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Resumo: O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma alternativa para o aproveitamento dos 

resíduos agrícolas utilizando a biotecnologia no perímetro irrigado Poção da Ribeira, 

localizado no município de Itabaiana. Foi realizado um levantamento de dados dos produtores 

e as relações com os resíduos agrícolas. Com isto, chegar numa perspectiva da 

sustentabilidade ambiental no contexto da agricultura irrigada. O resíduo agrícola utilizado 

foi a palha de milho. A biodegradação da palha de milho foi realizada utilizando 

microrganismos que surgiu como alternativa para a produção de glicose, que é um constituinte 

de grande interesse industrial, devido à possibilidade de sua conversão em etanol. Foram 

construídos biorreatores para o acompanhamento da degradação da celulose e posterior 

produção de glicose. Neste estudo foi observado que é possível obter uma biodegradação dos 

resíduos agrícolas, ricos em celulose, da ordem de 95,56%, mostrando ser possível a 

bioindustrialização dos resíduos agrícolas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 

da comunidade e conseqüentemente da região. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos agrícolas são exemplos de matérias-primas lignocelulósicas que são as fontes 

renováveis mais abundantes encontradas na natureza. Um produto agrícola muito difundido no 
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Brasil, o milho, que produz conseqüentemente uma grande quantidade de resíduos, a exemplo 

da palha. Sendo assim, o aproveitamento deste resíduo geraria uma renda extra para os 

agricultores do perímetro Irrigado Poção de Ribeira. O perímetro está localizado no município 

de Itabaiana, no Território Agreste Central, distando 50 km de Aracaju, 13 km da sede 

municipal 75 km para o Porto. O município de Itabaiana é considerado um grande centro 

produtor e distribuidor de hortigranjeiros (CASTRO e PEREIRA JR., 2010; COHIDRO, 2015). 

A alternativa de análise de aproveitamento dos resíduos agrícolas foi embasada na 

biotecnologia, que, segundo Azevedo (1997), faz uso de sistemas celulares para o 

desenvolvimento de processos e produtos de interesse econômico ou social. Como os resíduos 

da colheita, não podem ser utilizados diretamente na dieta humana, e, neste trabalho a proposta 

foi justamente o aproveitamento desses materiais para esta finalidade, os mesmos podem ser 

biodegradados por microrganismos em sistemas denominados de biorreatores, em que nestes 

sistemas com as condições favoráveis ao crescimento dos microrganismos, são desenvolvidos 

os processos da produção de glicose. Este é um bom exemplo da biotecnologia inserida na 

agricultura em benefício do homem e da natureza, mostrando assim uma perspectiva sustentável 

da aplicação dessa ciência no contexto do desenvolvimento regional da agricultura irrigada. 

A agricultura sustentável desponta como uma perspectiva para equilibrar a atual situação 

do setor agrícola. Neste tipo de modelo sustentável, para com relação aos resíduos agrícolas, 

faz-se o aproveitamento de diversas maneiras, desses materiais, como a reciclagem (ALTIERI, 

2000). Agricultura sustentável pode ser conceituada como a busca de maior produtividade 

possível com maior grau de preservação da natureza, abrangendo particularmente a preservação 

do solo, do ar e da água (FERREIRA, 2000). 

Vários tipos de estratégias podem ser efetuadas com este modelo de agricultura como: a) o 

manejo dos recursos produtivos - que constitui num dos elementos técnicos básicos de uma 

estratégia de agricultura sustentável; e b) a reciclagem dos nutrientes e matéria orgânica - que 

está associada à utilização da biomassa das plantas, os resíduos das colheitas, ou seja, os 

resíduos produzidos pela agricultura. Uma especial atenção deve ser dada aos resíduos agrícolas 

que devem ser vistos como “co-produtos” (ALTIERI, 2000; SACHS, 1997). 

