ário econômico no Estado, 

 proximidades das usinas. 

voltando sua atenção para 

ícolas de subsistência.  

roindústrias relataram que 

. Apenas uma usina coleta 

uantidade de água captada 

ssitam de mais de 

ionamento.  

ão de 

o de ton/safra 



Capitulo 4 � Agroind st s Canavie

 

Observou-se durante a 

em reduzir o consumo de água. I

alto consumo hídrico, é realizad

Desta forma, toda a água após a

forma mais eficiente para red ç

processo industrial. 

Outro ponto abordado 

Os resultados demonstraram

beneficiamento da cana, meta

queima do bagaço e a outra meta

época da entresafra, das usina

proveniente da queima do ba

hidrelétrica da concessionária.

Ainda relacionado à prod

o Gráfico 4.2 demonstra a prod ç

 

        Gr i  4 2 P i i
 

Ao observar o gráfico

álcool hidratado e anidro. S

produto, as usinas também são 

geração de energia através da que

vieiras em Sergipe: Resultados e Discussões 

 a pesquisa de campo que as usinas não demonstram

água. Inclusive a lavagem da cana, uma atividade que

o, é realizada por uma usina sem estar em sistema de circ

água após a lavagem vai para a irrigação. È importante re

redução do gasto de água é que a usina reaprovei

o neste primeiro tópico foi sobre a energia utiliza

am que no período da safra, momento em q

etade das usinas visitadas utiliza energia origin

 a outra metade delas utilizam energia da co-geração e hi

inas entrevistadas, um terço delas utilizam conjuntam

 bagaço e da hidrelétrica; as demais utilizam s

. 

à produção, das agroindústrias do estado, conforme o

rodução das usinas em Sergipe. 

P i i i    i i     S

áfico 4.2, nota-se que todas as usinas dedicam-se à

anidro. Sendo que um terço delas produz apenas etan

são responsáveis pela fabricação de aguardente, a

través da queima do bagaço. 

Álcool e Aguardente

Álcool 

Álcool, Açúcar e Energia 

Álcool, Aguardente e Energia

63 

 demonstram preocupação 

tividade que demanda um 

tema de circuito fechado. 

importante ressaltar que a 

ina reaproveite a água no 

lizada no processo. 

ento em que ocorre o 

inada somente da 

 hidrelétrica. Já na 

am conjuntamente energia 

 somente energia 

, conforme o questionário, 

 

  S i  

se à produção de 

tanol  Além desse 

guardente, açúcar e a co-

nte e Energia



Capitulo 4 � Agroind st s Canavieiras em Sergipe: Resultados e Discuss s 64 

 

4.1.2 Interesse em Implantar o SGA ISO 14 1 

Para atender o objetivo principal da pesquisa, durante o trabalho de campo houve a 

preocupação em estudar o que estas agroindústrias têm desenvolvido na parte de manejo dos 

seus resíduos e qual o interesse delas com relação à gestão dos resíduos, visando o 

desenvolvimento sustentável. 

Nesta fase da entrevista são abordadas perguntas sobre a implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental baseado na ISO 14001. A primeira pergunta deste bloco consiste em saber 

se a agroindústria entrevistada tem interesse em implantar ou já está em fase de implantação 

de um Sistema de Gestão Ambiental. Caso a usina responda afirmativamente, ela será 

conduzida para os questionamentos a seguir que abordarão sobre os motivos, as ações e os 

investimentos que realizou ou tem pretensões de realizar para a implementação desse SGA. 

Caso a resposta seja não, o entrevistado será conduzido às perguntas sobre o aproveitamento 

dos resíduos canavieiros em cada usina. 

Das seis empresas visitadas, apenas uma usina (17%) respondeu afirmativamente ao 

questionamento sobre a implantação do SGA. Esta indústria é a mais tradicional do estado 

como também a de maior porte. Segundo o entrevistado algumas ações já tem sido 

implementadas como a finalidade de atingir esse interesse. Ela é a única dentre as 

entrevistadas que possui um profissional especializado (engenheiro ambiental) responsável 

pelo setor de meio ambiente. 

Cinco usinas, ou seja, 83% do total do Estado, não esboçaram interesse na imediata 

implantação do Sistema de Gestão Ambiental, mas demonstraram interesse em futuramente 

adotarem este sistema como também maior conformidade com a legislação ambiental. As 

usinas que, no momento, não esboçaram o desejo de implantar o SGA apresentaram como 

principais justificativas as seguintes respostas:  

 Estão procurando aos poucos adequarem-se as exigências ambientais; 

 Enfrentam dificuldades porque falta interesse da alta gestão; 

 As usinas por serem recentes ou estarem em processo de reestruturação possuem 

outras prioridades no momento como, por exemplo, investimentos em tecnologia para 

modernização da parte industrial, laboratórios, mas que o Sistema de Gestão 

Ambiental é uma meta futura, visto que o mercado e os órgãos financiadores cobram o 

compromisso ambiental das usinas, bem como produtos que não agridam o meio 

ambiente. 
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Diante do exposto, essa pesquisa observou que a gestão ambiental ainda não é uma 

prioridade para a maioria das usinas no Estado. Falta comprometimento com as questões 

ambientais. Talvez porque ainda não se tenha uma visão da importância que essas ações 

possam aumentar a rentabilidade do negócio, além de contribuir para a conquista de outros 

mercados consumidores.  

Além disso, o órgão ambiental fiscalizador dessas atividades precisa estar mais atuante 

neste segmento econômico. Ainda sobre o Sistema de Gestão Ambiental, a entrevista com a 

usina que demonstrou interesse em implantar um SGA, o quadro 4.1 descreve os resultados 

sobre os motivos para implantação do Sistema de Gestão Ambiental.  

 

Quadro 4.1 Sobre o interesse em implantar o Sistema de Gest  A i  

TEMA PERGUNTAS RESPOSTA 

MEL ORIA DA 
IMAGEM 

1. Melhorar imagem junto à sociedade Não sabe 

2. Melhorar imagem junto aos clientes Alta 

3. Conscientização da alta direção Alta 

4. Potencialidade de passivos ambientais Alta 

5. Reduzir os impactos do processo Alta 

6. Diminuir os acidentes ambientais Alta 

REDUÇÃO DE 
CUSTOS E/OU 

OBTENÇÃO DE 
INCENTIVOS 

7. Redução na utilização de recursos naturais Alta 

8. Redução geral de custos Alta 

9. Linhas de créditos Alta 

10. Benefícios fiscais Alta 

11. Melhorar a utilização das fontes energéticas Alta 

12. Melhorias desempenho ambiental Alta 

DUPLOS 
GANHADORAS 

13. Motivar os funcionários Alta 

14. Ganhar mercado Alta 

15. Redução das emissões Alta 

16. Destinação dos resíduos Alta 

17. Produtos sustentáveis Alta 

18. Processos sustentáveis Alta 

SOLICITAÇÕES 
EXTERNAS / 
INTERNAS 

19. Clientes Alta 

20. Grupos ambientais Baixa 

21. Órgãos de regulação Alta 

 



Capitulo 4 � Agroind st s Canavieiras em Sergipe: Resultados e Discuss s 66 

 

São várias as razões que levam uma organização a implantar a Gestão Ambiental. O 

bloco de questionamentos sobre o interesse no SGA procurou abordar alguns desses motivos, 

que foram apresentados em dois grupos: melhoria da imagem da empresa e redução de custos 

e/ou obtenção de incentivos, duplos ganhadores e solicitações internas e externas.  

Como está evidente no quadro 4.1, a maioria dos itens questionados foi considerada de 

grande relevância para a implantação da gestão. Isso demonstra que o entrevistado tem 

consciência que a gestão ambiental contribui muito para a melhoria da imagem da instituição 

e ainda é responsável pela redução de custos e despesas, além de outros benefícios.  

Ficou evidente durante a entrevista que os objetivos principais que levam a usina a 

tornar suas práticas sustentáveis são, prioritariamente, às pressões dos agentes financiadores e 

de clientes e evitar penalidades por parte dos órgãos ambientais. Outro fator que dificulta a 

implantação da gestão ambiental é o desconhecimento, por parte da alta direção, da 

importância sustentabilidade das atividades da agroindústria.  

Ainda neste bloco de perguntas, foi questionado sobre as ações (investimentos) para a 

implementação de um SGA, tanto relacionados à parte física como de recursos humanos. 

O quadro 4.2 apresenta os resultados sobre a usina analisada, direcionados para o 

controle direto, tanto no setor agrícola como no industrial, e sobre o monitoramento de ações. 

O quadro sobre os investimentos em recursos físicos não apresentou resultados 

satisfatórios com relação ao processo de implantação do SGA na usina pesquisada. A maior 

parte dos índices está em níveis de médio a baixo. Isso significa que a indústria investe pouco 

em recursos físicos essenciais para o controle e monitoramento das atividades que impactam o 

meio ambiente. Espera-se que esses índices obtenham melhores resultados com o passar do 

tempo, já que a usina está iniciando suas ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

Além dos investimentos em recursos físicos, é necessário que os recursos humanos 

também sejam considerados. O quadro 4.2 apresenta estes resultados.  
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Quadro 4.2 Investimentos em recursos f i  

TEMA PERGUNTAS RESPOSTAS 

CONTROLE 
DIRETO 

1. Barreiras de segurança em tanques de melaço. Baixa 

2. Usina de separação e reciclagem de resíduos. Média 

3. Barreiras de segurança em tanques de produtos 
químicos. 

Média 

4. Barreiras de segurança na área de estocagem de 
álcool 

Baixa 

CONTROLE 
DIRETO 

INDUSTRIAL 

5. Sistemas de tratamento de efluentes Baixa 

6. Sistemas de tratamento de água Baixa 

7. Filtros para emissões atmosféricas Baixa 

8. Sistemas de tratamento de resíduos Baixa 

CONTROLE 
DIRETO 

AGRICOLA 
9. Colhedoras mecânicas de cana crua Baixa 

CONTROLE 
DIRETO 

AGRÍCOLA 

10. Máquinas com baixo índice de compactação do 
solo 

Baixa 

11. Implementos com baixo índice de compactação 
do solo 

Baixa 

12. Locais para estocagem de resíduos ao ar livre Alta 

EQUIPAMENTO DE 
MONITORA  

MENTO 

13. Emissões atmosféricas Baixa 

14. Resíduos sólidos/líquido Baixa 

15. Contaminação do solo Alta 

16.  Instalação de laboratório de controle e 
documentação de resíduos 

Média 

 

Verificou-se, segundo os resultados do quadro 4.3, que alguns pontos importantes 

apresentaram resultados positivos como a contratação de profissional qualificado, a busca de 

auxílio de consultorias na área, o programa de coleta seletiva e algumas ações de educação 

ambiental. Isso revela que a usina tem tomado algumas iniciativas para a gestão ambiental. 

Entretanto, é imprescindível que essas ações tenham uma continuidade e que outros pontos 

problemáticos passem a ser relevantes. 
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Quadro 4.3 Investimentos em recursos humanos 

TEMA PERGUNTAS RESPOSTAS 

ORIGEM 

1. Consultoria respons l o  to  
implementação 

Baixa 

2. Consultoria para treinamento da equipe de 
gestão 

Alta 

3. Contratação de funcionários para a 
implantação 

Alta 

4. Treinamento externo apenas para 
coordenador 

Baixa 

5. Treinamento externo para a equipe Baixa 

TREINAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

6. Para acidentes e emergências ambientais Não sabe 

TREINAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

7. Para descarte apropriado de resíduos Não sabe 

8. Para o reaproveitamento de resíduos Não sabe 

9. Manuseio de agroquímicos Não sabe 

10. Identificação de aspectos ambientais Não sabe 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

11. Para funcionários e familiares Alta 

12. Para empresas e trabalhadores terceirizados Baixa 

13. Programa de coleta seletiva Alta 

14. Uso de água, eletricidade e combustíveis 
fósseis 

Alta 

15. Disseminação do SGA a partir dos 
funcionários 

Alta 

 

 

4.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS AGROINDÚSTRIAS CANAVIEIRAS 

Ao realizar essa pesquisa sobre questões ambientais nas usinas canavieiras em Sergipe 

é fundamental conhecer a visão do órgão ambiental estadual, responsável pela fiscalização 

direta destes segmentos econômicos, bem como observar a situação do licenciamento 

ambiental das unidades produtivas estudadas. 

Sergipe possui um órgão ambiental, a ADEMA (Administração Estadual do Meio 

Ambiente), que é encarregado pelo licenciamento ambiental de todos os setores no âmbito 

estadual, inclusive o setor agroindustrial canavieiro. Para obter os dados necessários para este 

estudo, utilizou-se como instrumento metodológico a aplicação de questionário. O bloco de 

perguntas elaboradas para a ADEMA tratou de assuntos relacionados ao cadastramento das 

usinas no órgão ambiental e qual a situação atual do licenciamento ambiental delas. Este 

questionário foi respondido pelo responsável técnico pelos licenciamentos ambientais desse 

tipo de segmento econômico. 
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De acordo com os dados obtidos no question o    o ssão da licença 

ambiental pela ADEMA para o desenvolvimento das atividade das usinas de cana é necessário 

atender algumas condicionantes que variam conforme os empreendimentos e suas atividades.  

Geralmente, estes critérios possuem as seguintes textualizações na Licença de Operação: 

1. Esta Licença é válida para a safra referente ao período de moagem da cana, para a 

produção de açúcar, álcool etanol anidro e hidratado, e co-geração de energia. Durante 

o decorrer deste prazo quaisquer irregularidades constatadas, deverão ser corrigidas 

pela empresa e comunicadas imediatamente à ADEMA. 

2. Esta Licença deverá ser encaminhada para publicação em conformidade com a 

Resolução CONAMA 06/86, no prazo de 30 dias, a partir da data da expedição desta 

Licença, devendo em seguida ser encaminhada cópia das publicações a ADEMA. 

3. A empresa deverá requerer a renovação da Licença de Operação no prazo mínimo de 

60 dias, antes do término de validade desta Licença, devendo ser formalizada através 

de Relatório de Acompanhamento de Atividades, enfocando todas as ações 

implementadas relativas às melhorias efetuadas no desenvolvimento das atividades 

industriais e preservação ambiental da área e cópia do Atestado de Regularidade do 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar. 

4. Os despejos líquidos (pisos, dornas, equipamentos, efluentes da ETA e vinhoto) 

deverão ser dispostos em tanque(s) pulmão para posterior fertirrigação na cultura de 

cana-de-açúcar, não sendo permitido lançamento em nenhum corpo receptor. 

5. Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter 

destinação final na forma prevista na Resolução CONAMA nº 362/2005, devendo 

apresentar a ADEMA, a(s) Nota(s) de alienação do óleo queimado, provindo da(s) 

troca(s) de óleo dos equipamentos rotativos, quando da renovação da Licença. 

6. A empresa deverá realizar automonitoramento das águas do Rio de sua competência, 

com análises físico-químicas e bacteriológicas, dos pontos georeferenciados com as 

coordenadas geográficas estabelecidas pelo órgão ambiental, de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

 Temperatura, pH, OD, DBO, DQO, Condutividade, Turbidez, Sólidos Totais, 

Cloretos, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Potássio e Coliformes Termotolerantes. 
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7. Os resultados do automonitoramento de que trata o item anterior deverão ser enviados 

mensalmente a ADEMA, para a devida avaliação e acompanhamento. 

