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Resumo:
O cultivo e processamento da cana de açúcar tem sido tema em muitas discussões ligadas ao
meio ambiente. O presente estudo visou realizar uma revisão de literatura sobre o
processamento da cana-de-açúcar para a produção de etanol a fim de identificar e dar soluções a
todos os impactos ambientais resultantes desse processo. Foi descrito todas as etapas desse
processamento da cana-de-açúcar e após análise identificou-se como resíduos que causam
impactos: palhagem, água de lavagem, bagaço, vinhaça e torta de filtro. Porém, foi ressaltado no
estudo que apesar do processamento gerar esses resíduos do qual causam impactos ambientais, a
usina pode transformar essas circunstâncias em vantagens para a mesma, adotando métodos que
diminuam ou extinguem os danos.
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ENVIRONMENTAL IMPACTS AND SOLUTIONS OF THE
PROCESSING OF SUGAR CANE IN ETHANOL PRODUCTION.

Abstract
The cultivation and processing of sugar cane has been the theme in many discussions related to
the environment. The present study aims to accomplish a literature review on the processing of
sugarcane for the production of ethanol, in order to identify and provide solutions to all the
environmental impacts resulting from this process. All stages of this sugarcane processing were
described and, after analysis, it was identified the residues that cause impacts: saps, washing
water, bagasse, vinasse and filter cake. However, it was pointed out in the study that although
the processing produces these wastes from which they cause environmental impacts, the sugar
cane plant can transform these circumstances into advantages, adopting methods that reduce or
extinguish damages.
Key-words: Environmental impacts, solutions, processing, ethanol, sugarcane.

1 Introdução
Um dos produtos oriundos da cadeia produtiva da cana de açúcar é o etanol. Além de
outras destinações como perfumaria e bebidas alcoólicas, é muito utilizado no Brasil
como combustível para mover diversos veículos, de acordo com o SEBRAE (2016).
Cerca de 80% da produção brasileira tem como destino o combustível, 5% têm destino
alimentar, perfumaria e alcoolquímica e 15% para exportação, segundo UNICA (2007)
Segundo a UNICA (2016), o etanol em 2010 substituiu mais da metade do uso
da gasolina, fruto da introdução dos veículos flex-fuel em 2003, o que demonstra sua
importância na economia e no dia a dia da população. Em 2006 o Brasil atingiu sua
auto-suficiência em petróleo devido a contribuição do setor de cana de açúcar, atingiu
cerca de 14,6% da oferta interna, de acordo com UNICA (2007).
Visto sua ampla comercialização, o presente estudo visa analisar o
processamento da cana de açúcar, com foco no produto etanol, identificar quais os
maiores impactos ambientais e suas possíveis soluções, e também expor quais soluções
são tomadas por uma empresa do interior do estado de São Paulo.
2 Objetivo
Relatar o processo produtivo da cana de açúcar na produção de etanol,
identificar os impactos ambientais existentes nesses processos, mitigar as possíveis
soluções encontradas e expor as soluções que uma empresa do interior de São Paulo
coloca em pratica em seu processo.
3 Metodologia
Considerando o tema da pesquisa, a mesma possuirá uma abordagem
Qualitativa e que num primeiro momento usará da Pesquisa Exploratória para
identificar dados relativos ao tema. Em seguida, para interpretação e elaboração do
relatório de pesquisa utilizar-se-á da Pesquisa Descritiva. Do ponto de vista dos
procedimentos técnicos o trabalho será uma Pesquisa Bibliográfica, uma vez que haverá
consulta em revistas, artigos e sites sobre o tema de pesquisa.
Após todo referencial teórico, será realizado uma análise dos dados
encontrados de modo a identificar os impactos ambientais causados pelo processamento
do etanol, bem como verificar a existência de soluções para esses impactos.

