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Resumo: Diariamente toneladas de resíduos, tanto agrícolas como industriais, são 

descartados no solo, aterros sanitários, rios ou aplicados a processos rudes de produção de 

energia, agredindo o meio ambiente. Como alternativa, na atualidade estes resíduos têm sido 

avaliados como fonte de matéria-prima em diferentes processos. De forma especial estão os 

resíduos lignocelulosicos, formados basicamente por celulose, lignina e hemicelulose, por 

serem estruturas rígidas e resistentes, apresentam promissoras aplicações como produção de 

polpa alternativa na produção de papel, suporte como material adsorvente de metais pesados 

ou outros contaminantes no tratamento de água residual, base ligantes em segmentos da 

indústria cimento, tijolo e agregados, produção de biogás e bioenergia dada sua capacidade 

calorifica e decomposição eficiente, além de serem materiais ricos em unidades de carbono, 

nitrogênio, cálcio, necessários na utilização destes como substrato na produção de 

microrganismos ou enzimas.  Não somente o Brasil, por apresentar vasta produção agrícola, 

consequentemente uma vasta produção de resíduos, mas também diferentes países e seus 

pesquisadores têm investido em pesquisas com o propósito de transformar esses dejetos 

industriais em produtos com maior valor agregado. Deste modo, o objetivo deste trabalho é 

apresentar uma breve revisão sobre perspectivas e aplicações de resíduos 

agroindustriais/agrícolas na obtenção de produtos de maior valor de mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo que se faz presente, em inúmeros setores produtivos, a preocupação com 

a sustentabilidade com um desenvolvimento ecológico, social e econômico. A grande 

preocupação das atividades industriais modernas está em proporcionar o crescimento contínuo 

com um menor impacto ao meio ambiente, sempre buscando a redução de gastos. Sejam esses 

com sistemas de recuperação mais simples e baratos ou a partir de abatimentos fiscais por 

intermédio de sistemas como ISO (International Organization for Standardization) ou ABNT 

(Associação Brasileira de Normas e Técnicas). Por esses motivos, novos projetos visando à 

redução do impacto ambiental, como a utilização de resíduos agrícolas e agroindustriais para a 

obtenção de produtos químicos com maior valor de mercado, têm apresentado um crescimento 

considerável nos últimos anos. 

Apesar do Brasil apresentar o setor terciário, referente ao comércio e troca de serviços, 

como a maior contribuição do Produto Interno Bruto (PIB). O setor primário em que se baseia 

na produção de minérios, agricultura e pecuária também tem contribuído de forma 

significativamente para o crescimento do PIB (IBGE, 2012). Por consequência direta deste 

crescimento da produção agrícola é o aumento dos resíduos gerados (MMA, 2011). Tendo vista 

o seu fácil acesso e preço de mercado relativamente barato, vários projetos de pesquisa vêm se 

consolidando em utilizar esses detritos como fonte para os mais diversos produtos. 

Dentro deste contexto, dos diversos tipos existentes de resíduos agroindustriais/agrícola 

passíveis para a obtenção de produtos com maior valor agregado, um dos grandes focos está na 

biomassa que pode ser classificada em: biomassa lenhosa, agrícola e herbácea; esta última se 

subdividindo em: gramíneas ou flores, palhosas e resíduos (agrícolas e agroindustriais) 

(MCKENDRY, 2002). O Brasil por ser um país tropical e de território continental apresenta 

uma produção agrícola significativamente grande nas mais amplas áreas de biomassa, 

possibilitando o trabalho com as mais diversas matrizes para fonte de fibras. Entre as grandes 

produções agrícolas, fontes de resíduos lignocelulósicos, estão: a cana de açúcar (bagaço e 

palha), sabugo de milho, trigo, arroz, sorgo, entre outros (IBGE, 2015). 

As matérias-primas baseados em resíduos oriundos de cultivos ou do agronegócio, após o 

primeiro contato com o setor de produção, podem ser definidos como uma vasta gama de massa 

orgânico com elevadas características físicas e químicas que até então eram poucos utilizados. 

Tendo como exemplos as produções de soja, cana de açúcar, milho, trigo, que desde o momento 

de colheita criam grandes quantidades de palhas, caules, folhas, cascas entre outros (CONAB, 

2011). 
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Atualmente no Brasil a maior parte da biomassa gerada é encaminha as termoelétricas para 

queima e obtenção de energia, energia térmica convertida em elétrica para uso na própria 

indústria ou abastecimento da rede elétrica das cidades (CONAB, 2011). Tal carga orgânica, 

visando à produção de bens com maior valor agregado, com menor impacto ambiental, funciona 

como embasamento para a modernização e rotas alternativas aos diversos processos existentes, 

como a produção de biogás, cultivo de cogumelo e fungos, produção de polpa, entre outros. 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar os diferentes processos envolvendo resíduos 

agroindustriais/ agrícola para a produção de bens com maior valor agregado.  