8. A empresa deverá manter e conservar a integridade física dos tanques e reservatórios 

de armazenamento de águas residuarias/vinhaça e dos seus respectivos taludes.  

9. Os resíduos sólidos gerados de origem doméstica deverão ser dispostos em recipientes 

adequados e destinados a local apropriado, não sendo permitida a incineração, queima 

ao ar livre e disposição a céu aberto. 

10. Os resíduos sólidos industriais deverão ser utilizados da seguinte forma: 

 Bagaço e bagacilho de cana: caldeiras para geração de vapor e energia. 

 Cinzas: fertilização do solo. 

11. As emissões de poluentes atmosféricos provenientes da atividade não deverão conferir 

ao meio ambiente, concentrações acima dos valores estabelecidos na Resolução 

CONAMA 03/90. 

12. A empresa deverá cumprir todos os procedimentos operacionais exigidos pelos 

fabricantes do sistema de co-geração de energia, para uma perfeita conduta 

operacional e não colocação de risco do sistema, como também nas execuções de 

exigências de manutenção corretiva e preventiva.  

13. Todos os setores constantes e integrados ao sistema de co-geração deverão constar de 

sinalização de advertência e de orientação quanto à segurança e manuseio. 

14. Todos os procedimentos de segurança interagidos ao meio ambiente da unidade de co-

geração de energia, deverão ser cumpridos para não expor ao risco a operação da 

unidade, em conformidade com as normas vigentes. 

15. O sistema de fertirrigação deverá ser realizado distante de corpos d´água, 

considerando distância mínima de cerca de 300m de suas margens (direita e esquerda). 

A fertirrigação deverá ser paralisada durante a ocorrência de chuvas. 

16. O sistema de efluentes domésticos deverá ser operado de maneira que não venham a 

ser observados odores desagradáveis, presença de insetos e outros inconvenientes e 

evitar qualquer comprometimento ambiental da área. 
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17. Deverão ser efetuadas operação e manutenção das unidades que compõem o sistema de 

tratamento dos despejos de acordo com a freqüência de limpeza necessária, com o 

objetivo de garantir a eficiência adequada do respectivo sistema. 

18. Qualquer situação de emergência, relativa ao lançamento de poluentes acima dos 

padrões e outras condições estabelecidas nesta licença, deverá ser comunicada a 

ADEMA dentro de 24 horas seguintes ao fato, com descrição das causas e 

providências tomadas para sua correção, não isentando a empresa da aplicação das 

penalidades cabíveis. 

19. Perante ADEMA, a empresa é a responsável pela implementação dos Planos, 

Programas e Medidas Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou 

ocasional) que venha a ocorrer nas suas atividades. 

20. Quaisquer alterações e/ou ampliações que porventura venham a ocorrer nas atividades 

do empreendimento, deverão ser apresentadas à ADEMA para devida aprovação. 

21. O não cumprimento das condições aqui estabelecidas sujeitará ao infrator a aplicação 

das penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente. 

22. A ADEMA, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as 

medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando 

ocorrer: 

 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 

expedição da Licença. 

 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto. 

 

Esta Licença de Operação é necessária para que a usina tenha a autorização do órgão 

ambiental para desenvolvimento de suas atividades durante um período estabelecido. Este 

período compreende a etapa de moagem da cana. Segundo o questionário, como as usinas 

sergipanas operam de forma sazonal, porque obedecem ao período de colheita da cana que 

não ocorrem durante o ano inteiro, as Licenças também possuem esse prazo de validade, 

devendo ser renovadas a cada nova safra. Portanto, elas possuem validade de 1 ano, com a 
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data do início da moagem, sua conclusão e o final engloba o período para manutenção e 

preparo para início da outra safra. 

Ainda sobre as condicionantes para o Licenciamento Ambiental, questionou-se quais 

são as exigências da ADEMA relacionadas ao setor agrícola e industrial das usinas de cana. 

Para setor agrícola das agroindústrias exige-se: 

1) Licença de Operação da(s) Propriedade(s) com cultivo da monocultura da 

cana-de-açúcar. 

2) Reserva Legal da(s) propriedade(s) e os procedimentos do manejo da 

monocultura da cana-de-açúcar de acordo com as exigências vigentes das 

Legislações Ambientais da área rural. 

3) Atividades de utilização dos recursos hídricos, fertirrigação, irrigação e 

adubação com produtos orgânicos (resíduos da usina � cinzas, torta-de-filtro, 

resíduos sólidos da lavagem da cana-de-açúcar) e os fertilizantes químicos N-

P-K.  

 

Para o setor industrial das agroindústrias exige-se: 

1) Legalidade do empreendimento. 

2) Certidão de Uso de Direito de Recursos Hídricos - Outorga. 

3) Licenciamento ambiental, em conformidade com a sua fase, prévio, instalação 

e operação. 

4) Projeto da composição da unidade industrial para com os produtos elaborados, 

matéria-prima utilizada, os resíduos gerados, armazenamento dos produtos 

elaborados e matérias-primas. 

5) Produção safra; área de cultivo próprio e arrendada. 

6) Projeto dos sistemas de tratamento de efluentes sanitários e industriais. 

7) Atestado do Corpo de Bombeiros Militar. 

8) Atualização por parte do empreendedor no órgão ambiental perante as 

alterações do processo(s) produtivo e melhorias ambientais, realizadas no 

período da licença ambiental. 
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ambiental, ao qual estão subordinados. Contudo, é preciso maiores investimentos por parte 

das usinas para a preservação ambiental de forma consciente e não imposta.    

 

4.3 RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM SERGIPE: ENTRAVES E 

SOLUÇÕES 

Um dos pontos principais quando se trata de gestão ambiental do setor sucroalcooleiro 

é o manejo sustentável dos resíduos que são gerados durante o processamento. O 

armazenamento, tratamento e destinação adequada dos resíduos representam um dos maiores 

desafios para este segmento industrial na temática sobre a preservação ambiental. 

Para Matos (2005), os resíduos agroindustriais podem ser definidos como aqueles que 

são gerados no processamento de alimentos, fibras, couro, madeira, produção de açúcar e 

álcool, etc. Sendo sua produção, geralmente, sazonal, condicionada pela maturidade da 

cultura ou oferta da matéria-prima. Eles se apresentam nos estados sólidos, líquidos e gasosos. 

Verificando essa necessidade da gestão dos resíduos, é imprescindível a utilização de 

estratégias e tecnologias limpas tendo em vista a minimizar os impactos ambientais desta 

atividade. Isso representa uma ferramenta importante para o desenvolvimento sustentável do 

setor agroindustrial canavieiro.  

Em Sergipe, a atividade canavieira esta em franca expansão nos últimos anos, daí a 

necessidade deste segmento está em acordo com as exigências sobre o manejo dos seus 

resíduos. Isto é importante tanto para a preservação do meio ambiente como também para as 

questões econômicas. Porque o mercado consumidor, consciente da importância do meio 

ambiente, exige produtos aos quais tenham certeza que durante sua produção não agrediram o 

meio ambiente.  

Valendo-se desta ideia, uma das etapas deste trabalho preocupou-se em estudar como 

as usinas sergipanas estão tratando seus resíduos. Para atingir este objetivo específico, o 

formulário utilizado nas entrevistas com os gestores das agroindústrias tratou desta temática, 

abordando cada resíduo especificamente. 

 

4.3.1 Sobre a Vinhaça 

A vinhaça é um dos principais resíduos da atividade canavieira, tanto em quantidade 

como em qualidade. O primeiro porque é muito grande o volume de vinhaça gerado no 
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beneficiamento da cana para a produção de álcool. De acordo com informações das usinas 

sergipanas durante a pesquisa, para cada litro de álcool produzido são gerados em média de 

13 a 15 litros de vinhaça. E o segundo ponto importante é que a vinhaça é um resíduo rico em 

nutrientes. 

No geral a vinhaça é rica em matéria orgânica e em nutrientes minerais como o 

potássio (K), o cálcio (Ca) e o enxofre (S), e possui uma concentração hidrogeniômica (pH) 

variando entre 3,7 e 5,0 (LUDOVICE, 1996). 

A vinhaça possui um alto poder de contaminação, devido a isso, ela não deve ser 

lançada inadequadamente no solo ou águas superficiais e subterrâneas. Segundo a Resolução 

CONAMA 430, de 13 de maio de 2011, nos Arts. 2o e 3o, a disposição de efluentes no solo 

não pode causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas, bem como 

os efluentes de qualquer fonte poluidora só poderão ser lançados diretamente nos corpos 

receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam as condições, padrões e exigências 

dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. (BRASIL, 2011). 

Na parte da entrevista que abordou a temática sobre o gerenciamento da vinhaça nas 

agroindústrias de Sergipe, os entrevistados responderam a questionamentos sobre a forma 

como manejam este resíduo e quais tecnologias e investimentos neste segmento. 

Sobre o item que aborda a maneira como reaproveitam este resíduo, 100% das usinas 

do Estado responderam que utilizam a vinhaça para fertirrigação das suas lavouras de cana, 

como demonstra a figura 4.1. Elas demonstraram que obtiveram resultados satisfatórios nas 

áreas de plantio com a aplicação da vinhaça, além de ser uma alternativa utilizada para não 

lançar este resíduo diretamente no corpo hídrico. Conforme a literatura mostra, a prática da 

fertirrigação com vinhaça é muito rotineira nas agroindústrias em todo o Brasil. Entretanto 

sabe-se que esta prática deve ser realizada de forma controlada para evitar a contaminação do 

solo e lençol de água subterrânea. 

A pergunta seguinte realizada aos gestores foi sobre quais investimentos suas usinas 

têm realizado para uma melhor utilização deste resíduo. O gráfico 4.4 ilustra os resultados 

deste questionamento. 
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Gr i  4 5 G i   vi  

Com relação ao local para o armazenamento da vinhaça, contatou-se que grande parte 

dos entrevistados (86%) disse possuir tanques específicos para o armazenamento deste 

resíduo (Figura 4.3 e Figura 4.5), antes de serem destinados para a fertirrigação. Já com 

relação aos tanques de decomposição da vinhaça (Figura 4.4), apenas uma usina ainda possui 

esse tipo de tanque aberto e sem impermeabilização. 

Um ponto preocupante com relação ao gerenciamento da vinhaça é o fato de nenhuma 

das usinas sergipanas possuírem poços de monitoramento de contaminação do lençol 

subterrâneo e do solo. Fica evidente a falta de preocupação com os problemas ambientais que 

essa ausência de controle pode acarretar. Além disso, algumas usinas no Estado não fazem 

análise documentada da vinhaça que está sendo utilizada nas suas lavouras de cana, como 

mostra o gráfico 4.5. 

Outro problema evidente revelado nas entrevistas é que a maioria dos entrevistados 

não soube responder qual a lâmina média de vinhaça que utilizam por hectare. Isso demonstra 

a necessidade desses gestores preocuparem-se mais com o controle dessas atividades. Quando 
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questionados sobre o rodízio de áreas com aplicação de vinhaça, a maior parte das usinas 

sergipanas afirmou que faz este tipo de revezamento. 

Muitos pesquisadores já divulgaram os risco do uso excessivo da vinhaça na 

agricultura e por isso a necessidade de um melhor cuidado neste tema. Conforme seus 

estudos, Szmrecsányi (2002) concluiu que o uso excessivo e indiscriminado da vinhaça para 

fertirrigação compromete as características químicas e físicas do solo como também 

contamina o lençol subterrâneo. 

Sobre o uso da vinhaça para a produção de biogás, através de um biodigestor, uma 

técnica já utilizada em outras regiões do país, 100% das usinas pesquisadas não utiliza esse 

sistema, apesar de algumas já terem conhecimento dessa forma de reaproveitamento. 

Ao analisar os resultados desta pesquisa com relação ao gerenciamento da vinhaça nas 

agroindústrias em Sergipe fica evidente que elas já estão desenvolvendo práticas de 

reaproveitamento deste resíduo, evitando assim que ele seja descartado aleatoriamente no 

meio ambiente. Entretanto, é necessário um programa de ação mais eficiente e contínuo, ou 

seja, um plano de gestão da vinhaça visando o desenvolvimento sustentável. 

 

 

                  Figura 4.1 Fertirriga   vi   i i   S i  
                      Fonte: Arquivo da autora (2009) 
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                  Figura 4.2 Canais de transporte de vinha  
                      Fonte: Arquivo da autora (2010) 
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                      Fonte: Arquivo da autora (2010)  
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                   Figura 4.4 Área de sacrif i   vi  
Fonte: Arquivo da autora (2010) 
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Fonte: Arquivo da autora (2010) 
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                     Figura 4.  Entrada do baga   i  
Fonte: Arquivo da autora (2011) 
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Fonte: Arquivo da autora (2011) 
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A pesquisa mostrou que todas as agroind st s s s são auto-suficientes em 

energia durante a safra, um fator muito importante para o meio ambiente, pois evita que as 

usinas utilizem outros tipos de energia. Essa energia é oriunda somente da queima do bagaço, 

visto que a palha, que também possui potencial calorífico não é recolhida do campo em 

nenhuma da usinas.  
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SIM

NÃO



Capitulo 4 � Agroind st s Canavieiras em Sergipe: Resultados e Discuss s 86 

 

 

Como as agroind st s em Sergipe destinam quase todo bagaço (Figura 4.9) para 

queima, outro resíduo resulta deste processo, a cinza do bagaço (Figura 4.11). Essa cinza 

também pode ser reaproveitada de diversas maneiras, como, por exemplo, para adubação das 

lavouras de cana.  

Quando o bagaço é queimado na caldeira, parte das cinzas é expelida pela chaminé, 

jogando partículas sólidas no ar. Este fato traz problemas principalmente para a população 

que reside no entorno das usinas, haja vista que essa fuligem além de provocar muita sujeira 

ainda causa doenças respiratórias para esses moradores. A solução para esses inconvenientes é 

utilização de lavadores de gases (Figura 4.10) nas chaminés das usinas. Essa tecnologia utiliza 

água para impedir que a fuligem seja jogada no ar juntamente com os gases. 

Em Sergipe, nem todas as indústrias sucroalcooleiras dispõem desta tecnologia. 

Conforme os dados da pesquisa de campo, 67% das usinas possuem esse sistema para 

lavagem dos gases, as demais ainda continuam jogando a fuligem diretamente no meio 

ambiente. Essa tecnologia resolve o problema da disposição de partículas sólidas no ar, mas 

em contrapartida, utiliza muita água neste processo. Por isso é necessário que essa atividade 

ocorra em circuito fechado, reutilizando a água no mesmo processo.  

 

 

                     Figura 4.1  Lavador de Gases 
Fonte: Arquivo da autora (2011) 
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                      Figura 4.11 Cinza do baga    
 Fonte: Arquivo da autora (2011) 

 

 

Diante do observado durante pesquisa de campo nas usinas constatou-se que o bagaço 

tornou-se um subproduto muito cobiçado pelas agroindústrias canavieiras, devido ao seu valor 

energético. Portanto todos os investimentos no aproveitamento deste resíduo são com 

objetivos, exclusivamente, econômicos. 

 

4 3 3 S   T Fi  

Como em Sergipe apenas uma das seis usinas produz açúcar, desta forma, somente 

essa agroindústria gera torta-filtro, uma vez que esse resíduo é oriundo da produção de açúcar. 

O volume de torta gerado por ela é de 340.000 toneladas por safra, sendo, totalmente, 

aproveitada na agricultura. Os investimentos feitos pela usina para o gerenciamento da torta 

são principalmente na aquisição de veículos específicos para o transporte deste resíduo, os 

chamados caminhões-torta. 