Os resíduos agrícolas contêm cerca de 20 a 60% de celulose, 20 a 30% de hemicelulose e 

15 a 30% de lignina. A palha de milho contém cerca de 36% de celulose e o restante de 

hemicelulose (28%) e lignina (29%). Essas frações majoritárias são responsáveis por 97-99% 

de toda massa seca dos materiais. Internamente, as fibrilas da fração celulósica encontram-se 

num polissacarídeo composto por glicose, onde este é o que desperta maior interesse industrial, 

devido à possibilidade de sua conversão em etanol. Mas para obter a glicose é necessário o uso 
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de enzimas, que constituem um complexo capaz de atuar sobre materiais celulósicos, 

promovendo sua hidrólise. Estas enzimas são biocatalisadores altamente específicos que atuam 

em sinergia para a liberação de açúcares, dos quais a glicose (CASTRO e PEREIRA JR., 2010; 

MENEZES et al., 2009). 

As celulases são enzimas que possuem capacidade de romper as ligações glicosídicas de 

microfibrilas da celulose, resultando na liberação de oligossacarídeos, celobiose e glicose. 

Essas enzimas hidrolíticas são bastante utilizadas nas indústrias de alimentos, fármacos, 

cosméticos, detergentes e tecidos. As aplicações são variadas, por exemplo, o uso na fabricação 

de bebidas alcoólicas, em algumas formulações tais como: biosensores, detergentes, pomadas, 

em “kits” para diagnóstico médico e atualmente na degradação de compostos e no controle do 

meio ambiente (BIAZUS et al., 2010; CALADO et al., 2007). 

Este trabalho teve como objetivos em relação aos resíduos agrícolas (palha de milho): 

identificar os tipos; levantar a percepção dos agricultores do perímetro irrigado Poção da 

Ribeira, bem como a prática do destino final e analisar por biodegradação. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Aplicação dos questionários 

 

Para o levantamento de campo foi definida uma amostra constituída na aplicação de 94 

questionários, equivalente a 20% do total de irrigantes do perímetro irrigado Poção da Ribeira. 

Como o perímetro estudado está dividido em 7 setores, foram aplicados 20% dos questionários 

em cada setor, selecionados com base nas relações nominais fornecidas pela Companhia do 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe – COHIDRO e escolhidos 

aleatoriamente.  

 

2.2. Obtenção dos microrganismos  

 

Estes foram obtidos através da purificação por meio de cultura sólido, preparados no 

laboratório. Os microrganismos utilizados foram cultivados em placas de Petri contendo o meio 

de cultura sólido, preparado segundo Barros (1980) e mantidas a temperatura ambiente. Para a 

purificação de cada microrganismo foi utilizado o método de cultura de microrganismos, 
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descrito por Adds et al. (1998). Os microrganismos utilizados foram Aspergillus terrerus, 

Aspergillus oryzae e Aspergillus niger. 

 

2.3. Preparo de soluções 

 

O meio de cultura utilizado no biorreator, ou seja, a solução de nutrientes preparou se 

seguindo o procedimento descrito por Aquarone et al. (1975). Para o acompanhamento do 

processo de biodegradação, utilizou o método DNS que permite a dosagem de açúcares 

redutores pelo 3,5- dinitrosalicilato possibilitando avaliar o teor de glicose existente no 

biorreator ao longo do tempo. Para isto, foi preparada uma solução de DNS (10g/L) (ZANCAN, 

1999).   

 

2.4. Construção do biorreator 

 

O biorreator foi construído utilizando um erlenmeyer com capacidade de um litro, sendo 

colocada na sua boca uma rolha com abertura para entrada de soluções e retirada de amostras, 

conforme se pode observar na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Biorreator construído no laboratório 

 

2.5. Acompanhamento da biodegradação 

 

A análise dos resíduos por biodegradação utilizando microorganismos foi feita através do 

Método DNS - (Dosagem de açúcares redutores pelo 3,5-dinitrosalicilato). As unidades de 

hexose resultantes (α-D-glucose e β-D-frutose), em meio fortemente alcalino e a quente, 

formam enedióis que cedem elétrons para reduzir o reagente 3,5-dinitrosalicitato (de cor 

amarelo forte) a 3-amino-5-nitro-salicilato (de cor laranja-marrom forte). Cada mol de açúcar 

redutor presente na solução formará 1 mol de 3-amino-5-nitro salicilato. Portanto, pela 
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determinação da luz absorvida a 540nm pelo 3-amino-5nitrosalicilato, pode-se determinar a 

concentração de açúcar redutor presente na solução. A sensibilidade da técnica de determinação 

de açúcar redutor pelo DNS é de 1-20 µmol de glicose (ZANCAN, 1999). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos são produtos de trabalhos integrados de campo e de laboratório. 

