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Resumo 

A agroindústria sucroenergética, mesmo regida por uma série de leis e portarias que regulam suas atividades 
no tocante aos seus impactos ambientais, tem sido alvo de apreensões pelos ambientalistas, pois se trata de um 
tipo de indústria que emprega processos produtivos com intensa geração de resíduos. Entretanto, inexiste na 
literatura nacional um trabalho que apresente um conjunto completo de indicadores ambientais adaptados às 
operações industriais da produção sucroenergética. Desta forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver e 
apresentar um conjunto de indicadores ambientais que sejam aplicáveis aos processos produtivos das usinas 
sucroenergéticas. A partir do estudo do processo produtivo, identificamos as etapas geradoras de resíduos e 
subprodutos, as características de cada resíduo/subproduto e a legislação pertinente. Com isso, desenvolvemos 
um indicador ambiental para cada resíduo/subproduto identificado. Para a perfeita definição de cada indicador 
definimos qual seu objetivo, sua justificativa, seu padrão e forma de avaliação. Como resultado, apresentados um 
conjunto de 23 indicadores arquitetados de forma a evidenciar, a partir da destinação que a usina dá aos resíduos 
ou subprodutos gerados, o nível de adequação ambiental no tratamento de cada um deles. 

Palavras-chave: indicadores de desempenho ambiental, desempenho ambiental em usinas sucroenergéticas, produção de 
etanol, produção de açúcar 

1. Introdução 

Apesar de sua tradição e de sua importância para a economia brasileira, a agroindústria 
sucroenergética, pelas características de seu processo produtivo, tem sido tradicional alvo de críticas e 
preocupações com relação aos impactos ambientais negativos que seus processos e etapas produtivas 
acarretam ao meio-ambiente (Piacente, 2005; Machado e Silva, 2010). O setor possui atividades 
industriais demandadoras dos recursos naturais, tanto como fontes de insumos quanto como 
depositários de resíduos da produção. Suas operações industriais, responsáveis pela produção do 
açúcar e do etanol, causam impactos significativos ao meio ambiente, tais como a utilização intensiva 
da água para o processamento industrial da cana e a geração de resíduos potencialmente poluidores 
como a vinhaça, o bagaço e a torta de filtro (Piacente, 2005; Langowski, 2007; Cetesb, 2002). 

Na esteira da ascensão da variável ambiental nas práticas empresariais nos últimos anos o setor 
vem apresentando mudanças significativas na gestão tanto de suas atividades agrícolas quanto 
industriais a partir da adoção de ações e medidas que visam mitigar os efeitos prejudiciais ao meio 
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ambiente (Machado e Silva, 2010). Seja para cumprimento da legislação ambiental vigente, por força 
de pressões da sociedade pela adoção de modelos ambientais mais adequados, ou até mesmo pela 
oportunidade estratégica de diferenciação, as usinas sucroenergéticas vêm adotando práticas 
ambientais no sentido de incrementar o desempenho ambiental de seus processos produtivos. Dentre 
estas, Deboleta e Schemmer (2009) destacam o gerenciamento de resíduos, o licenciamento 
ambiental, a coleta seletiva, a cogeração de energia e a reutilização de recursos hídricos. 

A busca por objetivos produtivos alinhados às questões ambientais leva à necessidade do 
desenvolvimento de indicadores de desempenho ambiental que possam de fato não só mensurar os 
impactos ambientais atuais das operações produtivas, mas que também possam indicar a evolução da 
atuação ambiental a partir de intervenções que objetivam a melhoria deste desempenho (Rohrich e 
Cunha, 2004).   

Desta forma, o objetivo deste artigo é desenvolver e apresentar um conjunto de indicadores 
ambientais que sejam aplicáveis aos processos produtivos das usinas sucroenergéticas, vale dizer, 
aplicáveis aos processos de produção do açúcar, do etanol e da cogeração de energia. É importante 
frisar que 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. 