Sobre o gerenciamento da torta, a entrevista com a usina produtora de açúcar revelou 

as seguintes informações: a usina não possue depósito para a torta uma vez que ela vai 

diretamente para o campo em veículos próprios; não é realizado análises periódicas da 

composição da torta, mas são feitos monitoramento do solo para evitar contaminação através 
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do uso excessivo deste resíduo

monitoramento do solo. 

 

4.3.4 Sobre a Levedura Seca
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A maioria das usinas estudadas ainda não aproveita a fonte de renda que a venda do 

óleo fúsel pode acrescentar aos lucros deste setor. O litro de óleo fúsel pode ser vendido por 

R$ 0,50 para a indústria de produtos químicos. O descarte inadequado deste resíduo traz 

diversos prejuízos ambientais. 

 

4.3.  Sobre os Gases Poluentes 

Por ser uma indústria e utilizar processos como a queima de materiais para a produção 

de calor que movimenta todo o maquinário, as agroindústrias canavieiras sergipanas também 

geram resíduos gasosos, ou seja, gases poluentes. O uso de tecnologias limpas é uma das 

soluções para minimizar os impactos ambientais que os gases tóxicos e os materiais 

particulados (fuligem) provocam no meio ambiente. 

As usinas pesquisadas estão adotando algumas das medidas para resolver esse 

problema, contudo o que se verificou é que é preciso uma maior preocupação com o 

gerenciamento desses resíduos. O gráfico 4.11 apresenta algumas medidas adotadas pelas 

agroindústrias sergipanas. 

 

 

Gr i  4 11 M i    i     i  i  

 

Como demonstra o gráfico 4.11, a tecnologia de lavagem dos gases é a principal 

medida adotada pelas usinas em Sergipe, e que 68% dispõe dessa tecnologia. As outras 

medidas como controle da emissão de CO2, aspersores de ar e filtros são utilizados apenas 

por uma pequena parte das usinas.  
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Tendo em vista que o lavador de gases somente reduz a emissão de partículas sólidas 

no ar e não evita a lançamento de gases tóxicos, é preciso que as outras alternativas citadas 

também sejam adotadas por todas as usinas. 

 

4.3.  Sobre as Águas Residu i  

O recurso natural bastante utilizado na usina é a água, que é importante em todas as 

etapas de produção de açúcar, álcool, aguardente e co-geração de energia. A água utilizada no 

processo pode ter origem de poços subterrâneos ou de fontes superficiais. As águas 

superficiais captadas pelas usinas, parte é bruta e outra parte é tratada conforme as exigências 

do processo. Normalmente esse tratamento consiste em filtração e tratamento convencional 

(tratamento primário). Já a água captada nos poços subterrâneos apresenta melhor qualidade, 

mas são também mais duras, por isso recebem pós-tratamento de desmineração, que visa 

remover a totalidade de íons presentes na água (ANA, 2009). 

As usinas canavieiras em Sergipe utilizam alguns processos de tratamento e 

reaproveitamento da água. Entretanto, o que ficou claro durante a pesquisa é que se faz 

necessário melhorar, e em alguns casos, começar a reduzir o consumo de água no processo 

através do seu reaproveitamento. 

Das usinas analisadas, aproximadamente, 80% afirmaram que as águas utilizadas na 

produção são reaproveitadas; as demais ainda não reutilizam a água do processo produtivo. 

Como já citado anteriormente, a água utilizada nas agroindústrias sergipanas são captadas em 

rios da região. Assim, quanto menor o índice de reaproveitamento desta água maior será a 

captação nos corpos hídricos. Então, é fundamental que essa água seja primeiramente 

reaproveitada no processo, evitando a aumento da captação de água. 

 O Gráfico 4.12 ilustra as formas de reaproveitamento da água pelas usinas em 

Sergipe, constatou-se que apenas uma pequena porcentagem do total da usinas canavieiras 

reaproveitam a água no processo. A grande maioria delas reutiliza a água para a irrigação e o 

restante das usinas não reaproveita a água, o que pode ser considerado um problema ainda 

mais grave. 
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                   Figura 4.13 Resfriamento da     
Fonte: Arquivo da Autora (2011) 

 

4 3 8 O  R  

Al  os síduos provenientes do beneficiamento da cana, na indústria são gerados 

outros tipos de resíduos que não estão diretamente envolvidos no processo industrial. Como 

exemplo disso cita-se os pneus, resíduos ferrosos provenientes dos veículos utilizados para o 

transporte da cana, os papeis, plásticos, vidros, madeiras, lâmpadas, restos de alimentos, 

produtos químicos, efluentes da assepsia hospitalar que são oriundos das instalações 

administrativas e laboratoriais da usina. Estes materiais também devem receber uma 

destinação adequada como estabelece a legislação específica para cada um desses resíduos. 

Durante visitas às agroindústrias sergipanas observou-se que não há uma preocupação 

em destinar adequadamente esses resíduos. Apenas uma das seis usinas visitadas está 

iniciando um programa de coleta seletiva, nas demais não foi observado nenhum tipo de 

iniciativa dessa natureza. Esses resíduos, muitos deles recicláveis, são armazenados em 

galpões, queimados ou coletados pelos órgãos municipais sem nenhum tipo de segregação 

(Figuras 4.14; 4.15 e 4.16).  
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                      Figura 4.14 Pneus armazenadas  c   
Fonte: Arquivo da autora (2011) 

 

 

 

 

                     Fi  4 15 R      
Fonte: Arquivo da autora (2011) 
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Figura 4.1  Res   i    i  
                       Fonte: Arquivo da autora (2011) 

 

A agroind st  su o l ool  s  ossu  u   ot l  o 

reaproveitamento dos resíduos. Isso contribuirá para o meio ambiente e para aumentar a 

rentabilidade econômica. Todavia, é imprescindível que esse setor enxergue essa 

potencialidade e adote no seu cotidiano as premissas do desenvolvimento sustentável para o 

manejo dos seus resíduos.  

 

 



Capitulo 5 � Plano de Gestão dos Resíduos da Agroindústria Canavieira em Sergipe 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

PLANO DE GESTÃO DO  R ÍDUO   

DA A ROIND TRIA CANA I IRA  R IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Capitulo 5 � Plano de Gestão dos Resíduos da Agroindústria Canavieira em Sergipe 96 

 

5 PLANO DE GESTÃO DO  R ÍDUO  DA A ROIND TRIA 
CANA I IRA  R IP  

 

O desafio do setor agroindustrial da cana-de-açúcar em Sergipe é conciliar o seu 

desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Após identificar, através 

de pesquisa de campo, os resíduos gerados, suas atuais destinações e quais os impactos 

ambientais decorrentes dessa atividade nas usinas sergipanas, a proposta deste trabalho foi 

elaborar um plano de gestão desses resíduos baseado na norma ISO 14001. 

 

O verdadeiro desafio ambiental não é responder às próximas propostas de 
regulamentação; não é fazer com que os ambientalistas vejam as coisas sempre sob 
o prisma da indústria, nem educar o público a apreciar os benefícios dos nossos 
produtos. O verdadeiro desafio ambiental é a necessidade de a indústria adotar toda 
uma nova cultura, um ambientalismo corporativo, definido como uma atitude e 
compromisso de desempenho, o qual coloca as preocupações de meio ambiente e da 
empresa totalmente alinhadas com os desejos e as expectativas do público 
(OSTRONOFF, 1993, p.51). 

 

A proposta deste plano de gerenciamento foi, a partir das ações já empreendidas pelas 

usinas, sugerir melhorias e mudanças no manejo dos resíduos, com o intuito de melhor 

aproveitá-los, visando conciliar a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

industrial. O plano de gestão é necessário visto que irá sistematizar as atividades de 

aproveitamento dos resíduos para que elas ocorram de forma eficiente e contínua.  

Conforme constatou a pesquisa de campo, as agroindústrias analisadas já utilizam 

algumas formas de reaproveitar seus resíduos. Contudo, não existe ainda uma consciência 

sobre a importância que esse manejo tem para a preservação do meio ambiente, ou seja, é 

preciso que as usinas sergipanas estejam conscientes do seu dever em reduzir os impactos 

ambientais de suas atividades. Isso não apenas porque precisam atender a legislação ambiental 

e evitar penalidades pelo descumprimento da lei, todavia porque sabem que o 

desenvolvimento sustentável de suas atividades é uma necessidade urgente. 

Diante disso, esse plano de gestão dos resíduos tem a intenção de contribuir para que o 

setor sucroalcooleiro, em Sergipe, adote uma postura de aliado das questões ambientais, 

deixando de ser apenas exploradores dos seus recursos. Para a elaboração do plano foram 

estudadas formas de reaproveitamento dos resíduos da indústria da cana, presentes na 

literatura, que melhor se adaptem a realidade local, como também seguindo os padrões 
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sugeridos pela certificação ambiental. Além disso, utilizou-se a experiência observada em 

outra usina que já possui a ISO 14001, a Usina Coruripe/AL, um exemplo nacional de 

responsabilidade sócio-ambiental. 

Ob etivos: 

 Promover o desenvolvimento sustentável das agroindústrias canavieiras sergipanas 

 Preservar o meio ambiente 

 Cumprir da legislação ambiental 

Metas: 

 Reduzir os impactos ambientais das atividades canavieiras em Sergipe 

 Conceder destinação adequada a todos os resíduos gerados nas usinas 

 Posteriormente obter a Certificação Ambiental ISO 14001 

Benef i : 

 E i : 

 Redução de custos com matéria-prima e pagamento de penalidades ambientais 

 Maior credibilidade com os agentes financiadores e mercado consumidor 

 A i i : 

- Redução de Impactos Ambientais das atividades canavieiras 

 S i i : 

- Melhoria da relação das usinas com a comunidade local 

- Marketing verde 

 

5 1  PLANO DE GESTÃO A I NTAL 

O Plano de Gestão Ambiental é uma ferramenta de gestão muito importante para que o 

setor canavieiro, em Sergipe, possa engajar-se nas questões relacionadas à preservação do 

meio ambiente. Esse plano poderá ser implantado em todas as atividades desenvolvidas pelas 

agroindústrias ou, em parte delas, sendo que o seu objetivo final é a certificação ambiental 

ISO 14001. Entretanto como o segmento canavieiro sergipano ainda está iniciando sua 

atuação na área ambiental, é recomendável que comece a desenvolver ações de gestão do 

meio ambiente em alguns setores mais fundamentais como, por exemplo, o manejo dos seus 

resíduos.  
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A proposta desse trabalho foi propor um plano de manejo dos resíduos do setor 

industrial de beneficiamento da cana. Para isso, seguiu-se os parâmetros e requisitos previstos 

na Norma da ISO para a elaboração e sugestão de implantação do Plano de Gestão. Os 

principais fatores que influenciam o SGA são o escopo do sistema, o porte da organização e a 

natureza da atividade, produto e serviço da empresa em que se pretende implantar. 

A fim de atender aos objetivos elencados anteriormente, ou seja, redução dos impactos 

ambientais, é imprescindível seguir uma ordem de procedimentos estabelecidos na ISO 

14001. São eles: Plane ar, E ecutar, Verificar e Agir. 

 

5.2 PLANEJAMENTO 

As agroindústrias sergipanas, para implantar o Plano de Gestão Ambiental dos 

Resíduos, deverão estabelecer os objetivos e os processos para atingi-los. Nesta etapa, de 

acordo com o que estabelece a Norma da ISO, as usinas deverão identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades, produtos e serviços e quais destes aspectos tenham ou possam 

ter impactos significativos sobre o meio ambiente. 

Esses aspectos e impactos serão levados em consideração no estabelecimento, 

implantação e manutenção da Gestão Ambiental. Para auxiliar no processo de planejamento e 

implantação desse projeto ambiental, as agroindústrias pesquisadas poderão buscar auxílio de 

uma consultoria ambiental que indicará quais caminhos os gestores deverão seguir para 

alcançar seus objetivos. Além disso, é importante estar atento às exigências da legislação 

ambiental geral e também específica do estado de Sergipe referente a esse tipo de atividade.   

Para o sucesso do plano de gestão ambiental é necessário, na etapa de planejamento, 

seguir alguns passos sem os quais não é possível alcançar as metas ambientais traçadas. 

a) Compromisso da alta dire  

A alta administração deverá ser o primeiro grupo da organização a abraçar a causa 

ambientalista, porque eles são responsáveis em assegurar a disponibilidade dos recursos 

financeiros, humanos, tecnológicos e infra-estruturais que são essenciais para o 

estabelecimento do plano.  Essa iniciativa da direção pode ser influenciada pelos agentes 

externos (clientes, órgãos ambientais, mídia e bancos financiadores) ou mesmo da própria 

consciência ambiental dos que compõem o quadro de gestores da empresa. 
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b) Sele   i      i  

Para o desenvolvimento das ações para a implantação do Plano de Gestão Ambiental 

necessita-se de um responsável direto por estas atividades. Por isso as agroindústrias precisam 

selecionar um coordenador formal. Ele deve ser um profissional capacitado para o trabalho 

com o programa de gestão ambiental. Como já foi citado anteriormente, apenas uma das seis 

usinas sergipanas já dispõe de um profissional capacitado, um engenheiro ambiental, que foi 

contratado exclusivamente para esta função. 

Além disso, a usina poderá investir no aperfeiçoamento deste coordenador na área de 

gestão, através de cursos de treinamento e capacitação sobre o Sistema de Gestão Ambiental 

ISO 14001. È imprescindível para esse processo, uma organização que o coordenador tenha o 

apoio de todos os setores da empresa. 

 F    C i    

Após a designação do coordenador ambiental, a próxima etapa é a formação de um 

comitê de coordenação. Ele irá auxiliar o coordenador na tomada de decisões sobre a temática 

ambiental como também no desenvolvimento das ações para a implantação e continuidade do 

Programa. Além disso, eles também atuarão como disseminadores do Plano em seus 

respectivos setores. 

 T i   , i   vi  

Os gerentes de cada setor da agroindústria, em que se pretende implantar um plano de 

gestão, devem ser os primeiros inteirados de como funcionará a nova ideia. Desta forma, eles 

poderão ajudar e cobrar, dos seus subordinados diretos, o cumprimento da política ambiental 

da organização. Para isso é preciso realizar palestras, treinamentos com eles sobre a temática 

do meio ambiente e da gestão dos resíduos. 

 D i i   A   I  i i    i i i i  

É preciso definir quais aspectos e impactos ambientais da agroindústria canavieira, em 

Sergipe, levando-se em consideração apenas o setor industrial de beneficiamento da cana, que 

é o foco deste trabalho. Antes disso, é importante conceituar esses dois termos de acordo com 

a Norma da ISO 14001. 

Aspecto ambiental �é o elemento das atividades ou produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o meio ambiente, [...] que tem ou pode ter um impacto 

ambiental significativo.� Impacto ambiental �é qualquer modificação do meio ambiente, 
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adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da 

organização.� (ABNT NBR ISO 14001, 2004, p. 6). 

Essa é uma etapa imprescindível para o plano de gestão ambiental visto que para 

decidir quais as ações para redução dos impactos ambientais é indispensável identificá-los. No 

Quadro 5.1 é apresentada uma planilha com os aspectos e impactos ambientais das atividades 

de beneficiamento da cana nas usinas em estudo.  