Inicialmente foi realizada uma avaliação da situação do perímetro, com os dados obtidos pelos 

questionários, em seguida, a avaliação dos desempenhos dos biorreatores para verificação da 

viabilidade no aproveitamento dos resíduos agrícolas. 

 

3.1. Resíduos agrícolas 

 

Os tipos de resíduos agrícolas produzidos neste Perímetro são: caules (46,81%) são os 

resíduos agrícolas mais produzidos por não serem utilizados como complemento na ração 

animal, uma vez que eles são provenientes dos cultivos como os de tomate, pimentão e quiabo; 

raízes (18,08%); folhas (12,74%); cascas (10,64%); palha (8,51%) é originada do cultivo de 

milho; e rama (3,19%) são oriundos dos cultivos do feijão, do amendoim, da batata-doce, etc. 

No trabalho de campo foi perguntado se os irrigantes sabem o que são resíduos agrícolas. Dos 

entrevistados, 97,87% responderam que não sabiam e, os 2,13% que responderam disseram o 

seguinte: “Acho que é veneno para as plantas” e “É resto de veneno nas verduras”. Percebe-se 

que houve uma certa confusão acerca da palavra resíduo agrícola com agrotóxicos.  Diante dos 

resultados, observou-se que os irrigantes não conseguiram fazer a associação das sobras que 

eles produzem na colheita, com os resíduos agrícolas. Para eles ambos não possuem o mesmo 

significado, ou seja, não são restos que eles produzem na lavoura. Na avaliação sobre o 

aproveitamento das sobras da colheita verificou que aproximadamente 50,00% são utilizados 

para ração animal e os que não aproveitam os resíduos, deixando-os no próprio local da colheita 

(35,00%), armazenam em um determinado local do lote (10,00%) e realizam a queima (5,00%). 

Ressaltamos que, a disposição inadequada dos resíduos pode acarretar contaminações e/ou 

situação do local e/ou adjacências, podendo vir a tornar a terra imprópria para a agricultura ou 

necessitar de tratamento para recuperação, inviabilizando o processo produtivo. Os agricultores 

do perímetro analisado, de modo geral, não têm a preocupação com a destinação final dos 

resíduos agrícolas. Mesmo assim, 59,57% acreditam que estas sobras podem ser reaproveitadas, 
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enquanto que apenas 1,06% disseram não ser possível e 39,36% não souberam ou não tem idéia. 

Assim, percebe-se que os agricultores têm uma opinião mais voltada para aproveitar esses 

materiais restantes dos cultivos e na opinião dos agricultores, estes resíduos podem ser 

empregados como: adubo (24,47%), ração (36,17%) e alimentação humana (14,90%). 

Ressaltamos ainda que, o percentual que não citou nenhuma alternativa (24,46%), corresponde 

praticamente ao número de entrevistados que não acreditam ou não têm idéia sobre a 

possibilidade de reaproveitamento dos resíduos agrícolas. Nas respostas que sugeriram a 

utilização dos resíduos para alimentação humana, podemos destacar as seguintes finalidades 

sugeridas pelos irrigantes: “serve para a alimentação humana”, “comida para o povo”, 

“alimentar as pessoas”, “dar aos pobres”, “dá para outras pessoas comerem”. Tais respostas 

reforçam o emprego da bioindustrialização enquanto alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da agricultura nessa comunidade. Quando questionados sobre qual a opinião deste 

sobre o aproveitamento das sobras das colheitas, 3,19% disseram ser ótima, 93,62% disseram 

ser boa e 3,19% não responderam. Isto nos mostra que culturalmente os agricultores têm a 

percepção do aproveitamento dos resíduos, nessa visão de contribuir para o desenvolvimento 

ajudando aos mais pobres, ou seja, sociabilizando os recursos oriundos do desenvolvimento.  