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS  

 

2.1. Celulose  

 

A celulose é classificada como um polissacarídeo linear de cadeia longa, composto por um 

único monômero, glicose. Sendo um polímero glucano de unidades D-glucopiranoses, ao qual 

estão unidos por ligações β-(1→4) glicosídicas (ROWELL, 2005) (Figura 1). Apresenta cadeias 

unidas por forças de Van der Walls, principalmente, ligações de hidrogênio intramolecular e 

intermolucar, o que promove o arranjo cristalino regular. 

 

 
 

Figura 1 – Fórmula estero-química da celulose (FENGEL E WEGENER, 1989). 
 

2.2. Hemicelulose 
 

A hemicelulose, também conhecida como poliose, consiste na junção de polímeros 

polissacarídeos com menor grau de polimerização em comparação com a celulose e contendo 

principalmente os açúcares como o D-xilopiranose, D-glucopiranose, D-galactopiranose, L-

arabinofuranose, D-manopiranose, ácido D-glucopiranosiurônico, ácido D-

galactopiranosiurônico e outras frações menores de açúcar. Sendo solúvel em soluções alcalina, 
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chegando a precipitar com a adição de ácido acético, além de ser facilmente hidrolisado em 

ácidos (ROWELL, 2005). 

A classificação em hardwoods e softwoods (madeira dura e mole, respectivamente) não se 

dá unicamente pela porcentagem total de poliose, mas também do tipo de poliose e da 

configuração especial deste. Madeiras duras apresentam alta proporção de unidades xiloses e 

grupo acetil, enquanto a madeiras moles apresentam alta proporção de unidades manoses e 

galactose (FENGEL e WEGENER, 1989). 

 

2.3. Lignina 

 

A lignina, estrutura mais complexa, em relação à hemicelulose (poliose) e à celulose, 

devido ao seu não emparelhamento de unidades fenólicas e por não apresentar uma repetição 

singular das suas ligações C–O–C e C–C. A lignina é considerada um polímero tridimensional, 

amorfo, de alta complexidade constituída principalmente de unidades fenilpropano. Podendo 

também ser classificada em lignina mole e dura. Ligninas moles apresentam metoxil na faixa 

de 15–16% enquanto as ligninas duras apresentam o metoxil na faixa de 21%. A quantidade de 

lignina presente na matéria orgânica varia muito de acordo com a espécie, mas de uma maneira 

geral madeiras duras normalmente apresentam 18–25% enquanto que madeiras moles 

apresentam 25–35% da sua composição (ROWELL, 2005). 

 

 

3. UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA  

 

Atualmente muitos projetos voltados para a produção de energia a partir de resíduos 

agrícolas e agroindustriais estão sendo estudados. Pode ser considerado resíduo tudo aquilo que 

já esteve ou se originou de um processo de produção e que deixou de ser necessário para o 

mesmo, não necessariamente sem valor de mercado, mas que para a situação atual da empresa 

torna-se desnecessário (QUIRINO, 2003). 

Como já foi mencionado, por apresentar condições favoráveis a produção agrícola, o Brasil 

possui grande quantidade de biomassa descartadas sem uma função econômica (IBGE, 2015). 

De toda produção industrial que utiliza biomassa, apenas 40–60% deste efetivamente 

participam do processo, o restante é descartado (LIMA e SILVA, 2005). Somente na agricultura 

foram gerados 2,6 milhões de toneladas de casca de arroz (ROCHA et al., 2006), cada tonelada 
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de cana de açúcar produz 140 kg de matéria seca (MACEDO, 2001), 60% da produção de feijão 

é formado por palha e pedúnculo (CHAGAS et al., 2007).  

De acordo com Ramos e Paula (2011) resíduos de agricultura, em especial os 

lignocelulósicos, são considerados combustível sólidos, sendo necessário estudo para 

determinar os que apresentam condições certas (valor calorifico suficiente) para a utilização. 

Pesquisa realizada, a fim de quantificar o valor calorífico a partir da queima de resíduos de 

biomassa mostrou que todos os materiais orgânicos apresentaram potencial para a produção de 

energia. Entre os avaliados, o sabugo de milho obteve o maior e a casca de arroz o menor valor 

calorífico, fator importante na produção de energia pela queima. No entanto apresentaram, 

também, valores significativos de materiais voláteis, que pode ser prejudicial a uma planta 

industrial devido a corrosões (PAULA et al., 2011). 

Em Cuba, outra linha de pesquisa desenvolvida por eles em parceria com pesquisadores da 

Alemanha, estudaram a produção de biogás (metano) a partir de resíduos agroindustrial (sorgo, 

batata, girassol, yuca, milho, cascas de malanga, maní e boniato) e agropecuário (matéria 

orgânica eliminada nas fezes).  Sucintamente, o processo consiste na fermentação da biomassa 

em digestores fermentativos anaeróbios (HERNANDEZ, 2014). 