Esta planilha está organizada com base em Cerqueira (2006), já citado no referencial 

teórico e de acordo com o que se observou durante a visita às usinas pesquisadas. Ela 

contempla os aspectos e impactos ambientais apenas da parte industrial de produção de 

álcool, açúcar e geração de energia. A planilha poderá auxiliar estas usinas a elaborarem suas 

próprias planilhas de acordo com as peculiaridades inerentes a cada uma delas, fazendo uma 

avaliação da situação atual da empresa referente aos aspectos e impactos ambientais. 

f) Estabelecer a pol i  i  

A Norma Ambiental conceitua política ambiental como �As intenções e princípios 

gerais de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental conforme formalmente 

expresso pela Alta administração.� (ABNT NBR ISO 14001, 2004, p. 6) 

Essa política ambiental, que será organizada pela alta direção da usina, deverá 

contemplar o compromisso da instituição com a redução dos impactos ambientais de suas 

atividades com a garantia da continuidade desse projeto. Ela será elaborada de acordo com a 

natureza, escala e impactos ambientais das atividades desenvolvidas pela empresa. Como 

neste caso refere-se ás agroindústrias canavieiras de Sergipe na parte de gestão dos resíduos, a 

política ambiental deve está em conformidade com a legislação ambiental do Estado, com os 

padrões e peculiaridades do setor canavieiro sergipano.  

Como sugestão de modelo de uma política ambiental que poderá ser utilizada pelas 

usinas em Sergipe, abaixo está descrita a política ambiental da Usina Coruripe, localizada no 

município de Coruripe/AL. O modelo abaixo apresentado adéqua-se bem a ideia proposta 

neste trabalho, desde que sejam feitas as devidas adaptações a realidade local de cada usina. 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i  

UNIDADE INDUSTRIAL 

N  P A ivi  A  I  

01 
Transporte e 

Receptação da cana 

Consumo de combustível 
líquido 

- Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Pneus - Alteração da Qualidade do solo 

Emissão de gases de 
combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

02 Lavagem da Cana 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Efluente contaminado com 
impurezas  

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

03 Moagem da cana 

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Resíduos de bagaço de 
cana 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 
P   Álcool 

N  Processo Atividade Aspectos Impactos 

04 
Tratamento do caldo, 

fermentação e 
centrifugação 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Resíduo de levedura seca - Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Efluente com produtos 
químicos 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Emissão de CO2 - Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Resíduo óleo Fúsel - Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

05 Destilação 

Consumo de Energia - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Efluente vinhaça -Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Emissões de odores - Incômodos à comunidade 

Emissões de vapores de 
álcool 

- Alteração da qualidade do ar 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 
P   A  

N  P A ivi  A  I  

06 

Tratamento, 
aquecimento do caldo, 

evaporação, 
cristalização e secagem 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Resíduo de torta-filtro - Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

Efluentes ácidos) ácidos, 
soda cáustica, acido 
sulfônico) e efluentes 
tóxicos 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Emissões de poeiras de cal - Alteração da qualidade do ar 

Pó de açúcar suspenso 
- Alterações da qualidade do ar 
- Alterações da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

Temperatura (calor ou 
resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 

07 Co-geração de energia 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Efluentes com cinzas do 
lavador de gases 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 
C  

N  P A ivi  A  I  
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 

Co-geração 
de energia 

Emissões de gases de 
combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do efeito estufa 

Emissões de vapores da 
caldeira 

- Alteração da qualidade do ar 

Borras de cinzas do forno - Alteração da qualidade do solo 

Fuligem de fornos e 
caldeiras 

- Alteração da qualidade do solo 

Temperatura (calor ou 
resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 

Efluente de limpeza de 
aquecedores 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Cinzas do bagaço da cana - Alterações da qualidade do solo 
- Alterações da qualidade da água superficial 

08 
Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Efluentes orgânicos ou 
sanitários 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Efluente contaminado com 
sabão 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Estopas, panos, 
contaminados com graxa, 
gordura e óleos 

- Alteração da qualidade do solo 

Lixo doméstico - Alterações da qualidade do solo 

Resíduos de limpezas de 
caixas d água 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 

N  P A ivi  A  I  

08 
Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Resíduos oleosos  - Alterações da qualidade do solo 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou para redução da disponibilidade de recursos 
naturais 

Águas Residuárias  - Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 

Efluentes oleosos ou 
contaminados com óleo 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

Efluentes alcalinos- 
Corretivos de pH 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

09 Outros 

Efluente contaminado com 
limalha de ferro, resíduos 
de solda, chispa 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

Efluentes de assepsia 
hospitalar 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

Efluente contaminado com 
sal e regeneração das 
resinas 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 

N  P A ivi  A  I  

09 Outros 

Solventes orgânicos - Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

Efluentes com resíduos 
químicos (reagentes do 
laboratório) 

- Alteração da qualidade da água superficial 
- Alteração da qualidade da água subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

Emissões de produtos 
tóxicos 

- Alteração da qualidade do ar 

Sucatas de metais ferrosos 
e não-ferrosos 

- Alteração da qualidade do solo 

Papel e papelão - Alteração da qualidade do solo 

Plásticos e bobonas - Alteração da qualidade do solo 

Vidro - Alteração da qualidade do solo 

Madeira e serragem - Alteração da qualidade do solo 

Cobre e fios de cobre - Alteração da qualidade do solo 

Lâmpadas incandescentes - Alteração da qualidade do solo 
Tambores - Alteração da qualidade do solo 

Refratários - Alteração da qualidade do solo 

Lâmpadas de vapor 
metálico, vapor de sódio e 
fluorescentes 

- Alteração da qualidade do solo 

Latas de tintas - Alteração da Qualidade do solo 

Fibras de freios - Alteração da qualidade do solo 

Tanques de fibra de vidro - Alteração da qualidade do solo 

Antiincrustantes - Alteração da qualidade do solo 
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Quadro 5.1 Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais da Agroind i  C vi i   S i   i  

UNIDADE INDUSTRIAL 

N  P A ivi  A  I  

09 Outros 

Embalagens de filtros - Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água superficial 

EPIs velhos - Alteração da Qualidade do solo 

Baterias e pilhas - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos de alimentos - Alteração da qualidade do solo 

Resíduos de serviços 
médicos e ambulatoriais 

- Alteração da qualidade do solo 
- Risco a saúde 
- Alterações da qualidade da água superficial 

Entulhos - Alteração da Qualidade do solo 

Borrachas - Alteração da qualidade do solo 

Pneus - Alteração da qualidade do solo 

Cartuchos de tinta e toner - Alteração da qualidade do solo 
Fonte: Baseado em Cerqueira (2006) 
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 Pol i  A i   U i  C i AL 

A S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool, sediada no município de Coruripe/AL nas 

suas atividades de plantio e colheita da cana de açúcar, produção de açúcar, álcool e geração 

de energia, reconhecendo que o meio ambiente é de uso comum e fundamental para a 

qualidade de vida de todos, se compromete a: 

 Manter um sistema de Gestão que permita a melhoria continua de seu desempenho 

ambiental e o estabelecimento de objetivos e metas compatíveis com seus aspectos 

ambientais; 

 Prevenir a poluição, utilizando as melhores técnicas e práticas economicamente 

viáveis; 

 Atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos relacionados aos 

aspectos ambientais; 

 Racionalizar o uso do solo e da água, evitando as contaminações atmosféricas, bem 

como, preservando os recursos naturais; 

 Colaborar com a educação ambiental da comunidade; 

 Disponibilizar esta política a todos os seus colaboradores, comunidade e àqueles que 

trabalhem em seu nome (COSTA, 2010). 

 

5 3 E ECUTAR 

Executar é colocar em prática a política ambiental estabelecida. Nesta fase será 

implantado o plano de gerenciamento ambiental. Deverão estar definidas as funções, 

responsabilidades e autoridades de todos envolvidos no processo, visando uma gestão 

eficiente. Os recursos humanos, financeiros, tecnológicos e infra-estruturais deverão estar 

disponibilizados para o desenvolvimento das ações necessárias. A fase de execução do plano 

está subdividida em algumas etapas:  

 D i i    i i  

Após o levantamento dos aspectos e impactos ambientais feitos na fase de 

planejamento, bem como já definida a política ambiental da indústria. Agora é o momento de 

colocar em prática o projeto elaborado. Para cada impacto ao meio ambiente existirá uma 

ação para minimizá-lo.  
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O desenvolvimento sustentável das atividades da usina é a meta a ser atingida. Para 

isso é fundamental levar em consideração: a viabilidade econômica e a importância sócio-

ambiental. 

Baseado no que foi pesquisado na literatura e no programa desenvolvido por uma 

Usina já certificada ambientalmente, a Usina Coruripe/AL, citada anteriormente, recomenda-

se algumas ações ambientais para as agroindústrias sucroalcooleiras de Sergipe: 

 A    D v vi  S v  

 Projeto de monitoramento, proteção e recuperação de rios e nascentes que abastecem a 

usina; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Co-geração de energia através de biomassa (bagaço);  

 Coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos sólidos, conforme legislação 

ambiental; 

 Redução do consumo de água e utilização da água no processo industrial em circuito 

fechado; 

 Tratamento dos efluentes líquidos da indústria; 

 Aproveitamento da vinhaça e das águas residuarias para fertirrigação, obedecendo à 

legislação ambiental específica; 

 Reaproveitamento da torta-filtro e a cinza do bagaço para adubação; 

 Utilização de lavador de gases e controle das emissões atmosféricas; 

 Apoio e participação em projetos de preservação do meio ambiente da comunidade 

local; (Adaptado do Sistema de Gestão Ambiental da Usina Coruripe, 2010; COSTA, 

2010). 

No Plano de Gerenciamento Ambiental todos os resíduos precisam receber uma 

destinação adequada. Nas usinas sucroalcooleiras em estudo, alguns resíduos são 

considerados de maior importância devidos a sua quantidade gerada durante o processo, ao 

seu potencial poluidor ou ainda a sua importância econômica. A estes resíduos será dado 

maior destaque no plano de gestão sem, contudo, deixar de contemplar os demais resíduos. 

 

 B    

 D i : Resíduo sólido fibroso, oriundo do processo de moagem da cana; grande 

potencial calorífico. Causa alteração da qualidade do solo e das águas superficiais e é 
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gerado em grande quantidade (1 tonelada de cana moída = 250kg de bagaço), muito 

importante economicamente para a indústria sucroalcooleira. 

 Gerenciamento e Destina : Pode ser armazenado no pátio da usina e conforme 

Ortega (2003) e Piacente (2005) a melhor forma de reaproveitá-lo é para a co-geração 

de energia. Esta prática já está sendo adotada pelas usinas em Sergipe. Mas também 

pode ser aproveitado como complemento da alimentação animal, e ainda na fabricação 

de papeis/papelão e aglomerados. 

 Vi  

 D i : Efluente do processo de fabricação do álcool; possui alta carga poluidora; 

gerado em grande quantidade na destilação alcoólica. 

 G i   D i : É aconselhável o seu armazenamento e transporte em 

tanques ou canais fechados para evitar o incômodo com seu forte odor; è proibido o 

seu lançamento nos corpos hídricos. Pode ser utilizado pelas agroindústrias sergipanas 

para fertirrigação, entretanto é imprescindível o controle desta utilização. Como o 

Estado de Sergipe não dispõe de legislação específica para o uso da vinhaça no campo, 

é bom buscar auxílio na legislação do Estado de São Paulo, a P4.231 da CETESB que 

estabelece critérios rígidos para o armazenamento, transporte e aplicação da vinhaça 

no campo (SÃO PAULO, 2006) 

Porém, é recomendável que as usinas pesquisadas procurem adotar outras formas de 

aproveitamento da vinhaça, porque a fertirrigação tem sido um ponto polêmico para os órgãos 

ambientais.  O ICIDCA (2005) apresenta algumas outras formas de aproveitar a vinhaça: 

produção de biogás e enriquecimento da alimentação de animais monogástricos (IEL/NC; 

SEBRAE, 2005). 

 T i  

 D i : Resíduo sólido resultante do processo de fabricação do açúcar. Possui 

grande quantidade de matéria orgânica. 

 G i   D i : Somente as usinas produtoras de açúcar geram este 

resíduo, então somente em uma usina, em Sergipe, ele é gerado. De acordo com a 

entrevista esta usina já faz o aproveitamento adequado deste resíduo, visto que 

conforme aconselha a IEL/NC e SEBRAE (2005) a torta poderá ser utilizada para 

adubação agrícola e transportada em veículos específicos, os caminhões-torta. É 
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necessário para o melhor gerenciamento deste resíduo que seja feito o controle de seu 

uso na lavoura.  

 Óleo F  

 D i : Segundo Stupiello (1987), o óleo fúsel é resultante do processo de 

retificação do vinho para a fabricação do álcool. Pode ser um importante subproduto 

consumido pela indústria química.   

 G i   D i : A maioria das agroindústrias da cana em Sergipe ainda 

não faz o gerenciamento adequado deste resíduo que constitui uma fonte alternativa de 

renda para a usina se destinado adequadamente. Assim como já é feito em apenas 25% 

das usinas pesquisadas, o óleo fúsel deverá ser armazenado em local fechado para 

evitar contaminação e vendido para a indústria química. Como afirmou o gestor da 

usina que já realiza essa tarefa, existe um mercado aberto para a compra deste resíduo 

e as indústrias que ainda não vendem estão deixando de ter lucros. Além da questão 

econômica, a venda do óleo evitará que ele seja descartado inadequadamente causando 

degradação ao meio ambiente. 

 

 Águas Residu i  

 D i : De acordo com a ANA (2009), elas são formadas pela soma de diversos 

efluentes líquidos industriais, atualmente compostos por purgas de sistemas fechados 

de lavagem de cana, purgas de circuitos de resfriamento, purgas do sistema de 

retentores de material particulado dos gases da chaminé, sobra de águas condensadas, 

flegmaça e lavagem de pisos e equipamentos (ANA, 2009). Seu lançamento no corpo 

receptor sem o prévio tratamento acarreta problemas como a elevação do DBO, da 

temperatura e turbidez da água entre outros problemas. 

 G i   D i : As usinas em Sergipe ainda reaproveitam no mesmo 

processo muito pouco da água que foi utilizada. Para o adequado manejo destes 

efluentes, a Agência Nacional da Água elaborou, em 2009, um Manual de 

Conservação e Reuso de Água na Agroindústria Sucroenergética. Este livro aborda 

qual a maneira mais adequada para o reuso da água do beneficiamento da cana. As 

usinas sergipanas precisam adotar as práticas estabelecidas neste manual. Logo a 

seguir foi elaborado o quadro 5.2 que resume as formas de reuso da água previstas 

neste manual: 
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Quadro 5.2 O Reuso das Águas Residu i   A i i  C vi i  

ETAPA DA 
PRODUÇÃO 

FORMA COMO A ÁGUA É 
UTILIZADA 

QUALIDADE DA ÁGUA 
APÓS O USO 

ALTERNATIVAS 
PARA REDUZIR O 

DESPERDÍCIO 

Receptação e 
preparo da cana e 
extração do caldo 

1) Água para lavagem 

2) Água para embebição 

3) Água para resfriamento dos 
equipamentos 

Efluente possui matéria 
orgânica expressa por DBO5 
de 180 a 500mg/L e alta 
concentração de sólidos 

-Lavagem a seco da 
cana 

-Controle de água de 
embebição deve ser 
feito com medidas de 
vazão, ou seja, o 
processo direto de 
determinação da taxa 
de embebição. 