2. Métodos 

 A definição de indicadores para a avaliação do desempenho ambiental de uma empresa deve 
levar em conta as especificidades dos produtos produzidos e dos processos adotados, uma vez que os 
resíduos industriais se constituem nos maiores causadores das agressões ao ambiente. Neles podem 
estar envolvidos produtos químicos, metais e solventes que ameaçam o ciclo natural do local em que 
são despejados. Portanto, cada processo produtivo possui, por sua própria natureza, aspectos 
específicos a serem considerados para a seleção dos indicadores ambientais mais adequados (Tahir e 
Darton, 2010; Jung et al, 2001). Perotto et al (2008) ressaltam que a escolha de indicadores de 
desempenho ambiental deve levar em consideração os produtos fabricados e as características do 
processo produtivo a eles associados, sugerindo um levantamento criterioso destes fatores como pré-
requisito para a construção de indicadores que de fato possam mensurar o desempenho ambiental de 
uma empresa. 

Desta forma, a estratégia metodológica deste trabalho é composta por três etapas: 

a) Estudo dos processos sucroenergéticos – com vistas à identificação dos resíduos e subprodutos 
gerados pelas operações industriais é preciso, em primeiro lugar, conhecer a analisar todas as 
etapas produtivas na produção do açúcar, do etanol e da cogeração de energia; 

b) Estudo de cada resíduo/subproduto gerado – a partir da identificação de cada resíduo ou 
subproduto gerado, determinar suas características e a legislação aplicável, caso esta exista;  

c) Estabelecimento dos parâmetros dos indicadores – para cada indicador determinar: (1) seus 
objetivos; (2) sua justificativa; (3) o padrão da destinação; (4) a estrutura de avaliação. 

3. A produção sucroenergética e seus resíduos industriais 

 A Fig. 1 apresenta simplificadamente os processos sucroenergéticos. Na figura apresentam-se 
na cor preta os processos produtivos, em azul os resíduos gerados e em vermelho os subprodutos. 
Conceituamos como resíduos tudo o que é produzido e que não pode ser aproveitado economicamente. 
Já para poder ser considerado como subproduto, segundo Fipa (2007), a substância ou material deve 
atender aos seguintes requisitos: (1) existir uma utilização futura para este; (2) poder ser utilizado 
diretamente, ou seja, sem sofrer alterações; (3) fazer parte integrante de um processo de produção 
contínuo. 

 Observa-se que a industrialização da cana-de-açúcar começa com o seu descarregamento na 
usina (recepção da cana). Depois de descarregada a cana é limpa por meio de processo de lavagem 
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com água ou limpeza a seco. O processo de lavagem com água gera como resíduo o efluente da 
lavagem da cana. O processo de lavagem a seco produz como subproduto a palha, a qual é conduzida 
para a caldeira na cogeração de energia. 

 Em seguida, vem a etapa de extração do caldo, geralmente realizada por meio de moendas ou 
difusores. A extração do caldo produz o caldo da cana (produto) e o bagaço (subproduto). O bagaço 
será utilizado também (em maior proporção do que a palha) para alimentar as caldeiras onde será 
queimado para a cogeração de energia. Neste processo geram-se como subprodutos as cinzas da 
queima do bagaço e os materiais particulados que saem pela chaminé. Como resíduos são gerados os 
gases da queima do bagaço, o efluente do tratamento dos gases de combustão da caldeira, o efluente 
de descarga das caldeiras e o lodo proveniente da descarga das caldeiras. 

 O caldo extraído segue ao processo de sulfitação (considerando-se que o processo está 
direcionado à produção do açúcar cristal branco) o qual promove a redução do seu pH de valores entre 
5 a 5,50 para 3,8 a 4,3. Em seguida, o caldo segue ao processo de caleagem (mistura com leite de cal 
- CaOH2) para elevação do pH e é aquecido. O aquecimento tem a finalidade de acelerar a coagulação 
e floculação de coloides e não-açúcares proteicos, emulsificar graxas e ceras e possibilitar a 
degasagem do caldo. Depois de aquecido e adicionado polímero, o caldo clarificado é separado do lodo 
(coloides formados) por meio da sedimentação em decantadores de bandejas ou sem bandejas. O lodo 
do fundo do decantador é enviado para filtração visando a recuperação do açúcar ali contido. Após sair 
do decantador, o lodo recebe pequena quantidade de polímero, que ajudará na separação das 
impurezas, e recebe também adição de bagacilho, que aumentará o rendimento dessa extração. O 
caldo filtrado retorna para o processo de clarificação e o material retido nos filtros recebe o nome de 
torta de filtro. Esse subproduto pode ser enviado à compostagem e, a seguir, à lavoura para ser 
utilizado como adubo (Rebelato et al, 2011). 