4 Referencial Teórico
Para discussão deste trabalho, se faz necessário o conhecimento de alguns
conceitos relacionados importantes. De início, os impactos ambientais são gerados pela
produção e processamento de determinado produto. Dessa forma, entende-se por
produção “(...) o processo pelo qual um conjunto de fatores pode ser transformado em
um produto”, segundo Mendes (2004, p. 12).
Após a produção, o produto pode passar por um processo, que de acordo com
Charlene e Murray (1994 apud SAIDELLES 2013) “processo é uma série de etapas que
transformam o resultado ou o produto à medida que este percorre a sequência de tarefas
ou funções.”
Esta produção e processamento afetam o meio ambiente gerando os impactos
ambientais:
O impacto ambiental pode ser definido como a modificação no meio
ambiente causada pela ação do homem. Nesse sentido, há impactos
ambientais de todo tipo, desde os menores, que não modificam
substancialmente o meio ambiente natural, até aqueles que não só afetam
profundamente a natureza, como também provocam diretamente problemas
para o ser humano, como a poluição do ar, das águas e do solo. (DIAS, 2011,
p.73)

Os impactos ambientais, como dito acima, podem ser de todo tipo. De modo
geral, a poluição é uma forma comum de caracterizar o impacto. Para Barbieri (2004,
p.15), “poluir é sujar, corromper, contaminar, degradar, manchar; poluição é o ato ou
efeito de poluir; e poluente é o que polui.”
O grande problema é que desde o princípio, o ser humano procura adaptar o
meio ambiente às suas necessidades. Está sempre procurando coisas novas, inovadoras e
por esta razão, ao retirar recursos da natureza para satisfazer sua compulsão, está
também criando prejuízos ao meio ambiente. Portanto, este trabalho tem o foco no
processamento da cana-de-açúcar para o produto etanol, que no decorrer do trabalho
serão citados e analisados os impactos ambientais gerados neste tipo de produto.

5 Processo de Produção do Etanol
A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível identificar o processo produtivo
do etanol. Definimos por meio de leituras em artigos e revistas, que o processo possui
oito etapas:

1ª etapa: Lavagem
A cana, que chega à unidade industrial em sua forma pura, é processada o mais
rápido possível, considerando que é uma matéria prima sujeita a contaminações e
consequentemente de fácil deterioração. Chegando nas usinas é colocada em uma
esteira rolante. Lá, ela é submetida a uma lavagem que retira sua poeira, areia, terra e
outros tipos de impurezas. Após ser levada as mesas para retirar as impurezas, passa por
picadores e por um eletroímã, que retira materiais metálicos do produto, já sendo
preparada para a moagem.

2ª etapa: Moagem da cana
Neste processo, as células da cana são abertas sem perda do caldo. Após o
preparo, a cana desfibrada é enviada à moenda para ser moída e extrair o caldo. Na
moenda, a cana desfibrada é exposta entre rolos submetidos a uma pressão de
aproximadamente 250 kg/cm², expulsando o caldo do interior das células. Este processo
é repetido por cinco vezes continuamente. Adiciona-se água numa proporção de 30%. A
isto se dá o nome de embebição composta, cuja função é embeber o interior das células
da cana diluindo o açúcar ali existente e com isso aumentando a eficiência da extração,
conseguindo-se assim extrair cerca de 94% do açúcar contido na cana.
A cana moída por rolos trituradores produz um líquido chamado melado.
Cerca de 70% do produto original resulta nesse caldo, enquanto os 30% da parte sólida
se transforma em bagaço. Do melado, continua-se o processo de fabricação do etanol,
enquanto o bagaço pode ser utilizado à geração de energia na usina.

3ª etapa: Tratamento do Caldo
Para eliminar os resíduos presentes no melado (restos de bagaço, areia, etc), o
líquido passa por uma peneira. Em seguida, ele segue a um tanque para repousar,
fazendo com que as impurezas se depositem ao fundo – processo chamado decantação.
Depois de decantar, o melado puro é extraído e recebe o nome de caldo clarificado. O

último processo de extração de impurezas é a esterilização, em que o caldo é aquecido
em aproximadamente 105ºC para eliminar os micro-organismos presentes.

4ª etapa: Pré-evaporação
Na pré-evaporação o caldo é aquecido a 120ºC, evapora água e é concentrada a
20ºBrix. Este aquecimento favorece a fermentação por fazer uma esterilização das
bactérias e leveduras selvagens que concorreriam com a levedura do processo de
fermentação.