Resfriamento dos 
mancais* da 

moenda 

1) Água é utilizada para 
resfriamento dos mancais da 
moenda, o uso de água para 
resfriar os mancais é de 
0,035m³/T cana. 

Produz efluente límpido e 
morno com cerca de 6°C 
acima da temperatura de 
entrada. 

Efluente pode ser 
utilizado para vários 
usos tomando 
cuidado quando 
acontecer 
contaminação com 
óleo. 

Resfriamento do 
óleo dos 

equipamentos de 
preparo e extração 

Após o uso, o óleo atinge uma 
temperatura de 60°C devendo 
ser resfriado com água visando 
reduzir sua temperatura para 
45°C (utiliza-se uma vazão de 
água de equivalente a duas 
vezes a quantidade de óleo). 

A água sai numa qualidade 
boa, visto que não há contato 
com o óleo, apresentando uma 
temperatura de 3°C acima da 
entrada. 

O reuso é similar ao 
da água de 
resfriamento dos 
mancais podendo 
também ser utilizado 
em outras fases do 
processo dispensando 
torres e tratamento. 

Água no setor de 
tratamento do 

caldo 

1) Água de resfriamento da 
enxofreira (essa etapa serve para 
a clarificação do açúcar). 

2) Água para formar o leite da 
cal.  

3) Água para o preparo do 
polímero (água deve ser de boa 
qualidade sem dureza) 

4) Água para aquecimento do 
caldo. 

5) Água de lavagem da torta 
filtro. 

6)Água dos condensadores 
barométricos dos filtros 
rotativos com vácuos.  

1) Efluente (água bruta) 
morno sem contato com o 
produto. 

4) Gera efluente condensados 
de vapor de escape e vegetal. 

6) Produz efluente com 
impurezas orgânicas 
arrastadas do caldo (pH acido 
e DBO), temperatura alta em 
torno de 50°C. 

4) Dependendo da 
qualidade podem ser 
reutilizados em 
outras etapas. 

6) Esse efluente é 
reciclado em 
conjunto com a água 
do resfriamento geral 
da fábrica após 
passar por bacia de 
aspersão para baixar 
a temperatura. 

Água do setor de 
fabricação de 

açúcar 

1)Água para o condensador 
barométrico de evaporação do 
caldo 

2)Água para o condensador 
barométrico dos cozedores 

3)Água de retardamento de 
cozimento 

1) Gera efluentes límpidos e 
quentes  com temperaturas  
diminuindo do início ao fim 
de 100 para 60°C e 
concentração de matéria 
orgânica. 

1) Os vapores de 
escape são 
reaproveitados em 
caldeiras e demais 
processos 
dependendo do 
controle de 
contaminação. 
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Quadro 5.2 O Reuso das Águas Residuárias nas Agroindústrias Canavieiras � 
Continuação... 

ETAPA DA 
PRODUÇÃO 

FORMA COMO A ÁGUA É 
UTILIZADA 

QUALIDADE DA ÁGUA 
APÓS O USO 

ALTERNATIVAS 
PARA REDUZIR O 

DESPERDÍCIO 

Água do setor de 
fabricação de 

açúcar 

4)Água para diluição de méis e 
magma 

5)Água para lavagem de açúcar 
nas centrifugas 

2) Efluentes com impurezas 
orgânicas arrastadas do 
xarope, DBO5 baixa e 
temperatura alta (+ ou- 45°C) 

3) Efluente quente 

2) As águas são 
recicladas após 
passar por bacias de 
aspersão e torres de 
resfriamento para 
baixar a temperatura. 

3) Reaproveitado no 
processo de 
embebição, diluição 
de méis, leite de cal, 
lavagem da torta e 
lavagem de açúcar. 

Água na 
fermentação 

1) Água para o preparo do 
mosto 

2)Água para o resfriamento do 
mosto 

3) Água para diluição do 
fermento 

4) Água de lavagem dos gases 
da fermentação 

5)Água para o resfriamento das 
dornas da fermentação 

2) Utiliza-se um circuito  
fechado de águas cujas 
temperaturas de 28°C para 
água fria e 45°C para água 
quente. 

4) Apresenta teor alcoólico 
muito baixo na ordem de 
0,5°GL 

6)Efluente morno cerca de 
35°C 

 

Água da 
destilação 

1)Vapor para destilação 

2)Água para o resfriamento dos 
condensadores do etanol 

1) Geração de vinhaça e 
flegmaça 

 

2) Efluente final gerado se 
apresenta com temperatura 
alta em torno de 45°C. 

 

Água na área de 
energia 

1) Água para geração de vapor 
direto 

2)Água para dessuperaquecedor 

3) Água para lavagem dos gases 
de combustão das caldeiras 

4) Água de limpeza dos 
cinzeiros 

5) Água para resfriamento do ar 
e do óleo dos turbogeradores  

6) Água para torres de 
condensação 

1) Reaproveitada no mesmo 
processo nas caldeiras. 

2) Água com matéria em 
suspensão 

3) Água limpa, relativamente 
fria com temperatura de 3°C 
acima da entrada. 

1) É direcionada para 
o sistema de 
tratamento para sua 
recirculação 

2) Água é tratada no 
sistema de tratamento 
de água de fuligem  
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Quadro 5.2 O Reuso das Águas Residuárias nas Agroindústrias Canavieiras � 
Continuação... 

ETAPA DA 
PRODUÇÃO 

FORMA COMO A ÁGUA É 
UTILIZADA 

QUALIDADE DA ÁGUA 
APÓS O USO 

ALTERNATIVAS 
PARA REDUZIR O 

DESPERDÍCIO 

Água para outros 
usos 

1) Limpeza de pisos e 
equipamentos 

2) Uso doméstico 

 

1)  Efluente gerado possui alta 
concentração de matéria 
orgânica e sólidos 
sedimentáveis, como também 
óleos e graxas 

2) Efluentes domésticos que 
devem ser tratados conforme 
estabelece a legislação 

 

Fonte: ANA (2009). 
* Os mancais são conjuntos destinados a suportar as solicitações de peso e rotações de eixos. 

 

 Gases poluentes 

 Descrição: No processo industrial do setor sucroenergético são gerados gases que 

contribuem para a poluição atmosférica. Na visão de Silva (2000) o problema da 

poluição do ar está ligada as características do combustível (umidade, cinzas, etc.), 

com as características e tipo da fornalha, assim como com a operação destes 

equipamentos.  

 Gerenciamento e Destinação: A indústria sucroalcooleira sergipana ainda investe 

pouco em tecnologia para minimizar a poluição do ar. O que se observou foi apenas a 

utilização do lavador de gases em algumas usinas. Elas necessitam investir mais em 

tecnologias limpas como o uso de equipamentos modernos nos processos de produção, 

minimizando a emissão desnecessária de gases; equipamentos com filtros, 

purificadores, incineradores. Seguindo a ideia de Piacente (2005), também deve haver 

uma fiscalização eficiente dos órgãos ambientais, com o objetivo de controlar esse tipo 

de poluição. 

Após esse detalhamento sobre o manejo de cada resíduo proveniente do 

beneficiamento da cana, foi elaborada uma planilha (Quadro 5.3) para auxiliar as 

agroindústrias na aplicação do plano de gestão ambiental. Ela apresenta algumas soluções 

sustentáveis para os impactos ambientais de suas atividades. Esta planilha tem como base as 

sugestões presentes na literatura, já devidamente citadas no referencial teórico do trabalho 

como também as ideias já aplicadas em usinas certificadas ambientalmente.   
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe 
UNIDADE INDUSTRIAL 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

01 
Transporte e 

Receptação da cana 

Consumo de 
combustível líquido 

- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Substituição por combustível renovável e que 
agridam menos o meio ambiente 

Pneus - Alteração da Qualidade do solo 

- Armazenamento adequado 
- Reciclagem (Conforme CONAMA 301/03 e 
416/09) 
- Venda para indústrias de reaproveitamento de 
borracha 

Emissão de gases de 
combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

- Não utilização de combustíveis fósseis 
- Filtros nas chaminés das usinas 
- Conforme CONAMA  003/90, 251/99 e 313/02 

02 Lavagem da Cana 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Para reduzir o consumo de água pode-se usar a 
tecnologia de lavagem a seco da cana.  
- Reaproveitamento da água no mesmo processo  
(circuito fechado) 
- Sistema de tratamento de efluente 
- Reaproveitamento da água para a irrigação 

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas (co-geração, eólica, etc.) 
- Investimento em tecnologias que consomem 
menos energia. 
- Evitar o desperdício de energia: manter 
equipamentos desligados quando não estiverem 
sendo utilizados e deixar lâmpadas ligadas 
somente quando necessário. 

Efluente 
contaminado com 

impurezas 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

- Sistema de tratamento de efluentes 
- Reaproveitada para a irrigação. 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
UNIDADE INDUSTRIAL 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

03 Moagem da cana 

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas (Co-geração, eólica, etc.) 
- Investimento em tecnologias que consomem 
menos energia. 
- Evitar o desperdício de energia: manter 
equipamentos desligados quando não estiverem 
sendo utilizados e deixar as lâmpadas ligadas 
somente quando necessário. 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Evitar o desperdício de águas 

Resíduos de Bagaço 
de cana 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

- Armazenamento adequado 
- Queima do bagaço para a produção de energia 
- Outras formas de reaproveitamento: ração 
animal, produção de papel reciclado, briquete e 
aglomerados (indústria de móveis). 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 
Produção de Álcool 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento do caldo, 
fermentação e 
centrifugação 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Evitar o desperdício de água 
 

Resíduo de levedura 
seca 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

- Reaproveitamento como enriquecimento da 
alimentação animal 

Efluente com 
produtos químicos 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Armazenamento adequado 
- Sistema de Tratamento de efluentes específico 
- Conforme CONAMA 357/05; 358/05 e 
Resolução Estadual 18/79 

Emissão de CO2 - Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

- Sistema de controle da emissão de CO2 
- Investimento em tecnologia para reduzir essa 
emissão 
- Cumprimento das ações estabelecidas no 
Protocolo de Kyoto. 

Resíduo óleo Fúsel - Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Armazenamento em recipientes fechados para 
evitar contaminação 
-Venda para ser reaproveitado pelas indústrias 
químicas 

 
 
 

05 

 
 
 

Destilação 

Consumo de Energia - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas (Co-geração, eólica, etc.) 
- Investimento em tecnologias que utilizem menos 
energia 
- Evitar o desperdício de energia: manter 
equipamentos desligados quando não utilizados e 
deixar as lâmpadas ligadas quando necessário. 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 
Produção de Álcool 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

05 Destilação 

Efluente vinhaça 

-Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Armazenamento adequado visando evitar 
contato com o corpo hídrico. 
- Transporte através de veículos adequados ou 
canais fechados para evitar os desconforte devido 
ao forte odor e o contato descontrolado com o 
solo durante o transporte.  
 - Aproveitamento para fertirrigação com o devido 
controle da lâmina de aplicação e rodízio de áreas 
para evitar a saturação do solo e a contaminação 
do lençol freático.  
- Pode ser aproveitado para a produção de biogás 
através de um sistema biodigestor. 
Conforme CONAMA 430/2011 e P4-231/06 SP 

Emissões de odores - Incômodos à comunidade 

-Armazenamento e transporte da vinhaça para o 
campo em canais fechados.  
-Não acumular a vinhaça por muito tempo para 
evitar o processo de decomposição da vinhaça. 

Emissões de vapores 
de álcool 

- Alteração da qualidade do ar 
- Controle interno do processo 
- Sistema de aproveitamento destes vapores para 
condensação e aproveitamento do álcool  
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

Produção de Açúcar 
N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

06 

Tratamento 
aquecimento do caldo, 

evaporação, 
cristalização e secagem 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Evitar o desperdício de água 
- Utilização de tecnologias que consomem menos 
água 

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas (Co-geração, eólica, etc.) 
- Investimento em tecnologias que economizem 
energia 
- Evitar o desperdício de energia 
 

Efluente do 
tratamento do caldo 

(com alta 
temperatura) 

- Alteração da qualidade do solo 
-Alteração da qualidade da água 
superficial 

- Dependendo da qualidade, reutilizados em 
outras etapas. 
 - Esse efluente é reciclado em conjunto com a 
água do resfriamento geral da fábrica após passar 
por bacia de aspersão para baixar a temperatura. 
- Reaproveitado no processo de embebição, 
diluição de méis, leite de cal, lavagem da torta e 
lavagem de açúcar. (Conforme CONAMA 
430/11) 

Resíduo de torta-
filtro 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

-Transporte e armazenamento adequado em locais 
impermeabilizados para evitar o contato com o 
solo e corpo hídrico. 
- Aproveitamento como adubo organomineral 
após o processo de estabilização (processo 
aeróbico de compostagem). 
- Misturado ao bagaço utiliza-se como ração 
animal. 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

Produção de Açúcar 
N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

06 

Tratamento 
aquecimento do caldo, 

evaporação, 
cristalização e secagem 

Efluentes ácidos 
(ácidos, soda 
cáustica, acido 
sulfônico) e 
efluentes tóxicos 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Armazenamento em locais adequados para evitar 
a contaminação do solo e da água 
- Tratamento específico para esse tipo de efluente 
(Conforme CONAMA 430/11) 

Emissões de poeiras 
de cal 

- Alteração da qualidade do ar 
- Varrição 
- Manejo adequado desse resíduo 
- CONAMA 382/06 e Resolução Estadual 18/79 

Pó de açúcar 
suspenso 

- Alterações da qualidade do ar 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

 
- Manejo adequado desse resíduo 

Temperatura (calor 
ou resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 
- Sistema de resfriamento de equipamentos e dos 
efluentes 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

Co-geração 
N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

07 Co-geração de energia 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Sistema de reaproveitamento da água no 
processo (circuito fechado). 
- É direcionada para o sistema de tratamento para 
sua recirculação 
 

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Utilização de fontes de energia renováveis e 
limpas (Co-geração, eólica, etc.) 
- Investimento em Tecnologias que utilizem 
menos energia 
- Evitar o desperdício de energia: manter 
equipamentos desligados quando não estiverem 
sendo utilizados e deixar as lâmpadas ligadas 
somente quando necessário. 

Efluentes com 
cinzas do lavador de 

gases 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

- Água é tratada no sistema de tratamento de água 
de fuligem 
- Sistema de decantação para separação das cinzas 
da água, esta deverá ser reaproveitada no mesmo 
processo. (Conforme CONAMA 430/2011) 

Emissões de gases 
de combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

- Sistema de controle da emissão de CO2 
- Investimento em tecnologia para reduzir essa 
emissão 
- Conforme CONAMA  003/90 e 382/06 

Emissões de vapores 
da caldeira 

- Alteração da qualidade do ar 
- Esses vapores podem ser condensados para o 
reaproveitamento da água no processo. 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

Co-geração 
N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

07 Co-geração 

Borras de cinzas do 
forno 

- Alteração da qualidade do solo 

- Cinzas podem ser reaproveitadas para a 
adubação no campo. 
- Cinzas pode ser utilizadas pela indústria de 
cimento. 
 