 A preocupação com o descarte dos resíduos agrícolas mostra não ser uma preocupação 

dos agricultores do perímetro irrigado em estudo, uma vez que 23,40% conhecem os problemas 

que podem ocorrer quando se realiza um descarte inadequado, 48,94% não acreditam que os 

resíduos da agricultura possam provocar problemas para o meio ambiente, 25,53% não tem 

conhecimento dos possíveis problemas que podem ocorrer e 2,13% não responderam. Eles 

acreditam em sua grande maioria que quando os resíduos são jogados (sem controle), enterrados 

ou queimados não afetam o meio ambiente, mostrando um desconhecimento dos possíveis 

problemas que podem correr. 

 

3.2. Aproveitamento dos resíduos agrícolas usando biorreatores 

 

Foram construídos biorreatores, que utilizaram como substrato o reagente 

carboximetilcelulose (estado ideal) e a palha de milho (estado real). O fator de correção foi 

considerado com um valor de 33%, baseado no teor de celulose, em palha de milho, pelo tipo 

de secagem em estufa para obtenção da matéria seca, onde este fator poderá ser tomado como 

base geral para os demais resíduos encontrados no perímetro irrigado Poção da Ribeira 

(PASTORINI, et al., 2002). O pH foi corrigido para 4.8, onde segundo Ingesson et al. (2001), 

nesta faixa de pH, foi que apresentou melhores resultados na investigação do efeito do pH em 
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reator ativado e na hidrólise enzimática da celulose. A concentração do mosto, ou seja, do meio 

de cultura total dos biorreatores foi de 1,0g.L-1. Toda a quantidade produzida de glicose pelos 

microrganismos está exposta nos valores da concentração média de glicose, onde, os valores 

apresentaram-se na faixa de 500 a 600mg.L-1, estes valores são relativos as quantidades de 

glicose que os microrganismos produziram e consumiram durante todo o processo. A geração 

de glicose no meio, é relacionada a quantidade de glicose, produzida em cima da concentração 

do biorreator, isto é, em 1,0g.L-1, foram produzidas 146,527mg, 126,996mg, 102,881mg de 

glicose pelos microrganismos, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger e Aspergilus terreus, 

respectivamente. 

O percentual de glicose obtida sobre a massa de celulose, ou seja, em cima de 250mg de 

celulose, foram produzidas respectivamente 106,184%, 92,030%, 102,881% de glicose 

respectivamente pelos microrganismos, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger e Aspergilus 

terreus. Segundo Reguly (1996), o rendimento da hidrólise da celulose é calculado, obtendo-se 

um percentual de 111,1 de glicose, porém, tal rendimento não é alcançável apenas pela condição 

de hidrólise, situando-se ao redor de 96% na hidrólise da celulose. Os rendimentos obtidos 

foram 58,61%; 50,79%; e 56,78% para os microrganismos Aspergillus oryzae, Aspergillus 

niger e Aspergilus terreus respectivamente, já para a eficiência de biodegradação temos 

95,56%; 82,82%; e 92,59%.  Com base nos dados experimentais mostrados, verifica-se que o 

microrganismo Aspergillus oryzae foi o que mais apresentou melhores desempenhos em relação 

aos demais, o que deve ter ocorrido é que o mesmo tenha produzido mais enzimas de celulase. 

Segundo Aquarone et al.(1975), a capacidade dos microrganismos diz respeito a seu complexo 

enzimático, maior ou menos rico, assim, a posse de celulases, propicia a degradação da celulose. 

E, ainda, a celulase obtida do Aspergillus oryzae, hidrolisou melhor do que os demais 

microrganismos, devido a carboximetilcelulase presente nele. A biodegradação no estado real 

é relacionada a massa da palha de milho, em uma situação utilizou-se a massa da palha de milho 

e em outra fez-se um tratamento ácido alcalino deste resíduo, para verificar a resistência à 

hidrólise que a natureza estrutural da maioria dos resíduos celulósicos apresentam, segundo 

Siqueira (2011). Com base nos resultados obtidos para o caso ideal, optou-se por utilizar nos 

biorreatores o microrganismo Aspergillus oryzae, sendo o pH corrigido para 4,5, sempre a 

temperatura ambiente e em constante agitação.  