5ª etapa: Preparo do mosto
Mosto é o material fermentescível previamente preparado. O caldo quente que
vem do pré-evaporador é resfriado a 30ºC em trocadores de calor tipo placas, e enviado
às dornas de fermentação. No preparo do mosto, definem-se as condições gerais de
trabalho para a condução da fermentação como regulagem da vazão, teor de açúcar e
temperatura.

6ª etapa: Fermentação
Na fermentação é onde ocorre a transformação dos açúcares em ETANOL.
Após estar completamente puro, o caldo é levado a domas (tanques) no qual é misturado
a eles um fermento com leveduras (fungos, sendo mais comum a levedura de
Saccharomyces cerevisia). Esses microorganismos se alimentam do açúcar presente no
caldo. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol
e gás carbônico. O processo de fermentação é regulado para 28 a 30ºC e dura de 6 a 8
horas. Como resultado produz o vinho, chamado também de vinho fermentado, que
possui leveduras, açúcar não fermentado e cerca de 10% de etanol.
No processo de transformação dos açúcares em etanol há desprendimento de
gás carbônico e calor, portanto, é necessário que as dornas sejam fechadas para
recuperar o álcool arrastado pelo gás carbônico e o uso de trocadores de calor para
manter a temperatura nas condições ideais para as leveduras.

7ª etapa: Centrifugação do vinho
Após a fermentação, a levedura é recuperada do processo por centrifugação,
em separadores que separam o fermento do vinho. O vinho delevurado irá para os

aparelhos de destilação onde o álcool é separado, concentrado e purificado. O fermento,
com uma concentração de aproximadamente 70%, é enviado às cubas de tratamento.

8ª etapa: Destilação
Nesse processo, o líquido é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é
aquecido até se evaporar. Na evaporação, seguida da condensação (transformação em
líquido), é separado o vinho do etanol. Com isso, fica pronto o álcool hidratado, usado
como etanol combustível, com grau alcoólico em cerca de 96%.
Na destilação do vinho resulta um subproduto importante, a vinhaça. A
vinhaça, rica em água, matéria orgânica, nitrogênio, potássio e fósforo, é utilizada na
lavoura para irrigação da cana, na chamada fertirrigação.
Todas as etapas do processo são monitoradas através de análises laboratoriais
de modo a assegurar a qualidade final dos produtos.
6 Impactos Ambientais e suas possíveis soluções
A atividade humana como transformadora de matérias-primas em bens
manufaturados gera resíduos no final de sua produção que causam impactos ambientais
relevantes, prejudicando, em alguns casos, a sobrevivência da raça humana e a
continuidade da atividade produtiva.
Segundo Bonassa et al (2015) os principais resíduos/subprodutos gerados no
processamento da cana de açúcar na produção do etanol são a Palhagem, Água de
lavagem, Bagaço, Vinhaça e Torta de filtro.

6.1 Palhagem
Proveniente da matéria-prima são as folhas ou palhas e ponteiros deixados na
colheita da cana de açúcar. Outrora, as usinas sucroalcooleiras mantinham a prática da
queima das palhas antes da colheita, sendo essa prática abolida nos dias atuais devido a
enorme poluição causada por esse ato.
Por isso, se deixado uma grande quantidade de palhas no solo, pode causar a
redução de incidência de luz no solo e alteração do microclima local, que pode afetar a
brotação e o crescimento das plantas (TORRES et al, 2012, p. 231).
Entretanto, a quantidade certa de palhas dos canaviais sem queimada deixados
no solo, constitui numa vantagem pois

(...) propicia maior proteção ao solo contra a erosão, maior incorporação da
matéria orgânica, maior atividade microbiana do solo, reduzindo a poluição
ambiental e melhorando a qualidade da matéria-prima para a indústria. Além
dessas vantagens, há maior retenção de umidade pela palha, diminuindo a
necessidade de irrigação em locais com problemas de déficit hídrico.
(TORRES et al, 2012, p. 231)

Desse modo, é possível verificar que as palhas ao invés de ser um resíduo de
grande impacto ambiental, podem ser aproveitadas para geração de energia, no processo
de queima nas caldeiras, juntamente com o bagaço ou aliadas na manutenção do solo,
como uma camada de matéria orgânica, melhorando até a produção da cana de açúcar.