A partir dos dados de entrada e com auxílio de software foram determinados a taxa de 

biodegrabilidade, potencial máximo de metano (m3/kg de sólidos voláteis), qualidade da 

composição do metano formado levando em conta o substrato formado (porcentagens de CH4, 

CO2, H2S). Como resultado, o girassol e o milho apresentaram a maior produção de metano, 

0,393 e 0,346 m3 CH4/ kg de sólidos orgânicos totais, respectivamente. Enquanto que a menor 

produção se deu pela casca de maní e as fezes dos animais, 0,095 e 0,022 m3 CH4/ kg de sólidos 

orgânicos totais. Valores tidos como referência a norma alemã VDI 4630 (2006). 

 

 

4. USO DE RESÍDUOS DE FIBRA EM COMPOSITOS À BASE DE CIMENTO 

 

Compósitos da construção civil são formados essencialmente a base de solo e cimento, ou 

seja, matéria inorgânica.  O que acarreta a um material rígido, resistente a grandes cargas de 

pressão, com capacidade de absorver pouca água, porém susceptível a fissuras (LIMA et al., 

2014). Visando a melhoria das características físicas e resistência dos materiais, estão sendo 

testados o acoplamento de matéria orgânica, a base de lignina (AGOPYAN, 2005). 

Estruturas solo-cimento-resíduos agrícola, em especial lignocelulósicos, fornecem ao 

material um arranjo mais flexível, devido as fibras, mais leves, com melhores características de 
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isolamento térmico (KHEDARI et al., 2005), além da preservação ambiental, já que apresentará 

porcentagem menores de argila. A biomassa vegetal fornece aos compósitos a base de cimento 

maior resistência mecânica, maior elasticidade, evitando as fissuras, afinidade com os 

aglomerados minerais, e padronização geométrica, isto devido isto é as fibras vegetais fornecem 

resistência a deformação (KARADE, 2010). 

No entanto, devido às fibras serem hidrofílicas resulta em uma pobre adesão na interface 

matrix-fibra e perda de força, resistência a grandes cargas e um aumento na quantidade de água 

absorvida (LIMA et al., 2014). 

Estudos objetivando incorporar massas fibrosas, como casca do arroz, em diferentes 

porcentagens (100% cimento e 0% resíduo, até 60% cimento e 40% resíduo) para a produção e 

testes físicos e mecânicos de tijolos de solo-cimento (FERREIRA et al., 2008). Depois de 

preparado, os tijolos foram submetidos a avaliações a fim de comprovar a viabilidade do 

processo, como por exemplo os testes de compressão simples com uma carga de 1,5 MPa, bem 

como exames de absorção de água, este último não podendo superar os 20% de massa. Com 

relação aos resultados o tijolo que apresentou melhor desempenho, com relação a NBR 8491, 

possuía a composição de 90% cimento e 10% resíduo. Como já era estimado à medida que é 

acrescentada a casca do arroz, mais frágil a compressão o material se torna em contrapartida à 

flexibilidade extra recebida. Quanto a presença de água todos apresentaram valor inferior ao 

exigido pela norma (FERREIRA et al., 2008). 

 

 

5. ULTILIZAÇÃO COMO MATERIAL ADSORVENTE 

 

O aumento de efluentes gerados, proporcionado pelo crescimento industrial, tem gerado 

danos à fauna e flora ao seu redor. As mais diversas indústrias (têxtil, alimentícia, fotográfica, 

entre outras) geram efluentes contendo poluentes como corantes, metais pesados e conservantes 

necessitando de métodos de tratamentos eficientes, em resposta, novos processos utilizando 

materiais fibrosos como meio adsorvente. As características mais procuradas em um adsorvente 

são capacidade, seletividade, regenerabilidade, compatibilidade e baixo custo, sendo raro um 

adsorvente com todos estes aspectos (AGARWAL et al., 2006).  

A capacidade é a quantidade de adsorvato retido pelo adsorvente por unidade de massa ou 

volume de adsorvente, e é normalmente a característica mais importante de um adsorvente. Ela 

afeta muito o custo capital, uma vez que determina a quantidade necessária de adsorvente e o 

volume dos equipamentos utilizados (BONIOLO et al., 2010). 
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Atualmente há uma necessidade crescente de se encontrar materiais adsorventes de baixo 

custo, renováveis, fácil disponibilidade para o tratamento de efluentes como a madeira da 

papaia, casca da mandioca, semente de tamarindo, o bagaço de cana de açúcar. Este último por 

ser um material renovável e biodegradável que contém moléculas ricas em grupos hidroxilas 

que podem sofrer um grande número de modificações químicas para a produção de novos 

materiais (JUNIOR, 2005).  