 Depois da decantação segue-se a etapa de concentração do caldo (realizada em evaporadores 
de múltiplo efeito), que consiste na retirada de água do caldo para o aumento da concentração de 
sólidos solúveis (o Brix) para uma faixa entre 60 a 65º Brix, quando passa a receber o nome de 
xarope. O processo de concentração do caldo gera como resíduos o efluente dos condensadores 
barométricos ou dos multijatos e o efluente condensado nos evaporadores.  

 O xarope segue para o processo de cozimento, que tem o objetivo de concentrar o máximo da 
sacarose presente no xarope. Esse esgotamento não pode ser feito somente em um cozimento e, 
geralmente, as usinas possuem conjuntos de cozedores A, B e C. No fluxograma da Fig. 1 se observam 
somente os conjuntos A e B, que é o esquema mais usado em usinas que produzem etanol e açúcar. 
Cada conjunto de cozedores possui um sistema de cristalização separado, seguido de centrífugas. Para 
o eixo dos cozedores A vemos as centrífugas “de batelada” (não quebram os cristais de açúcar) e no 
eixo dos cozedores da massa B temos a centrífuga contínua (esta centrífuga quebra cristais, os quais 
depois são transformados em magma, que é o açúcar “quebrado” misturado com caldo clarificado ou 
xarope). 

 Os aparelhos cristalizadores localizados abaixo dos cozedores têm a função de armazenar a 
massa cozida (cristais de açúcar + mel) produzida nos cozedores até a centrifugação. As centrífugas, 
por sua vez, são responsáveis por separar os cristais do mel. O último mel é o resíduo gerado na 
produção de açúcar. No processo com duas massas (A e B), é gerado mel o A e o mel B ou melaço 
(subproduto), respectivamente. 

 Observa-se que há adição de mel A no cozedor B e esse é concentrado até atingir a 
supersaturação. Em seguida, é adicionada a “semente” (cristais de açúcar quebrados misturados com 
etanol, produzido pelo laboratório industrial da usina), que é o método que proporciona maior 
padronização do tamanho de açúcar final desejado. Para a semente crescer, é necessário que seja 
adicionado maior quantidade de mel A (para aumentar a quantidade de sacarose no meio). Essa 
alimentação com mel é realizada até que o tamanho dos cristais seja adequado. Em seguida, o 
processo é interrompido e a massa cozida B produzida é enviada aos cristalizadores. Do aparelho de 
cristalização, a massa cozida B é encaminhada para a centrífuga contínua que fará a separação dos 
cristais do mel. Os cristais são quebrados pela força da ação centrífuga e são encaminhados para a 
formação de magma, enquanto o melaço é direcionado para a produção de etanol (preparo do mosto) 
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(Rebelato et al, 2011). 

 O magma vai para o cozedor A e se encontra em supersaturação. Não é necessária a adição de 
sementes, pois o magma contém os pequenos cristais que crescerão com a alimentação realizada com 
xarope, que vem do processo de concentração do caldo. Após atingir o tamanho desejado dos cristais 
no cozedor A, a massa cozida é encaminhada para o cristalizador, e em seguida, para a centrifugação 
em centrífuga de batelada. O açúcar comercial é separado e enviado para as etapas finais de produção 
(secagem, embalagem e pesagem). O mel A é encaminhado para o armazenamento e será usado no 
cozedor B para continuar o processo de esgotamento. O processo de cozimento (A e B) também é 
gerador de efluente dos condensadores barométricos ou dos multijatos e de efluente condensado nos 
evaporadores (Rebelato et al, 2011). 