6.2 Água de lavagem
Algumas usinas ainda utilizam da lavagem da cana antes da mesma entrar para
processamento, que segundo Bonassa et al (2015) constitui-se numa das etapas que
mais utiliza água em todo o processamento do etanol e que o reuso dessa água mostra-se
uma alternativa viável para diminuir o desperdício e o impacto que essa água pode
causar no meio ambiente, uma vez que, por ser proveniente da cana de açúcar que foi
retirada da plantação, a água pode estar contaminada ou suja, dependendo da quantidade
de terra ou palha. No entanto, algumas usinas dispõem de um processamento
mecanizado, e que elimina a necessidade de lavagem da cana de açúcar.
Segundo Espirito Santo e Almeida (2007) a água pode ser utilizada ainda para
lavagem das caldeiras e das instalações em geral, sendo que essa água também acaba
por ficar com resquício de outros componentes do processamento do etanol.
A preocupação maior do impacto ambiental causado pela água de lavagem é o
seu destino, pois a água contaminada, caso seja lançada na natureza, pode contaminar o
lençol freático. Por isso as principais medidas para minimizar o efeito poluente desse
resíduo são a reciclagem no processo de embebição e reciclagem no processo de
lavagem, pelo qual é necessário o tratamento para remoção de sólidos e resíduos e para
remoção de substâncias orgânicas solúveis e para assim fazer a reutilização dessa água.

6.3 Bagaço de cana

O bagaço de cana constitui no resíduo sólido gerado após a cana de açúcar
passar pela moenda. Seu impacto ambiental está relacionado a grande quantidade que
pode ser solta na natureza.
A solução encontrada pelas usinas sucroalcooleiras é a geração de energia a
partir do bagaço da cana, onde são queimadas em caldeiras, permitindo que as unidades
não consumam energia elétrica das redes de distribuição no período de safra (TORRES
et al, 2012).

Grande partes das usinas, já utiliza desta técnica, queimando o bagaço na
caldeira, onde este é convertido em vapor e sua energia elétrica pode
alimentar toda a energia necessária na produção de etanol e inclusive,
tornando-se auto-suficiente energeticamente e em alguns casos há ainda a
venda do excedente (...). (BONASSA, 2015, p. 5)

Segundo Torres et al (2012), existem outras destinações para o bagaço da cana
de açúcar. O mercado paga, por exemplo, praticamente o mesmo preço pelo bagaço in
natura que a cana de açúcar. O autor cita ainda que o bagaço de cana é usado na
produção de aglomerados e compensados similares aos de madeira, podendo ser um
substituto dela por apresentando excelente resistência, pode ser utilizado na fabricação
da ração animal misturado a leveduras, e também pode ser utilizado na fabricação de
papel (celulose).
Percebe-se que a preocupação com esse subproduto é relevante, pois caso a
usina não se posicione em qual destino mais correto dar ao bagaço da cana, ela pode
gerar uma grande quantidade de resíduo para a empresa, que além de impactar o meio
ambiente, gera um custo de armazenagem para a usina.

6.4 Vinhaça
Segundo Meneguetti et al, a vinhaça é um “resíduo resultante da destilação do
álcool, rica em água, matéria orgânica (...). É utilizada principalmente na lavoura para
irrigação da cana, na chamada fertirrigação” (MENEGUETTI et al, 2010, p. 6).
Ainda, de acordo com Torres et al, o poder poluente da vinhaça é muito maior
que o do esgoto doméstico, pois “decorre da sua riqueza em matéria orgânica, elevada
corrosividade, altos índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), elevada em
nutrientes como o potássio, cálcio e o enxofre (...)” (TORRES et al, 2012, p. 232). Não

se pode esquecer também da poluição sensorial da vinhaça, pois ela causa mau cheiro
quando utilizada nas lavouras como fertilizante.
Desse modo, é possível perceber que a vinhaça, mesmo que utilizada como
fertilizante, principalmente pelo alto teor de potássio, sua aplicação pode acarretar na
contaminação do solo e do lençol freático. Por isso Meneguetti et al (2010) cita ainda
que outras opções para seu destino sem necessariamente impactar de forma abrupta o
meio ambiente, é destiná-lo a produção de proteínas, produção de gás metano e até na
formulação de ração animal.