Em trabalhos realizados por Saeed (2005), onde estes foram realizados no tratamento de 

águas residuais utilizando a madeira da papaia foram observadas características promissoras na 

remoção de metais pesado, em especial o cobre, cádmio e zinco. O material orgânico após 

passar pelo tratamento de limpeza foi moído em fibras menores onde foram misturados a 

soluções contendo concentrações variadas dos metais em questão.  Após estudos em 

temperatura constante avaliando o efeito do pH (2–6), o tempo de contato (0–175 min) sobre a 

capacidade de absorver e adsorver os metais, foi observado que a melhor taxa de remoção foi 

em pH 5 (97,3% cobre, 95,3% cádmio e 66,6% de zinco), para valores inferiores de pH a 

remoção não ocorria de forma eficiente devido a competição dos locais ativos (regiões de 

ligação) pelos íons H+ (da solução) e M2+ (dos metais em questão) e para valores superiores de 

pH os metais se dissolveram menos, dificultando o processo. Tais valores de remoção foram 

conseguidos em tempo ótimo 60 minutos e apresentaram tempo de regenerabilidade de 30 

minutos, realizado na presença de HCl à 0,1N. 

 

 

6. COMO MEIO DE PRODUÇÃO, SUBSTRATO 

 

Em países da Europa, como a Polônia, resíduos agroindustriais não podem ser 

simplesmente descartados no solo sem um tratamento prévio. Por ser um meio nutritivo 

extremamente rico, favorece o desenvolvimento de diversos microrganismos no solo em que 

estão em contato durante a sua decomposição, causando a fitotoxidade em especial, 

estimulando o crescimento de fungos patogênicos (BONANOMI et al., 2007). 

Acredita-se, hoje, que o aperfeiçoamento dos processos industriais já existente podem ser 

obtidos a partir da utilização de microrganismos e a produção enzimática. Esta última sendo 

produzida por fungos, bactérias, plantas superiores e alguns animais. A produção de 

catalisadores enzimáticos, principalmente por fontes microbianas, necessita de um meio 

nutritivo favorável em que forneça substrato adequado (fontes de carbono, nitrogênio, 
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hidrogênio, etc) para o seu desenvolvimento, atentando ao fator de inibição que o mesmo pode 

proporcionar, temperatura e pH ideais (REKHA et al., 2012).  

Alguns processos atuais que fazem uso de catalisadores enzimáticos são industrias de 

produtos químicos, artigos de couro, alimento, papel, açúcar, produtos farmacêuticos e têxteis 

(SATHISHKUMAR et al., 2015). 

Com a grande quantidade de microrganismos existentes, há na literatura diversos meios 

para a sua produção, levando em conta o substrato utilizado, a rota termal, o pH, a concentração 

de alguns íons como o cálcio e o magnésio, aeração utilizada (MICHELIN et al., 2011; REDDY 

et al., 2001). O que oferece a produção industrial uma grande oportunidade de aplicação, estudo 

e otimização do processo. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentando altas variedades de aplicações é possível, e em crescimento exponencial, a 

obtenção de novos produtos e novos processos industriais mais baratos com a utilização de 

resíduos agrícolas e agroindustriais; contribuindo assim com a preservação do meio ambiente 

e acarretando no aumento do valor agregado aos mesmos. Por apresentar uma alta gama de 

produtos agrícolas, o Brasil apresenta vantagem em relação a outros países. No entanto há a 

necessidade de mais pesquisas, fortalecendo base de dados do conhecimento nacional, quanto 

a sua utilização e aplicação visando a otimização e ampliação dos mais diferentes dejetos a fim 

de reduzir significativamente a quantidade de lixo ainda descartado. 
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Abstract:  Daily tons of waste, agricultural and industrial, both are dropped on the ground, 

landfills, rivers or applied to rude energy production processes, assaulting the environment. 

Alternatively, in actuality these residues have been valued as a source of raw material in 

different processes. In particular are the waste lignocelulosicos, formed mainly of cellulose, 

lignin and hemicellulose are rigid structures and resistant, present promising applications such 

as production of pulp in paper production, alternative media as material adsorbent of heavy 

metals or other contaminants in waste water treatment, base ligands in industry segments, brick 

and cement aggregates, production of biogas and bioenergy given its calorific capacity and 

efficient decomposition and rich materials in units of carbon, nitrogen, calcium, needed in the 

use of these as a substrate in the production of micro-organisms or enzymes. Not only Brazil, 

due to extensive agricultural production, consequently a wide production of waste, but also 

different countries and its researchers have invested in research with the purpose of 

transforming this industrial waste into products with higher added value. . Thus, the aim of this 

work is to present a brief review about perspectives and applications of agro-

industrial/agricultural wastes in getting the highest market value of products. 
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