Fuligem de fornos e 
caldeiras 

- Alteração da qualidade do solo 
- Sistema de lavador de gases que impedem que 
essa fuligem seja lançada na atmosfera 

Temperatura (calor 
ou resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 
- Utilização de redutores de temperatura 
(condensadores de ar) 

Efluente de limpeza 
de aquecedores 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

- Resfriamento do efluente da fábrica 
- Sistema de Tratamento de efluente industrial 
(Conforme CONAMA 430/2011) 

Cinzas do bagaço da 
cana 

- Alterações da qualidade do solo 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 
 

- Cinzas podem ser reaproveitadas para a 
adubação no campo 
- Cinzas pode ser utilizadas pela indústria de 
cimento. 
 

08 
Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Efluentes orgânicos 
ou sanitários - Alteração da qualidade da água 

superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

- Esses efluentes podem ser tratados em nível 
primário em fossas sépticas seguida de filtro 
anaeróbico ou em nível secundário quando forem 
depositados nos corpos hídricos. Esse tratamento 
implica a remoção da matéria orgânica solúvel em 
sistema de tratamento biológico.   
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

08 
Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Efluente 
contaminado com 
sabão 

 Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

- Sistema de tratamento convencional de efluente 
- Conforme CONAMA 357/05 

Estopas, panos, 
contaminados com 
graxa, gordura e 
óleos 

- Alteração da qualidade do solo 
- Coleta seletiva  
- Armazenamento adequado 
- Destinação aterros sanitários 

Lixo doméstico - Alterações da qualidade do solo 

- Coleta seletiva 
- Reciclagem e/ou compostagem 
- Aterros sanitários 
- Conforme CONAMA 275/01 e Lei Estadual no 
5857/06 

Resíduos de 
limpezas de caixas 
d água 

- Alteração da qualidade do solo 
-Alteração da qualidade da água 
superficial 

- Sistema de tratamento de efluente 

Resíduos oleosos  - Alterações da qualidade do solo 
- Eles poderão ser armazenados e vendidos para 
indústrias recicladoras de óleo 
- Conforme CONAMA 362/05 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

- Evitar o desperdício 
-Utilizar tecnologias que economizem água como, 
por exemplo, lavagem a seco, varrição. 
- Reutilizar a água oriunda de outros processos 
indústrias da usina como a água do retardamento 
do cozimento. 

Águas da lavagem 
de pisos  

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

- Caixa de separação de água e óleo 
- Ser dispostos em tanque(s) pulmão para 
posterior fertirrigação, não sendo permitido 
lançamento em nenhum corpo receptor 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

08 
Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Efluentes oleosos ou 
contaminados com 
óleo 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Transporte e armazenamento correto para evitar 
contaminação do solo e da água 
- Pré-tratamento através de um sistema de 
separação de água x óleo 
- A água deverá receber tratamento convencional 
na estação de tratamento 
- O óleo usado poderá ser vendido para alguns 
tipos de indústrias químicas. 
(Conforme CONAMA 362/05, 313/02 e 357/05) 

Efluentes alcalinos- 
Corretivos de pH 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Sistema de tratamento para correção do pH da 
água e da alcalinidade (Conforme CONAMA 
313/02) 

Efluente 
contaminado com 
limalha de ferro, 
resíduos de solda, 
chispa 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

- Sistema de tratamento com decantação e 
flotação para retirada da matéria em suspensão. 

Efluentes de 
assepsia hospitalar 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

- Sistema de tratamento de efluente específico 
para esse tipo de resíduo contaminado com 
microorganismos 
(Conforme CONAMA 358/05 e Resolução 
ANVISA 306/04) 

Efluente 
contaminado com 
sal e regeneração 
das resinas 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

- Sistema de tratamento específico para retirada 
desse tipo de material 
- Conforme CONAMA 357/05 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

09 Outros 

Solventes orgânicos 
- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

- Destinação adequada 
- Sugeri-se utilizar CONAMA 358/05 

Efluentes com 
resíduos químicos 
(reagentes do 
laboratório) 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

 - Armazenamento em recipientes adequados 
 - Destinação aos postos de coleta desse tipo de 
material 
  - Conforme CONAMA 358/05 

Emissões de 
produtos tóxicos 

- Alteração da qualidade do ar 
- Sistema de Filtros para evitar a emissão desses 
produtos 

Sucatas de metais 
ferrosos e não-
ferrosos 

- Alteração da qualidade do solo 

- Armazenamento adequado 
- Reciclagem (Conforme CONAMA 307/02) 
- Destinado a empresas responsáveis pela 
reciclagem deste material. 

Papel e papelão - Alteração da qualidade do solo 

- Reduzir o uso de papel: evitando impressões 
desnecessárias, reutilizar rascunhos, etc. 
- Utilizar papel reciclado 
- Coleta seletiva e reciclagem 
- Separação dos resíduos de acordo com as 
Classes estabelecidas na Resolução CONAMA 
275/01 e CONAMA 307/05 

Plásticos e bobonas - Alteração da qualidade do solo 

- Reduzir o consumo 
- Reutilizar os recipientes plásticos e bombonas 
para armazenar outros tipos de materiais ou como 
coletores de lixo 
- Reciclagem (Conforme CONAMA 275/01 
307/05) 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

09 Outros 

Vidro - Alteração da qualidade do solo 
- Reutilizar quando for possível 
- Coleta seletiva (Conforme CONAMA 275/2001) 
- Reciclagem (Conforme CONAMA 307/2002) 

Madeira e serragem - Alteração da qualidade do solo 

- Reutilizar quando for possível 
- Coleta seletiva (Conforme CONAMA 275/2001) 
- Reciclagem (Conforme CONAMA 307/2002) 
- Pode ser entregue a indústrias que utilizam  
fornos a lenha ou madeira para serem queimados 
(padarias e cerâmicas). 

Cobre e fios de 
cobre 

- Alteração da qualidade do solo 
- Entregue para indústrias que reciclam esse 
material 

Lâmpadas 
queimadas 

- Alteração da qualidade do solo 

- Armazenamento em local específico (pontos de 
coleta) 
- Destinados as indústrias responsáveis pelo 
recolhimento desse material  

Tambores - Alteração da qualidade do solo 
- Aproveitados para coleta de lixo (transformados 
em lixeiras) 

Latas de tintas - Alteração da Qualidade do solo 
- Devem ser lavadas e destinadas para empresas 
recicladoras do metal 

Fibras de freios - Alteração da qualidade do solo 
- Segregados e destinados para recicladoras desse 
material 

Tanques de fibra de 
vidro 

- Alteração da qualidade do solo - Destinados à reciclagem 

Antiincrustantes - Alteração da qualidade do solo - Segregados e destinados adequadamente 

Embalagens de 
filtros 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

- Destinados à reciclagem 

EPIs velhos - Alteração da Qualidade do solo - Destinados à reciclagem 
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Quadro 5.3 Planilha de Gestão Ambiental da Usina Canavieira em Sergipe � Continuação... 
Unidade Industrial 

N° Processo/Atividade Aspectos Impactos Solução Sustentável 

09 Outros 

Baterias e pilhas - Alteração da qualidade do solo 

- Armazenamento em local específico e separado 
de outros resíduos 
- Destinados para empresas coletoras deste tipo de 
resíduo (Conforme CONAMA 257/99 e 263/99) 

Resíduos de 
alimentos 

- Alteração da qualidade do solo 
- Armazenados separados dos resíduos recicláveis 
- Compostagem ou Aterros Sanitários municipais 
- Lei Estadual 5857/06 

Resíduos de serviços 
médicos e 
ambulatoriais 

- Alteração da qualidade do solo 
- Risco a saúde 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 

-Armazenamento em bombonas ou outro 
recipiente fechado, devidamente identificado e na 
cor adequada para esse tipo de resíduo, 
armazenado em local separado para evitar 
contaminação. (Conforme CONAMA 275/2001) 
- Destinação aos postos de coleta desse tipo de 
material (Conforme CONAMA 358/05) e 
Resolução ANVISA 306/04 

Entulhos - Alteração da Qualidade do solo 
- Coleta Seletiva 
- Pode ser utilizado como aterro 
- Destinado conforme CONAMA 307/2002 

Borrachas - Alteração da qualidade do solo 
- Coleta Seletiva 
-Destinado à empresas recicladoras desse material 

Cartuchos de tinta e 
toner 

- Alteração da qualidade do solo 
- Coleta Seletiva 
- Destinado a empresa recicladoras desse material 
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Na fase de execução do plano de gestão ambiental com foco no manejo dos resíduos, 

depois de empreendidas as ações ambientais necessárias, é preciso seguir outras etapas, como 

a documentação de tudo o que foi feito. 

b) Documentação 

No processo de execução do plano de gestão todas as ações deverão ser documentadas. 

A Norma da ISO 14001 recomenda que o nível de detalhamento da documentação seja 

suficiente para descrever os elementos principais do plano e sua interação. Toda a 

documentação referente à gestão ambiental será necessária para posteriormente a certificação 

ambiental. Isso também será útil para garantir a continuidade das ações estabelecidas no 

plano. São exemplos de documentos que devem ser elaborados: Manual de Gestão Ambiental, 

Procedimentos Operacionais, Instrução de Trabalho, Objetivos e metas, Plano de Amostragem 

Ambiental e registro. 

c) Comunicação e conscientização de todos os funcionários 

A comunicação também é fundamental. A comunicação interna visa assegurar a 

eficácia da implantação do plano. Todos pertencentes à organização e principalmente àqueles 

ligados diretamente a gestão ambiental devem ter conhecimento do Sistema de Gestão 

Ambiental e estar conscientes da nova postura ambiental adotada pela empresa. 

Essa comunicação pode se dá através de reuniões, palestras, boletins informativos, 

internet e grupos de trabalhos. A política ambiental, que é a matriz da gestão ambiental da 

organização, precisa ser do conhecimento de todos. Esse processo de conscientização dos 

funcionários deve ser contínuo e desenvolvido através de um Programa Interno de Educação 

Ambiental. 

A comunicação externa das ações ambientais da empresa fica a critério do comitê 

ambiental. Ele deverá estabelecer qual o procedimento adotado para essa comunicação e qual 

o público alvo. A comunicação externa é o marketing verde da usina. 

 

d) Implantação formal do Plano de Gestão Ambiental 

No momento em que as agroindústrias da cana buscarem a Certificação Ambiental 

ISO 14001, esse processo deverá ocorrer formalmente. Para isso as usinas necessitarão 

obedecer a todos os critérios estabelecidos na Norma Ambiental e solicitar uma auditoria 

junto à certificadora. 
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5.4 VERIFICAR 

A verificação é um processo muito importante porque garantirá o sucesso das ações 

empreendidas bem como a continuidade delas. Para a Norma Ambiental adotado neste plano, 

verificar significa �monitorar e medir os processos em conformidade com a política 

ambiental, objetivos, metas, requisitos legais e outros, e relatar os resultados.� (ABNT NBR 

ISO 14001, 2004, p. 6). 

Para que a agroindústria em Sergipe realize adequadamente a fase de verificação é 

importante seguir algumas etapas, que estão caracterizadas abaixo. 

a) Monitoramento 

Com o plano de gestão ambiental dos resíduos já implantado na usina conforme 

estabelecido nas etapas de planejamento e execução, agora é o momento de garantir que as 

ações sejam efetivamente realizadas em todos os setores envolvidos e pelos seus respectivos 

responsáveis. Para o monitoramento, segundo estabelecido na ISO 14001, a usina deve 

estabelecer, implementar e manter procedimentos para monitorar e medir periodicamente suas 

atividades que tenham significativo impacto ambiental, neste caso, os resíduos. Todo este 

procedimento deverá ser documentado. Este procedimento irá apontar possíveis não 

conformidades com a política ambiental e o que precisa ser aperfeiçoado. 

Para o monitoramento, o coordenador ambiental poderá utilizar uma Planilha de 

Matriz de Significância (Apêndice E), elaborada com base na literatura e em experiências de 

empresas no ramo da construção civil, em Sergipe, que já utilizam esta planilha.  Ela faz uma 

avaliação dos impactos ambientais, verificando seu grau de significância e suas condições 

atuais na usina.  

O monitoramento deverá ser documentado através de relatórios mensais ou trimestrais. 

Eles devem contemplar as condições de limpeza, organização e segregação dos resíduos, 

como também o controle do transporte e destinação dos resíduos. O Apêndice F é um modelo 

de relatório elaborado com base no Programa de Gerenciamento de Resíduos de uma empresa 

de construção civil em Sergipe.   

b) Auditoria interna 

As auditorias são importantes para avaliar a execução do Plano de Gestão Ambiental. 

As auditorias internas irão determinar se o plano de gestão está em conformidade com o que 

foi planejado para a gestão e se está sendo efetivamente implementado e mantido, assim como 
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também visa fornecer informações e resultados para a administração. Elas poderão ser 

realizadas por pessoas que trabalhem para a própria organização ou por pessoas externas. 

Recomenda-se que esses auditores sejam pessoas isentas de responsabilidade pela atividade 

que está sendo auditada (ABNT NBR ISO 14001, 2004, p. 6). 

É importante fazer uma ressalva: a Norma ISO 14001 não aborda a temática da 

auditoria ambiental. Existe uma norma específica para essa finalidade, a ABNT NBR ISO 

19011. 

c) Ações preventivas e ações corretivas 

É necessário enfatizar que o plano de gestão ambiental trabalha com a ideia de 

prevenção. Assim, seu objetivo primordial é evitar ou minimizar a degradação do meio 

ambiente, diante disso, as ações corretivas deverão ser a exceção e não a regra. 

 De acordo com a ISO 14001, a organização estabelecerá procedimentos para tratar as 

não conformidades identificadas na auditoria interna e para executar as ações preventivas. 

Essas ações de prevenção têm o objetivo de evitar a repetição da não conformidade. É 

fundamental que a prevenção ou correção esteja adequada a magnitude dos problemas e 

impactos ambientais encontrados.  

 

d) Análise pela administração: 

Após a realização de todas as etapas descritas anteriormente, a Norma Ambiental da 

ISO recomenda uma análise da alta organização sobre o plano de gestão ambiental dos 

resíduos desenvolvido na agroindústria sucroenergética.  

Alguns itens devem ser avaliados nesta etapa como, por exemplo: os resultados das 

auditorias internas; o desempenho ambiental da organização; a extensão na qual foram 

atendidos os objetivos e metas; a situação das ações corretivas e preventivas; ações de 

acompanhamento das análises anteriores; e quais melhorias e benefícios o plano proporcionou 

a usina. 

 

5.5 AGIR 

As fases de planejamento, execução e verificação são imprescindíveis para o Plano de 

Gestão Ambiental. Entretanto, isolada, nenhuma destas etapas será suficiente para garantir o 

sucesso da Gestão Ambiental. É necessário assegurar a sua continuidade. Através do 

programa de ação contínua pretende-se agir para aperfeiçoar o plano de gestão e melhorar o 

desempenho das ações ambientais da organização. 
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 CONCLUS ES E SUGEST ES 

 

A ind st   -de-açúcar é, de longa data, o esteio da economia brasileira. Desde 

a introdução das primeiras mudas, ainda no período colonial, o açúcar foi durante muito 

tempo o principal produto no Brasil. Além do açúcar, as usinas também passaram a manter 

seu foco na produção de etanol. Recentemente, este setor também voltou sua atenção a 

bioeletricidade, e ainda desenvolveu novos produtos a partir do aproveitamento dos seus 

subprodutos, como bioplásticos, aglomerados e produtos alcoolquímicos.  