 Na produção do etanol pode-se utilizar como matéria-prima o caldo extraído da cana, o caldo 
clarificado, o xarope e o melaço (subproduto da produção do açúcar), o qual ainda é rico e concentrado 
em sacarose, glicose e frutose. A produção do etanol se inicia com o preparo do mosto. No preparo do 
mosto, além da correção da concentração da matéria-prima utilizada, deve ser realizado a redução do 
pH para 4,5, o acerto da temperatura para em torno de 32º C, e o suprimento de deficiências 
nutricionais. Após a etapa de preparo do mosto realiza-se a mistura deste com fermento selecionado 
da espécie Saccharomyces cerevisae e inicia-se a etapa de fermentação. Por meio desse processo se 
obtém o vinho levedurado. Em seguida, esse material passará pelo processo de centrifugação com 
objetivo de separar o vinho da levedura. Uma parte do fermento é encaminhado para o setor de 
tratamento, para diminuir a contaminação com bactérias, e utilizar novamente o levedo num novo ciclo 
de fermentação. Outra parte do fermento, resultante da multiplicação das leveduras durante o 
processo fermentativo, é direcionada para o processo de secagem para produção de levedura seca, 
subproduto que é apreciado para ser utilizado na alimentação animal, por conter muita proteína 
(Rebelato et al, 2012). 

 Durante o processo de fermentação também há a produção do gás CO2, que pode ser 
considerado um efluente das emissões gasosas nas dornas de fermentação. O gás arrasta etanol e 
deve passar pela torre de CO2 para recuperar o álcool arrastado. O vinho delevurado (sem levedura) é 
então encaminhado para o processo de destilação. 

 A destilação consiste na separação das substâncias que compõem o vinho, basicamente água, 
etanol, álcoois superiores, ácidos orgânicos, aldeídos, ésteres através de seus diferentes pontos de 
ebulição. Em primeiro lugar, o vinho é levado para a destilação na coluna “A/A1/D”, na qual se injeta 
vapor e têm-se três saídas: (1) a vinhaça (subproduto, em geral, utilizado na fertirrigação), (2) o 
etanol de cabeça ou “de segunda”, uma mistura hidroalcoólica com teor de 92º a 94º GL, que sai no 
topo da coluna (D); e o (3) flegma, uma mistura de vapores hidroalcoólicos de 45º a 50º GL, que sai 
da lateral (entre as colunas A1 e A) que é submetido a um segundo processo, o de retificação 
(Marafante, 1993). 

 Na segunda destilação, realizada na coluna “B/B1”, se eleva o grau alcoólico e se eliminam 
parte das impurezas existentes. Nesta fase, tem-se a produção de etanol hidratado (92,6º INPM), de 
flegmaça (resíduo da retificação do flegma), de óleo fúsel (uma mistura concentrada das impurezas de 
cauda – alcoóis superiores como o isoamílico) e de etanol “de segunda”, rico em frações de cabeça 
(aldeídos e ésteres). Os dois últimos são subprodutos comercializáveis. A flegmaça é um efluente 
incorporado à vinhaça ou às águas residuárias. O processo prossegue rumo à produção do etanol 
anidro (99,3º INPM), através de sua desidratação na coluna “C” (Marafante, 1993). 

 Existem três métodos para desidratar o etanol hidratado: o extrativo, o azeotrópico e a peneira 
molecular. No primeiro caso são adicionadas substâncias que aprisionam a água e assim possibilitam 
separar a água do etanol na destilação. A substância mais utilizada nesse método é o monoetilenoglicol 
(MEG). No método azeotrópico é utilizado o ciclohexano, o qual gera uma substância ternária de menor 
ponto de ebulição, retendo então a molécula de água. Esses dois métodos de desidratação são 
utilizados na coluna C e na coluna P. Quando se utiliza o MEG, o etanol anidro é retirado no topo da 
coluna C, enquanto que quando se utiliza o ciclohexano, o etanol de graduação 99,9º GL sai na base 
da coluna C. Nos dois métodos as substâncias adicionadas são recuperadas e reutilizadas. A peneira 
molecular, método mais caro de desidratação, possui elevada capacidade de adsorção seletiva porque 
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é constituída de um mineral especial para este fim denominado zeólita. Esse equipamento é construído 
de forma a reter a água à medida em que o etanol passa. Retira-se, por meio deste método, etanol 
anidro de alta qualidade, sem resíduos químicos. Por isso, é o método preferido para o etanol que é 
exportado (Rebelato et al, 2012). 

