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• O setor sucroenergético possui atividades industriais altamente 
demandadoras de recursos naturais tanto como fontes de insumos 
quanto como depositários de resíduos da produção 

 

• Para estas atividades é importante o desenvolvimento de 
indicadores de desempenho ambiental que: 
– 1. Permitam a mensuração impactos ambientais atuais das operações 

produtivas; 

– 2.  Possam indicar a evolução da atuação ambiental das usinas 
sucroenergéticas 

Impacto ambiental dos processos produtivos das usinas 
sucroenergéticas 



• Apresentar um conjunto de indicadores ambientais que sejam 
aplicáveis aos processos produtivos das usinas sucroenergéticas. 

 

• Não constitui objetivo deste artigo abarcar indicadores de 
desempenho ambiental para as etapas realizadas na área 
agrícola, ou seja, plantação, cultivo, corte e carregamento da 
cana-de-açúcar. 

Objetivos do trabalho 



Resíduos e subprodutos da produção sucroenergética 

Recepção da cana 

Extração do caldo 

Limpeza da cana 

Sulfitação do 
caldo 

Caleagem 

Cogeração 
de energia 

Bagaço 

Cinzas da queima do bagaço 

Particulados gerados durante a 
queima do bagaço 

Gases da queima do bagaço 

Efluente de lavagem da 
cana 

Efluente do tratamento dos gases 
de combustão da caldeira 

Efluente de descarga das 
caldeiras 

Lodo proveniente da descarga 
das caldeiras 

Energia 

Palha 

Aquecimento 
do caldo 



Filtração  

Concentração 
do caldo 

Torta de filtro 

Efluente dos condensadores barométricos ou 
dos multijatos 

Efluente condensado dos  evaporadores 

Cristalização 

Cozimento  

Sedimentação 
ou Decantação 



Secagem, 
embalagem e 

pesagem 

Melaço 

Preparo do 
mosto 

Fermentação 

Efluente das emissões gasosas nas 
dornas de fermentação 

Açúcar 

Centrifugação 



Centrifugação 

Destilação e 
Retificação 

Desidratação 

Armazenamento 
e 

comercialização 

Levedura 
seca 

Vinhaça 

Etanol bruto ou de segunda 

Resíduos da desidratação do etanol 
hidratado 

Flegmaça 

Óleo fúsel 

Etanol 



Efluente da lavagem dos pisos e 
equipamentos 

Efluente da lavagem das dornas 

Óleos lubrificantes da fábrica 

Sólidos decantados (lodo decantado) 

Do processo 
produtivo 

Da lagoa de 
decantação 



• São propostos 23 indicadores baseados nos resíduos e subprodutos 
gerados pela industria sucroenergética 

 

Indicadores propostos 

1.Vinhaça 
 

4.Melaço 5.Efluente da lavagem da cana 

10.Efluente condensado nos evaporadores 
 

11. Efluente condensado nos condensadores barométricos ou multijatos 
 

12. Efluentes do tratamento dos gases de combustão da caldeira 

14. Efluente da lavagem das dornas 
 

15. Efluente de descarga das caldeiras 
 

17. Flegmaça 
 

18. Óleos lubrificantes da fábrica 

13. Efluentes da lavagem de pisos e equipamentos 

6.Gases da queima do bagaço 
 

16. Efluente das emissões gasosas dornas de fermentação 
 

2.Bagaço 3.Torta de filtro 

8.Cinzas da queima do bagaço 
 

19. Lodo proveniente da descarga das caldeiras 
 

20. Levedura 
 

7.Particulados gerados durante a queima do bagaço 

22. Sólidos decantados (“terra ou lodo decantado”) 
 

23. Resíduos da desidratação do etanol hidratado 
 

9. Óleo fúsel 
 

21. Etanol bruto 
 



Avaliação dos indicadores 

Os indicadores são avaliadores a partir 
da destinação de cada 
resíduo/subproduto 



 

 

1. Para os resíduos que têm destinação especifica regulamentada por resoluções, 
portarias e leis ambientais, o padrão adotado foi o que versam essas 
resoluções, portarias e leis ambientais.  

 

2. Para os resíduos que não possuem legislação o específica a respeito da 
destinação os padrões de destinação adotados foram as práticas mais comuns 
entre as usinas, desde que estas práticas não revelem conflitos com a legislação 
mais geral que versa sobre os resíduos sólidos, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010), ou seja, que estas 
práticas tenham se mostrado ambientalmente corretas; 

Definição dos parâmetros comparativos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.305-2010?OpenDocument


Avaliação do indicadores 

Notas Significado 
4 A destinação do resíduo é 100% adequada ou cumpre totalmente a norma 

específica 
3 A destinação do resíduo é cerca de 75% adequada ou cumpre em cerca de 

75% a norma específica 
2 A destinação do resíduo é cerca de 50% adequada ou cumpre em cerca de 

50% a norma específica 
1 A destinação do resíduo é cerca de 25% adequada ou cumpre em cerca de 

25% a norma específica 
0 A destinação do resíduo é totalmente inadequada 



• Os resíduos/subprodutos da produção sucroenergética tem um impacto 
ambiental de difícil mensuração, pois podem ser causadores de desequilíbrios 
nos três elementos ambientais básicos: atmosfera, solo e águas.  

• Mensurar quantitativamente o impacto ambiental de cada resíduo seria tarefa 
extremamente complexa.  

• Por exemplo, qual seria, objetivamente, o impacto ambiental do efluente de 
lavagem das dornas lançado por uma usina?  

• A resposta a essa pergunta não depende somente da estimativa do volume 
anual produzido deste efluente pela usina. Depende também da maneira como 
a empresa despeja este efluente na lavoura. Além disso, a avaliação quantitativa 
torna-se mais complexa ao se verificar que as usinas misturam este efluente 
com a vinhaça para serem lançados na lavoura como fertilizante. 

 

Conclusões 



• Os indicadores propostos permitem avaliar a gestão ambiental da 
empresa indiretamente. Se a gestão ambiental é eficiente, as 
destinações dos resíduos são adequadas. 

 

• Os indicadores propostos permitem indicar a evolução da atuação 
ambiental das usinas  

 

Conclusões 
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