O progresso da indústria sucroenergética não ficou restrito apenas ao desenvolvimento 

de novos produtos. Entretanto, verificou-se no âmbito nacional, além de avanços 

tecnológicos, também uma crescente preocupação com as questões sociais e ambientais. Isto 

se deve, principalmente, às pressões dos órgãos ambientais, dos agentes financiadores e dos 

mercados consumidores. Embora as melhorias, neste segmento, tenham sido consideráveis, 

ainda há muito caminho a se trilhar.  

A cadeia sucroenergética tem mostrado seu potencial em trabalhar de forma 

sustentável, respeitando os limites do meio ambiente sem comprometer sua capacidade 

econômica. A gestão dos resíduos dessa agroindústria é uma das ferramentas importante para 

a redução dos impactos ambientais do beneficiamento da cana-de-açúcar. O aproveitamento 

adequado de cada resíduo além de contribuir para a preservação ambiental, também constitui 

uma fonte alternativa de lucro para este setor.  

O Sistema de Gestão Ambiental da ISO 14001 representa um suporte para a 

implantação da gestão dos resíduos do setor sucroalcooleiro. Este sistema estabelece 

parâmetros para o desenvolvimento sustentável que são adaptáveis para os diversos 

segmentos econômicos, sejam eles agrícolas, industriais ou de prestação de serviços. 

Entretanto, existem algumas críticas de especialistas a este sistema. Eles acreditam que por 

não apresentar padrões fixos de desempenho ambiental, o SGA seja ineficiente para atender 

as especificidades produtivas das plantas industriais dos mais diversificados setores da 

economia.  

Nesta pesquisa foi elaborado um plano de gestão dos resíduos resultantes do processo 

industrial destas usinas, com o intuito de colaborar para a redução dos impactos ambientais 

deste setor contribuindo com soluções sustentáveis para a adequada destinação dos resíduos. 

A partir das sugestões presentes na literatura pesquisada e do que foi observado na Usina 
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Coruripe/AL, buscou-se sugerir melhorias e inovações para o manejo dos resíduos como 

bagaço, vinhaça, torta-filtro entre outros. 

Com base nos dados obtidos e análise dos documentos verificou-se que os municípios 

em que as agroindústrias foram instaladas não apresentam significativo parque industrial. Na 

verdade, a atividade de beneficiamento da cana constitui uma das principais atividades 

econômicas desses municípios e as usinas são uma fonte importante de empregabilidade dos 

trabalhadores da região. 

Também se identificou que o processo de implantação destas indústrias nos 

municípios sergipanos não foi planejado visando à sustentabilidade. Isso demonstra que não 

houve uma preocupação com a preservação do meio ambiente. Desta forma, assim como 

ocorreu em outras regiões do Brasil, a implantação da indústria da cana acarretou em 

desmatamento de áreas de mata, poluição dos recursos hídricos através do lançamento de 

efluentes sem tratamento, bem como, poluição atmosférica, entre outros problemas 

ambientais. 

Com o aumento da fiscalização por parte dos órgãos ambientais, algumas destas 

situações foram sendo amenizadas e corrigidas. Entretanto, as agroindústrias da cana em 

Sergipe ainda precisam criar uma responsabilidade ambiental no desempenho de suas 

atividades.  

Assim como revelou a pesquisa, apenas uma das seis usinas tomou iniciativa concreta 

no sentido de melhorar a sua relação com o meio ambiente. Isto se deu através da criação de 

um setor responsável pelas questões ambientais e a contratação de um profissional 

especializado na área. Essas iniciativas decorrem, principalmente, das pressões dos agentes 

financiadores das atividades usineiras. 

Com relação à situação atual dessas usinas perante o órgão ambiental do Estado de 

Sergipe, a ADEMA (Administração Estadual do Meio Ambiente), a pesquisa revelou que a 

maioria das agroindústrias pesquisadas possui Licença Ambiental de Operação. Entretanto 

todas já foram autuadas pelo órgão ambiental por descumprimento de condicionantes 

ambientais da licença. Com relação ao Plano de Gestão dos Resíduos, este órgão relata que 

até o momento do levantamento dos dados (junho/2011), somente uma das usinas pesquisadas 

possui esse plano. 

A pesquisa constatou que o setor canavieiro estudado ainda é pouco participativo com 

relação às questões ambientais. Há uma necessidade de maiores investimentos para a redução 
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dos impactos ambientais e um manejo sustentável dos resíduos. Entretanto, para isso, é 

imprescindível que haja uma preocupação dos gestores das usinas em solucionar estes 

problemas.   

Sobre o Sistema de Gestão Ambiental baseado na ISO 14001, apenas uma das usinas 

pesquisadas esboçou o desejo da implantação do SGA. As demais pretendem investir nesta 

área futuramente. Diante disso, deduz-se que a Gestão Ambiental, atualmente, não é uma 

prioridade para a maioria das entrevistadas, e que ainda está pouco engajado na busca pela 

sustentabilidade de suas atividades. Espera-se que este trabalho possa, entre suas 

contribuições, incentivar este segmento econômico a melhorar sua atuação na preservação 

ambiental e na gestão dos seus resíduos. 

A maioria das usinas ainda não se conscientizou da importância da implantação do 

Sistema de Gestão Ambiental. Ele é uma ferramenta com muitas vantagens comerciais como 

a redução de custos, porque promove a adoção de novas tecnologias que diminuem o 

consumo de matéria-prima e o desperdício durante a produção. Além disso, pode ser utilizada 

como ar eting erde  atestando para o público consumidor o compromisso da empresa com 

o meio ambiente. Embora o SGA da ISO 14001 receba críticas de alguns pesquisadores, ele 

tem se mostrado eficiente como instrumento de gestão ambiental nas agroindústrias da cana. 

Foi o que ficou evidente na visita a Usina Coruripe/AL, utilizada como exemplo de sucesso 

nesta pesquisa. Por isso, é muito importante que as usinas canavieiras em Sergipe busquem a 

certificação ambiental da ISO 14001, apesar de não ser uma obrigatoriedade. 

Com relação ao manejo dos resíduos, observou-se que as usinas têm buscado aplicar 

alternativas para o aproveitamento destes resíduos. O bagaço em todas as usinas é aproveitado 

para a co-geração de energia. A vinhaça é utilizada para fertirrigação. Entretanto, constatou-se 

que existe pouca preocupação em se fazer o controle da aplicação desse efluente na lavoura, 

com o fim de evitar a contaminação do solo e do lençol subterrâneo de água. 

Já a torta-filtro é empregado na adubação agrícola. O óleo fúsel ainda é pouco 

reaproveitado, sendo que em alguns casos a forma como é descartado é desconhecida pelo 

entrevistado. Quanto aos gases poluentes oriundos das chaminés, a tecnologia de lavador de 

gases é a única empregada por mais da metade das usinas, as demais medidas ainda são pouco 

utilizadas. 

Referente às águas utilizadas no processo industrial, a pesquisa revelou que nas 

agroindústrias em Sergipe esse efluente é destinado, principalmente, para a irrigação da cana. 
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Em alguns casos a água não é reaproveitada. Considerando que os recursos hídricos são 

esgotáveis e que após a sua utilização no processo industrial resultam efluentes poluídos, é 

necessária uma maior atenção no intuito de tratar e reaproveitar este recurso natural. 

O plano de gestão dos resíduos da indústria da cana-de-açúcar, elaborado nesta 

pesquisa, auxiliará as agroindústrias canavieiras sergipanas a manejarem de forma sustentável 

os seus resíduos. Ele apresenta algumas soluções para reduzir os impactos ambientais 

decorrentes da geração e descarte inadequado dos resíduos da cana. È evidente que este plano 

não pretende limitar ou impor formas de aproveitamento. Contudo, tem o objetivo de sugerir 

algumas alternativas de manejo que poderão ser aperfeiçoadas, tendo em vista o equilíbrio 

entre as atividades agroindustriais canavieiras e a preservação do meio ambiente. 

A temática da gestão ambiental na indústria canavieira é uma área muito abrangente 

para o conhecimento científico. Por isso, essa pesquisa deixa como sugestão o 

desenvolvimento de estudos futuros voltados para outras formas de aproveitamento dos 

resíduos da cana, além daquelas já existentes na literatura, o estudo com vinhaça, bagaço, 

torta filtro, óleo fúsel, levedura seca, bem como, a realização de estudos sobre maneiras de 

recuperação de áreas degradadas devido ao cultivo da cana, biorremediação de solos e águas 

contaminados pelo uso excessivo da vinhaça para fertirrigação. Além disso, podem ser 

ampliados projetos na área de educação ambiental, ar eting, novas tecnologias e gestão no 

âmbito das atividades econômicas canavieiras, contribuindo para a eliminação e/ou 

minimização dos impactos ambientais inerentes a atividade da indústria canavieira. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS GESTORES DAS 

AGROIND STRIAS CANAVIEIRAS 

I � PERFIL 

Nome da agroind st   

Endereço:  

CNPJ:  

Telefone/E-mail:  

Tipo de Atividade:  

Ano de Fundação: 

Nome do entrevistado/cargo:  

N° de funcionários:  

Data da entrevista:  

 

II - PRODUÇÃO  

1) Qual a quantidade (diária) de matéria-prima utilizada na produção?  

 

2) Qual o tipo de água utilizada no processo produtivo?  

(   ) rede pública  

(   ) poço  

(   ) rio  

(   ) outro. Especifique: _________________________  

 

3) Qual a classe da água de acordo com a classificação do CONAMA que é utilizada na 

produção? 
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(   ) Classe 1 

(   ) Classe 2 

(   ) Classe 3 

(   ) Classe 4 

 

4) Qual a quantidade (di   u  ut l   o ução?  

 

5) Qual o tipo de energia utilizada na produção?  

(   ) elétrica  

(   ) solar  

(   ) eólica  

(   ) lenha  

(   ) Co-energia através da queima do bagaço da cana 

(   ) outro. Especifique: ________________________  

 

6) Qual a quantidade (mensal) de energia utilizada na produção?  

 

7) Quais os produtos e subprodutos fabricados?  

 

8) Qual a quantidade (diária) de produtos e subprodutos fabricados?  

 

II � SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL (ISO 14001)  

1) Existe interesse da empresa em implantar ou já está em fase de implantação um Sistema de 

Gestão Ambiental?  

SIM (   )  NÃO (   ) 

Caso afirmativo responda as perguntas das Tabelas A1.1, A1.2 e A1.3.  
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Caso negativo dirija-se ao item III. 

 

Tabela A1.1 - Em relação aos motivos de implantação de um SGA, classifique-os conforme 

as opções a seguir. 

TEMA PERGUNTAS Não sabe Baixa Média Alta 

MELHORIA DA 

IMAGEM 

1. Melhorar imagem junto à 

sociedade 
    

2. Melhorar imagem junto aos 

clientes 
    

3. Conscientização da alta 

direção 
    

4. Potencialidade de passivos 

ambientais 
    

5. Reduzir os impactos do 

processo 
    

6. Diminuir os acidentes 

ambientais 
    

REDUÇÃO DE 

CUSTOS E/OU 

OBTENÇÃO DE 

INCENTIVOS 

7. Redução na utilização de 

recursos naturais 
    

8. Redução geral de custos     

9. Linhas de créditos     

10. Benefícios fiscais     

11.Melhorar a utilização das 

fontes energéticas 
    

12. Melhorias desempenho 

ambiental 
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Tabela A1.1 - Em relação aos motivos de implantação de um SGA, classifique-os conforme 

as opções a seguir (continuação). 

TEMA PERGUNTAS Não sabe Baixa Média Alta 

DUPLO 

GANHADORAS 

13. Motivar os funcionários     

14. Ganhar mercado     

15. Redução das emissões     

16. Destinação dos resíduos     

17. Produtos sustentáveis     

18. Processos sustentáveis     

SOLICITAÇÕES 

EXTERNAS / 

INTERNAS 

19. Clientes     

20. Grupos ambientais     

21. Órgãos de regulação     

22. Interna     

23. Entidades de classe     

24. Atender a legislação     

 

Tabela A1.2 - Em relação às ações (investimentos) de implementação de um SGA, avalie 

cada uma das opções a seguir conforme o Plano de Gestão da empresa. 

 Investimentos em Recursos Físicos 

TEMA PERGUNTAS Não sabe Baixa Média Alta 

CONTROLE 

DIRETO 

1. Barreiras de segurança em 

tanques de melaço 
    

2. Usina de separação e 

reciclagem de resíduos 
    

3. Barreiras de segurança em 

tanques de produtos químicos 
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Tabela A1.2 - Em relação às ações (investimentos) de implementação de um SGA, avalie 

cada uma das opções a seguir conforme o Plano de Gestão da empresa (continuação). 

 Investimentos em Recursos Físicos 

TEMA PERGUNTAS Não sabe Baixa Média Alta 

 
4. Barreiras de segurança na 

área de estocagem de álcool 
    

CONTROLE 

DIRETO 

INDUSTRIAL 

5. Sistemas de tratamento de 

efluentes 
    

6. Sistemas de tratamento de 

água 
    

7. Filtros para emissões 

atmosféricas 
    

8. Sistemas de tratamento de 

resíduos 
    

CONTROLE 

DIRETO 

AGRICOLA 

9. Colhedoras mecânicas de 

cana crua 
    

10. Máquinas com baixo índice 

de compactação do solo 
    

11. Implementos com baixo 

índice de compactação do solo 
    

12. Locais para estocagem de 

resíduos ao ar livre 
    

EQUIPAMENTOS 

DE 

MONITORAMEN

TO 

13. Emissões atmosféricas     

14. Resíduos sólidos/líquido     

15. Contaminação do solo     

16.  Instalação de laboratório 

de controle e documentação de 

resíduos 
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Tabela A1.3 - Em relação às ações (investimentos) de implementação de um SGA, avalie 

cada uma das opções a seguir conforme o Plano de Gestão da empresa. 

 Investimentos em Recursos Humanos  

TEMA PERGUNTAS Não sabe Baixa Média Alta 

ORIGEM 

1. Consultoria responsável 

por toda implementação 
    

2. Consultoria para 

treinamento da equipe de 

gestão 

    

3. Contratação de 

funcionários para a 

implantação 

    

4. Treinamento externo 

apenas para coordenador 
    

5. Treinamento externo para a 

equipe 
    

TREINAMENTOS 

ESPECÍFICOS 

6. Para acidentes e 

emergências ambientais 
    

7. Para descarte apropriado de 

resíduos 
    

8. Para o reaproveitamento de 

resíduos 
    

9. Manuseio de agroquímicos     

10. Identificação de aspectos 

ambientais 
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Tabela A1.3 - Em relação às ações (investimentos) de implementação de um SGA, avalie 

cada uma das opções a seguir conforme o Plano de Gestão da empresa (continuação). 

 Investimentos em Recursos Humanos  

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

11. Para funcionários e 

familiares 
    

12. Para empresas e 

trabalhadores terceirizados 
    

13. Programa de coleta 

seletiva 
    

14. Uso de água, eletricidade 

e combustíveis fósseis 
    

15. Disseminação do SGA a 

partir dos funcionários 
    

 

 

 

IV� SOBRE OS RESÍDUOS  

 

A) VINHAÇA 

1) Qual o volume gerado diariamente de vinhaça durante o período da safra? 

 

2) A aplicação de vinhaça no solo através da fertirrigação representa algum tipo de vantagem 

econômica para a empresa? Essa vantagem, caso exista, representa quanto dentro do custo de 

cultivo da lavoura de cana? 