Após o processo de destilação o etanol é enviado para tanques especiais de armazenamento. 
Depois de comercializados, o etanol hidratado ou anidro é transportado até as empresas distribuidoras 
e por fim, chegam ao consumidor final. 

A partir dos processos produtivos identificamos também a geração de três resíduos: (1) o 
efluente da lavagem dos pisos e equipamentos, gerados na lavagem geral de equipamentos e pisos; 
(2) o efluente da lavagem das dornas, produzido na assepsia das dornas que trabalham no processo 
descontínuo de fermentação; (3) os óleos lubrificantes da fábrica, que são os óleos trocados 
periodicamente de máquinas como turbinas, sistemas hidráulicos, engrenagens, etc. 

 Finalmente, das lagoas de decantação temos a geração sólidos decantados (“terra decantada”, 
“lodo decantado” ou “lodo primário bruto”). Estes sólidos decantados nas lagoas são coletados, 
geralmente no final da safra, e enviados à lavoura como adubo. 

4. Indicadores para a avaliação do desempenho ambiental de usinas 
sucroalcooleiras 

 A partir a identificação dos pontos do processo sucroenergético produtores de resíduos, 
apresentamos os indicadores de desempenho ambiental na Tab. 1, a qual apresenta: 

 a) Os objetivos de cada indicador – é a determinação do que está sendo avaliado; 

b) A justificativa de cada indicador – trata-se da determinação da importância de se proceder 
àquela avaliação; 

c) O padrão de destinação adotado para cada indicador: trata-se de definir um parâmetro 
comparativo com vista à posterior etapa de avaliação. 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. Para os resíduos que 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; 

d) A estrutura de cada indicador: todos os indicadores possuem uma estrutura de avaliação do 
tipo categórica, ou seja, o resultado da avaliação é categorizado de 0 a 4 a partir de uma 
avaliação qualitativa sobre a destinação que a usina dá a cada resíduo/subproduto gerado (Tab. 
2). 

Tab. 1 – Características dos indicadores selecionados 

Indica-
dor 

Resíduo/sub
produto 

Objetivo Justificativa Padrão da destinação 

1. Vinhaça Verificar se o tratamento dado à 
vinhaça obedece à norma 
CETESB P4.231 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

CETESB P4.231 

2.  Bagaço Verificar se a destinação do 
bagaço é ambientalmente correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Queima (cogeração de 
energia elétrica e vapor) 

3.  Torta de filtro Verificar se a destinação da torta 
de filtro é ambientalmente correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Aplicação na lavoura 

4.  Melaço Verificar se a destinação do 
melaço é ambientalmente correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Produção de etanol 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

6

5.  Efluente de 
lavagem da 
cana 

Verificar se a destinação do 
efluente da lavagem da cana 
obedece à norma CETESB 
D3.591 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

CETESB D3.591 

6.  Gases da 
queima do 
bagaço 

Verificar se emissão de NOx 
atende às Resoluções CONAMA 

Efluente que contribui 
com o efeito estufa 

Resolução CONAMA 
382/2006 (anexo III) 

Resolução CONAMA Nº 
436, de 22 de dezembro 
de 2011 (Anexo III) 

7.  Particulados 
gerados 
durante a 
queima do 
bagaço 

Verificar se a emissão de material 
particulado (MP) obedece às 
Resoluções CONAMA 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Resolução CONAMA 
382/2006 (anexo III) 

Resolução CONAMA Nº 
436, de 22 de dezembro 
de 2011 (Anexo III) 

8.  
Cinzas da 
queima do 
bagaço 

 

Verificar se a destinação das 
cinzas da queima do bagaço é 
ambientalmente correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Aplicação no campo 

9.  Óleo Fúsel Verificar se a destinação do óleo 
fúsel é ambientalmente correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Comercializado 

10.  Efluente 
condensado 
nos 
evaporadores 

Verificar se a destinação do 
efluente condensado nos 
evaporadores é ambientalmente 
correta 

Efluente potencialmente 
poluidor 

Reutilizados no processo 
ou destinados à 
fertirrigação juntamente 
com a vinhaça 