Os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 são referentes aos biorreatores em que foi utilizado 

o reagente carboximetilcelulose, ou seja, a celulose purificada, sendo assim, a biodegradação 

no estado ideal e o resíduo agrícola, a palha de milho, a biodegradação no estado ideal, 

respectivamente.  
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Tabela 1 – Dados do biorreator utilizando o extrato de digestão ácido-alcalina 

Microrganismo: Aspergillus niger Valores 

Conc.T.Glicose Produzida (mg/L) 918,98 

Formação de glicose (mg/L) 75,81 

% de Glicose sobre a massa da palha 7,58 

Rendimento sobre a matéria seca 22,97 

Rendimento sobre a celulose contida na matéria seca 62,65 

Biodegradação sobre a matéria seca 20,67 

Biodegradação sobre a celulose contida na matéria seca 62,65 

 

 

Tabela 2 – Dados do biorreator utilizando os resíduos agrícolas, a palha de milho 

Microrganismo: Aspergillus oryzae Valores 

Conc.T.Glicose Produzida (mg/L) 1279,17 

Formação de glicose (mg/L) 105,53 

% de Glicose sobre a massa da palha 10,55 

Rendimento sobre a matéria seca 31,98 

Rendimento sobre a celulose contida na matéria seca 87,22 

Biodegradação sobre a matéria seca 28,78 

Biodegradação sobre a celulose contida na matéria seca 87,22 

 

Com base nos dados obtidos, verificou-se a viabilidade do processo de biodegradação dos 

resíduos agrícolas provenientes do perímetro irrigado Poção da Ribeira. Assim, verifica-se que 

é possível uma exploração agrícola sustentável na área estudada. Contribuindo para a fixação 

dos agricultores no seu local, através da geração de empregos advindos de uma cooperativa de 

aproveitamento destes resíduos para produção de glicose. Empregos estes que se estendem para 

todos os componentes das famílias dos agricultores, garantindo assim numa melhor qualidade 

de vida e permitindo a sustentabilidade cultural e social do perímetro. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação ao aproveitamento dos resíduos pelos agricultores da área em estudo, um bom 

número dos irrigantes, faz basicamente para o uso como adubo e ração, todavia, a maioria não 

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 391 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


os aproveita. Ressalta-se ainda que eles citaram que os resíduos agrícolas seriam aproveitados 

diretamente como alimentação humana, o que não é possível, sem o tratamento desses 

materiais, pois o homem não pode aproveitar na sua digestão esses resíduos. O rendimento da 

biodegradação dos resíduos agrícolas foi satisfatório do ponto de vista de aproveitamento, 

proporcionando assim uma boa alternativa à agricultura sustentável na área de estudo. Ressalta-

se ainda, que as maiores porcentagens de hidrólise foram alcançadas com o Aspergillus oryzae, 

onde este teve um melhor aproveitamento do conteúdo celulósico, assim, este microrganismo 

pode ser utilizado no processo de biodegradação dos resíduos celulósicos provenientes do 

perímetro irrigado Poção da Ribeira, para a obtenção da glicose. Os recentes avanços 

alcançados pela biotecnologia oferecem, nesta perspectiva, nova e inúmeras oportunidades. Em 

termos mais gerais, ela acena com a perspectiva de um modelo de bioindustrialização, modelo 

este baseado na valorização intensiva de biomassa terrestre, como foi o caso do presente estudo. 
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Abstract: The objective of this study was to develop an alternative to the use of agricultural 

waste using biotechnology in irrigated perimeter Potion of Ribeira, in the municipality of 

Itabaiana. A data survey of producers and relations with agricultural waste was conducted. 

With this, get a perspective of environmental sustainability in the context of irrigated 

agriculture. The agricultural waste used was corn stover. The biodegradation of corn stover 

was carried out using microorganisms that has emerged as an alternative for the production of 

glucose, which is a constituent of great industrial interest, because of the possibility of its 

conversion to ethanol. Bioreactors were constructed for monitoring the degradation of 

cellulose and subsequent production of glucose. The present study demonstrated that it is 

possible to get a biodegradation of agricultural, waste rich in cellulose, amounting to 92.59%, 

showing that the possible bioindustrialização agricultural waste, contributing to the 

sustainable development of the community and therefore the region. 
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