 

3) Existe algum investimento (treinamento de pessoal, compra e instalação de novos 

equipamentos, ampliação da tubulação etc.) específico por parte da empresa para a gestão da 

vinhaça dentro do contexto da implantação do SGA? 
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4) Em relação aos aspectos pertinentes a vinhaça, das opções apresentadas a seguir responda: 

Em relação ao gerenciamento ambiental da vinhaça, na empresa existe:  SIM NÃO 

1. Áreas de sacrifício   

2. Canais de terra para escoamento ao ar livre   

3. Tanques de depósitos de vinhaça   

4. Tanques de decomposição de matéria orgânica para vinhaça   

5. Poços de monitoramento da contaminação de vinhaça no lençol freático 

ou no solo 

  

6. Frota veicular para transporte de vinhaça para fertirrigação   

7. Análise periódica documentada da composição da vinhaça antes da 

aplicação 

  

8. Sistema de biodigestor alimentado com vinhaça   

9. Rodízio de áreas de aplicação por fertirrigação   

10. Qual a lamina média aplicada de vinhaça por hectare?   

 

 

B) TORTA-FILTRO 

 

1) Qual o volume gerado diariamente de torta-filtro durante o período da safra? 

 

2) A aplicação de torta-filtro no solo através da fertirrigação representa algum tipo de 

vantagem econômica para a empresa? Essa vantagem, caso exista, representa quanto dentro 

do custo de cultivo da lavoura de cana? 
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3) Existe algum investimento (treinamento de pessoal, compra e instalação de novos 

equipamentos, ampliação da tubulação etc.) específico por parte da empresa para a gestão da 

torta-filtro dentro do contexto da implantação do SGA? 

 

4) Em relação aos aspectos pertinentes a torta de filtro, das opções apresentadas a seguir 

responda: 

Em relação ao gerenciamento da torta de filtro da empresa: SIM NÃO 

1. Existem áreas de depósito de torta   

2. Utiliza torta apenas na operação de plantio   

3. Vende excedentes de torta não utilizada   

4. Existe frota própria para aplicação de torta   

5. Faz análise periódica e documentada da composição da torta   

6. Faz monitoramento da possível contaminação do solo em que foi aplicada 

a torta 

  

 

 

C) BAGAÇO 

 

1) Qual o volume gerado diariamente de bagaço durante o período da safra? 

 

2) Durante a entre safra, qual a origem da energia utilizada pela indústria? 

 

3) Qual o volume de bagaço que é utilizado para a co-geração de energia na usina?  

 

4) Existe algum investimento (treinamento de pessoal, compra e instalação de novos 

equipamentos, ampliação da capacidade de cogeração etc.) específico por parte da empresa 

para o gerenciamento do bagaço dentro do contexto da implantação do SGA? 
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5) Em relação aos aspectos pertinentes ao bagaço, das opções apresentadas a seguir responda: 

Em relação ao gerenciamento do bagaço da empresa: SIM NÃO 

1. Todo o bagaço é utilizado para a co-geração   

2. A empresa é auto-suficiente na geração de energia durante a safra   

3.  A empresa recolhe palha do campo para posterior utilização energética   

4.  Existe bagaço excedente não utilizado   

5.  A empresa vende o excedente de bagaço não utilizado   

6. A empresa faz o acompanhamento periódico da utilização do bagaço 

vendido a terceiros 

  

7. Compra bagaço de outra empresa do setor para co-geração   

8. Vende o excedente de energia elétrica gerada para concessionária local   

1. Todo o bagaço é utilizado para a co-geração   

 

 

D) LEVEDURA SECA 

 

1) Qual a quantidade de levedura seca é produzido pela empresa durante o período de safra? 

 

2) Este subproduto é aproveitado de alguma maneira  na empresa? 

 

3) Em relação aos aspectos pertinentes a levedura seca, responda as opções a seguir: 

Em relação ao gerenciamento do bagaço da empresa: SIM NÃO 

1. A levedura é destinada adequadamente   

2. A levedura é a aproveitada para ração animal   

3. A levedura produzida na usina é vendida     
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E) ÓLEO FÚSEL 

 

1) Qual a quantidade de óleo fúsel é produzido na empresa? 

 

2) Como o óleo fúsel é destinado ou reaproveitado?  

 

 

F) GASES POLUENTES 

 

1) Existe um controle das emissões de gases atmosféricos? 

 

2) Quais as medidas adotadas para redução das emissões atmosféricas? 

 

3)Quais  tecnologias ou equipamentos utilizados como diminuir os impactos ambientais 

causados pelos gases atmosféricos lançados pela empresa? 

 

 

E) ÁGUAS RESIDUÁRIAS 

 

1) As águas utilizadas na produção são reutilizadas?  

 

2) Quais as medidas adotadas para reduzir o consumo e desperdício de água? 

 

3) Quais alternativas utilizadas para o tratamento das águas que não puderem ser mais 

reaproveitadas no processo? 
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4) Existe um controle da qualidade das u s s u s t s  s  l çadas no corpo 

receptor? 

 

5) O que é feito para diminuir a temperatura da água oriunda do processo de produção? 

 

 

 

Obrigada pela atenção! 

Izaclaudia Santana da Cruz 

Aluna do Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente - UFS 
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QUESTION RIO PARA O R ÃO  

AMBIENTAL ESTADUAL 

 - ADEMA -  
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QUESTIONÁRIO PARA O ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL - ADEMA 

Entrevistado: 

Cargo ou Função: 

E-mail: 

Sobre Licenciamento Ambiental das Agroindústrias Canavieiras 

1) Quais os condicionantes da ADEMA para o Licenciamento Ambiental das 

Agroindústrias Canavieiras? 

2) Qual o período de validade das licenças ambientais para as Usinas de Cana? 

3) Quantas Usinas Canavieiras em Sergipe possuem licenciamento ambiental atualizado 

neste órgão ambiental?  

4)  Relacione quais as principais exigências da ADEMA com relação ao: 

a) Setor agrícola das Usinas:     b)Setor industrial das Usinas: 

5) Para a ADEMA, qual o conceito de resíduo? 

SOBRE AS AGROINDÚSTRIAS CANAVIEIRAS EM SERGIPE 

= Responda as seguintes perguntas sobre cada agroindústria canavieira de Sergipe que 

possui registro neste órgão ambiental  = 

USINA  

Nome:  

Endereço:  

Atividade:  

Possui Licenciamento atualizado? (   )SIM   (   ) NÃO 

Alguma vez já foi autuada pela ADEMA (   )SIM   (   ) NÃO 

 = Caso a resposta seja sim, quando e por quê?  

 Possui Plano de Gestão dos Resíduos?     (   )SIM         (   ) NÃO 
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ROTEIRO DE OBSERVA ÃO  

SISTEMÁTICA NAS  

AGROINDÚSTRIAS CANAVIEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ap  C 161 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA NAS AGROINDÚSTRIAS 

CANAVIEIRAS 

Nome da agroind st   

Endereço:  

Data da visita:  

Horário:  

Observador(a): Izaclaudia Santana da Cruz  

ITENS 
COMENTÁRIOS DO 

OBSERVADOR 

INSTALAÇÕES 

Condições  

Limpeza  

Tecnologias  

ETAPAS DA 

PRODUÇÃO DO 

AÇÚCAR 

Receptação da cana  

Extração do caldo  

Armazenamento e tratamento 

do caldo 
 

Aquecimento I  

Sulfocaleação:  

Homogenização  

Aquecimento II  

Decantação  

Filtração do caldo  

Evaporação  
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ITENS 
COMENTÁRIOS DO 

OBSERVADOR 

ETAPAS DA 

PRODUÇÃO DO 

AÇÚCAR 

(continuação) 

Tratamento do xarope  

Cozimento  

Cristalizadores  

Secagem  

Peneiramento  

Ensacamento e empacotamento  

ETAPAS DA 

PRODUÇÃO DO 

ÁLCOOL 

Receptação da cana  

Preparação do mosto  

Tratamento do fermento  

Fermentação alcoólica  

Centrifugação  

Destilação  

IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

VISÍVEIS 

Poluição das Águas  

Poluição do Solo  

Poluição do Ar  

Poluição Sonora  
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ITENS 
COMENTÁRIOS DO 

OBSERVADOR 

RESÍDUOS 

BAGAÇO 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

VINHAÇA 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

TORTA-FILTRO 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

ÓLEO FÚSEL 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

LEVEDURA 

SECA 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

GASES 

POLUENTES 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  

ÁGUAS 

RESIDUARIAS 

Armazenamento  

Destinação  

Aproveitamento  
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu____________________________________________________________RG________  

Abaixo assinado, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa intitulada �Gestão 

sustentável dos resíduos na indústria canavieira em Sergipe: um estudo de caso�, realizada 

pela mestranda Izaclaudia Santana da Cruz e orientada pelo Prof. Dr. Roberto Rodrigues de 

Souza.  

Concordo em participar de sua coleta de dados e com a divulgação dos resultados dessa 

pesquisa em reuniões científicas, sendo garantido sigilo quanto minha participação e ou 

identificação das respostas.  

Estou também ciente de que posso abandonar minha participação na coleta de dados no 

momento em que assim desejar.  

 

_________________________________________ 
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PLANILHA DE MATRI  DE SIGNIFIC NCIA 

(ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS) 
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Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais 
 

UNIDADE INDUSTRIAL 
Condi  G  F e  Le i  Si i  

Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
 
 
 
01 

 
 
 
Transporte e 
Receptação da cana 

Consumo de 
combustível líquido 

- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Pneus - Alteração da Qualidade do solo      
Emissão de gases de 
combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

     

 
 
 
 
 
02 

 
 
 
 
 
Lavagem da Cana 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Efluente 
contaminado com 
impurezas  

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade da água 
subterrânea 

     

 
 
 
03 

 
 
 
Moagem da cana 

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Resíduos de Bagaço 
de cana 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 
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Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  
 

UNIDADE INDUSTRIAL 
P    

C    L   
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P A  A  I  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento do caldo, 
fermentação e 
centrifugação 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Resíduo de levedura 
seca 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

     

Efluente com 
produtos químicos 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

Emissão de CO2 - Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

     

Resíduo óleo Fúsel - Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

 
 
 
 

05 

 
 
 
 
 

Destilação 
 
 

Consumo de Energia - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Efluente vinhaça -Alteração da qualidade da água 
superficial e superficial 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

Emissões de odores - Incômodos à comunidade      
Emissões de vapores 

de álcool 
- Alteração da qualidade do ar      
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Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

P   A c  

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento, 
aquecimento do caldo, 

evaporação, 
cristalização e secagem 

Consumo de água - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Consumo de energia - Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Resíduo de torta 
filtro 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

     

Efluentes ácidos � 
ácidos, soda 
cáustica, acido 
sulfônico e 
Efluentes tóxicos 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

Emissões de poeiras 
de cal 

- Alteração da qualidade do ar 
     

Pó de açúcar 
suspenso 

- Alterações da qualidade do ar 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

     

  Temperatura (calor 
ou resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 
     

 
  



Apêndice E 170 

 

 
Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

P   A c  

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-geração de energia 

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Consumo de energia 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Efluentes com 
cinzas do lavador de 
gases 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

     

Emissões de gases 
de combustão 

- Alteração da qualidade do ar 
- Contribuição para formação do 
efeito estufa 

     

Emissões de vapores 
da caldeira 

- Alteração da qualidade do ar 
     

Borras de cinzas do 
forno 

- Alteração da qualidade do solo 
     

Fuligem de fornos e 
caldeiras 

- Alteração da qualidade do solo 
     

Temperatura (calor 
ou resfriamento) 

- Incômodo/desconforto 
     

Efluente de limpeza 
de aquecedores 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
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Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

C e  

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
  

Cinzas do bagaço da 
cana 

- Alterações da qualidade do solo 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpezas das 
instalações e 
equipamentos 

Efluentes orgânicos 
ou sanitários 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 

     

Efluente 
contaminado com 
sabão 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
 

     

Estopas, panos, 
contaminados com 
graxa, gordura e 
óleos 

- Alteração da qualidade do solo 

     

Lixo doméstico - Alterações da qualidade do solo      
Resíduos de 
limpezas de caixas 
d água 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

     

Resíduos oleosos  - Alterações da qualidade do solo      

Consumo de água 
- Contribuir para o esgotamento ou 
para redução da disponibilidade de 
recursos naturais 

     

Águas Residuárias  
- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 

     

 
  



Apêndice E 172 

 

 
Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

C e  

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
  

Efluentes oleosos ou 
contaminados com 
óleo 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

Efluentes alcalinos- 
Corretivos de Ph 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 
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Outros 
 
 

 

Efluente 
contaminado com 
limalha de ferro, 
resíduos de solda, 
chispa 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

     

Efluentes de 
assepsia hospitalar 

- Alteração da qualidade da água 
superficial 
- Alteração da qualidade do solo 

     

Efluente 
contaminado com 
sal e regeneração 
das resinas 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da fauna e flora 

     

 
  



Apêndice E 173 

 

 
Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
  Efluentes com 

resíduos químicos 
(reagentes do 
laboratório) 

- Alteração da qualidade da água 
superficial e subterrânea 
- Alteração da qualidade do solo 

     

Emissões de 
produtos tóxicos 

- Alteração da qualidade do ar      

Sucatas de metais 
ferrosos e não-
ferrosos 

- Alteração da qualidade do solo      

Papel e papelão - Alteração da qualidade do solo      
Plásticos e bobonas - Alteração da qualidade do solo      
Vidro - Alteração da qualidade do solo      
Madeira e serragem - Alteração da qualidade do solo      
Cobre e fios de 
cobre 

- Alteração da qualidade do solo      

Lâmpadas 
incandescentes, de 
vapor metálico, de 
sódio e fluorescentes 

- Alteração da qualidade do solo      

Tambores - Alteração da qualidade do solo      
Refratários - Alteração da qualidade do solo      

 
  



Apêndice E 174 

 

 
Planilha de Matri  de Signific ncia � Aspectos e Impactos Ambientais (continua  

 
UNIDADE INDUSTRIAL 

C i  G  F e  Le i  Si i  
Normal  1-Espord.   

Anormal Min=3 2-Tempor. 0-sim  

N  P ce A ivi e A ec  I c  Emergencial M  3-Perman. 1-não  
  Latas de tintas - Alteração da Qualidade do solo      

Fibras de freios - Alteração da qualidade do solo      
Tanques de fibra de 
vidro 

- Alteração da qualidade do solo      

Antiincrustantes - Alteração da qualidade do solo      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outros 

Embalagens de 
filtros 

- Alteração da qualidade do solo 
- Alteração da qualidade da água 
superficial 

     

EPIs velhos - Alteração da Qualidade do solo      
Baterias e pilhas - Alteração da qualidade do solo      
Resíduos de 
alimentos 

- Alteração da qualidade do solo      

Resíduos de serviços 
médicos e 
ambulatoriais 

- Alteração da qualidade do solo 
- Risco a saúde 
- Alterações da qualidade da água 
superficial 

     

Entulhos - Alteração da Qualidade do solo      
Borrachas - Alteração da qualidade do solo      
Pneus - Alteração da qualidade do solo      
Cartuchos de tinta e 
toner 

- Alteração da qualidade do solo      

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F  

 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DOS 

 RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Apêndice F 176 

 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA 

 

RELATÓRIO 

Usina:                                                                                                                   Período da Avaliação:      /        /      

Setor:                                                                                                                    Resíduo: 

Itens Avaliados Avaliação Foto Observação 

Limpeza    

Armazenamento    

Segregação    

Destinação     

Organização eral    

Comprometimento da Equipe    

Consideraç es inais    

 