11.  Efluente dos 
condensador
es 
barométricos 
ou dos 
multijatos 

Verificar se a destinação do 
efluente dos condensadores 
barométricos ou multijatos é 
ambientalmente correta 

Efluente potencialmente 
poluidor 

Reutilizados no processo 

12.  Efluente do 
tratamento 
dos gases de 
combustão da 
caldeira 

Verificar se a destinação do 
efluente do tratamento dos gases 
de combustão da caldeira é 
ambientalmente correta 

Efluente potencialmente 
poluidor 

Normalmente recirculado 
ao processo de lavagem 
depois de tratamento em 
tanque de sedimentação 
 

13.  Efluente da 
lavagem dos 
pisos e 
equipamentos 

 

Verificar se a destinação do 
efluente da lavagem dos pisos e 
equipamentos é ambientalmente 
correta 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Destinados à fertirrigação 
juntamente com a vinhaça 

14.  Efluente da 
lavagem das 
dornas 

 

Verificar se a destinação do 
efluente da lavagem das dornas é 
ambientalmente correta 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Destinados à fertirrigação 
juntamente com a vinhaça 

15.  Efluente de 
descarga das 
caldeiras 

 

Verificar se a destinação do 
efluente de descarga das 
caldeiras é ambientalmente 
correta 

Efluente potencialmente 
poluidor 

Destinados à fertirrigação 
juntamente com a vinhaça 

16.  Efluente das 
emissões 
gasosas nas 
dornas de 
fermentação 

Verificar se a destinação do 
efluente das emissões gasosas 
nas dornas de fermentação é 
ambientalmente correta 

Efluente que contribui 
com o efeito estufa 

Liberado no ambiente 

17.  Flegmaça Verificar se a destinação da 
flegmaça é ambientalmente 
correta 

Efluente potencialmente 
poluidor 

Adicionada à vinhaça ou 
às águas residuárias 

Aproveitada para lavagem 
das dornas de fermentação 
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e de trocadores de calor 

18.  Óleos 
lubrificantes 
da fábrica 

Verificar se a destinação dos 
óleos lubrificantes da fábrica é 
ambientalmente correta 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Destinado à 
comercialização com 
empresas de recuperação 
de óleos 

19.  Lodo 
proveniente 
da descarga 
das caldeiras  

Verificar se a destinação do lodo 
proveniente da descarga das 
caldeiras é ambientalmente 
correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Área de aterro ou 
aplicação no campo  

20.  Levedura Verificar se a destinação da 
levedura é ambientalmente 
correta 

Resíduo sólido 
potencialmente poluidor 

Comercializada ou 
algumas vezes aplicada no 
campo (quando a levedura 
é de baixa qualidade) 

21.  Etanol bruto 
(ou etanol “de 
segunda”) 

Verificar se a destinação do 
etanol bruto é ambientalmente 
correta 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Retorno do álcool de 
segunda para a dorna 
volante  

Utilização do álcool de 
segunda para aumentar o 
poder calorífico do bagaço 
e assim produzir vapor 
com maior temperatura 

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

Verificar se a destinação dos 
sólidos provenientes das lagoas 
de decantação de águas 
residuárias é ambientalmente 
correta 

Efluente altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Área de aterro ou 
aplicação no campo  

23.  Resíduo da 
desidratação 
do etanol 
hidratado 

Verificar se a destinação do 
resíduo proveniente do processo 
de desidratação do etanol 
hidratado para produção do etanol 
anidro é ambientalmente correta 

Resíduo altamente 
poluidor que pode 
contaminar solo e águas 

Área de aterro 

Fonte: elaboração própria 

 
Tab. 2 - Categorias de avaliação dos 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 

Fonte: elaboração própria 
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Fig. 1. Fluxograma simplificado da produção 

International Workshop | Advances in Cleaner Production

INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

Fluxograma simplificado da produção industrial sucroenegética com destaque para os resíduos 
e subprodutos gerados 

Fonte: elaboração própria 

International Workshop | Advances in Cleaner Production – Academic Work 
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m destaque para os resíduos 
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5. Considerações finais 

 A indústria sucroenergética, produtora de açúcar, etanol e energia, além de outros subprodutos 
comercializáveis, emprega métodos e processos produtivos de alto potencial de impacto no meio 
ambiente. Trata-se de um tipo de indústria que têm adotado inovações na gestão de seus resíduos 
industriais, tanto por conta da imposição de novas leis, quanto pela conscientização dos 
empreendedores do setor relativamente às questões ambientais. 

 Não é possível medir, apontar ou acompanhar o status do desempenho da gestão ambiental dos 
processos industriais deste setor sem o emprego de indicadores adequados. Entretanto, a literatura 
nacional a respeito de indicadores de desempenho ambiental da área de fabricação do setor é muito 
pobre, e não existem trabalhos apurados sobre o tema. 

 Deste modo, na tentativa de atenuar este vazio metodológico, este trabalho oferece um 
conjunto de indicadores ambientais aplicáveis especificamente aos processos produtivos da produção 
sucroenergética. Estes indicadores partem do princípio de que o desempenho ambiental relativo aos 
processos industriais das usinas deve ser avaliado com relação à destinação dada aos resíduos e 
subprodutos gerados. 

 O processamento sucroenergético é gerador de uma ampla extensão de diferentes tipos ou 
categorias de resíduos/subprodutos. Cabe esclarecer que este trabalho selecionou, na atividade de 
identificação dos resíduos/subprodutos, apenas as operações industriais geradoras ou agregadoras de 
valor aos produtos, deixando de fora as atividades não agregadoras de valor. Desta forma, não foram 
levados em consideração resíduos descartados tais como: efluentes de esgoto doméstico gerados pela 
usina, lixo de laboratório PCTS, sucatas ferrosas e não ferrosas, pilhas e baterias, estopas, lixo de 
ambulatório médio, lâmpadas, pneus, borrachas e eletroeletrônicos. Outro esclarecimento quanto ao 
escopo do trabalho dá-se em função de seu foco direcionado somente às atividades industriais. Ou 
seja, o trabalho não levou em consideração os resíduos gerados durante as operações realizadas no 
campo, como o plantio, o cultivo, o corte e o carregamento da cana-de-açúcar na lavoura. 

 Todo indicador de desempenho deve ter uma relação com seu ambiente de avaliação e ter uma 
estrutura de avaliação compatível com a complexidade dos elementos envolvidos. Deste modo, cada 
indicador foi proposto a partir da definição clara de seu objetivo, da sua relevância ambiental 
(justificativa) e do padrão a ser adotado como meio de verificar mudanças futuras no processo sob 
avaliação.  

 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 de cada indicador a partir da prática 
gerencial da usina sobre cada resíduo/subproduto 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. 

 Assim, a estrutura de avaliação dos indicadores foi projetada para utilizar uma ponderação 
qualitativa da destinação dada a cada resíduo/subproduto de modo a superar este tipo de 
complexidade. Cada um deles deve receber uma “nota” (de 0 a 4) a partir de uma avaliação qualitativa 
sobre a destinação dada ao resíduo/subproduto pela usina. Desta forma, quanto maior o grau de 
adequação à lei ou maior o grau de adequação ambiental da destinação do resíduo/subproduto, maior 
deve ser a nota dada ao indicador em questão. 

 Pode-se observar que os indicadores foram construídos não apenas levando em consideração os 
resíduos gerados, mas também os subprodutos fabricados. Isto se deve ao fato de que, na indústria 
sucroenergética, alguns subprodutos potencialmente poluidores são dispostos ou aplicados diretamente 
no ambiente. Como exemplo, podemos citar a vinhaça, que é um subproduto gerado durante a 
destilação do vinho. A vinhaça é uma substância de elevado teor poluente para o meio ambiente, 
muito mais que o esgoto doméstico. Entretanto, se aplicada de maneira cientificamente determinada 
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no campo por meio do processo conhecido como “fertirrigação”, temos como resultado uma boa 
fertilização do solo. A vinhaça apresenta composição química bastante interessante para o solo como 
nitrogênio, fósforo, potássio, óxidos, sulfatos, substâncias estas que se aplicadas em doses corretas 
têm como consequência o aumento da longevidade dos canaviais. Se aplicada em doses excessivas, a 
vinhaça pode, no entanto, contaminar lençóis freáticos, destruir a lavoura e trazer a morte aos 
animais. 
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