6.5 Torta de filtro
A torta de filtro provem do caldo que é submetido a clarificação, gerando um
resíduo rico em minerais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e
enxofre, e matéria orgânica, como proteínas e lipídios. (MENEGUETTI et al, 2010)
Esse resíduo era jogado nos rios, causando um impacto grande no meio
ambiente. Porém, atualmente, tem sido utilizado como fertilizante e condicionador de
solo, uma vez que o solo brasileiro é fraco em fósforo, e a torta de filtro, juntamente
com fertilizantes fosfatados, é aplicado em áreas de plantação da cana de açúcar,
principalmente em locais que seu cultivo é feito há anos. Desse modo, a torta de filtro
ajuda na produtividade da cana de açucare diminui os custos de produção. (BONASSA
et al, 2015) e também pode ser utilizada na alimentação animal.

7 Soluções
Com base em uma empresa do interior do Estado de São Paulo, identificamos
as possíveis soluções adotadas.
A agua utilizada para a lavagem da cana é reutilizada e depois tratada antes de
ser feito o seu descarte.
O bagaço da cana de açúcar, um dos subprodutos da indústria da cana, assim
como a sacarose e a palha. Atualmente o bagaço gerado na usina é consumido para
produção de energia por meio da co-geração, o processo de produção de energia elétrica
a partir da queima do bagaço é totalmente automatizado e inserido dentro da linha de
produção, tornando a usina auto-sustentável energeticamente e também energia para
venda de eletricidade.
Outro impacto que a empresa reutiliza, é a Levedura seca, que apesar de não ter
sido citada como um dos principais impactos, é obtida da secagem de uma parte do leite

de levedura sangrado no processo de condução da fermentação. A levedura seca é
produzida na proporção de 2,5 quilos para 100 litros de álcool e possui em sua
composição 35% de proteína e alto teor de vitamina, portanto a empresa comercializa
especialmente na composição de rações animais.

8 Conclusão
Após toda pesquisa bibliográfica percebe-se que para se chegar ao produto
etanol, a cana-de-açúcar passa por oito etapas. Dentro deste processamento há grande
atenção com a temperatura, a umidade, a pressão das máquinas, empregados ao
processo, pois é a partir desses fatores que vai ser determinado a qualidade do produto
final. Depois da análise do processamento, identificamos alguns impactos causados ao
meio ambiente. Dentre eles, pode-se destacar a palhagem, água de lavagem, bagaço,
vinhaça e torta de filtro.
Entretanto, apesar de serem considerados como impactos ambientais, ainda
pode-se considerar que dando o destino correto a esses subprodutos, ao invés de
malefícios, eles trazem benefícios à usina, pois podem colaborar com a manutenção do
solo, geração de energia, serem usados como fertilizantes e também vendidos para
serem usados como componente na ração animal. Portanto, se a usina usar estratégias
adequadas ela pode reverter a situação e além de não prejudicar o meio ambiente, ainda
reverte os custos em uma receita extra para a mesma.
Percebe-se que tanto a vinhaça quanto a torta de filtro são utilizadas na lavoura
e ambas podem ser usadas também como componente na ração animal. Isso mostra a
capacidade que as usinas sucroalcooleiras possuem de serem grandes fornecedoras de
componentes para a ração animal, além de também possuírem um nicho de mercado que
lhe auferem ganhos financeiros extras.
Porém algumas usinas ainda não utilizam de todas os meios sustentáveis, como
por exemplo a usina estudada, que só reutiliza a agua da lavagem, o bagaço para a
produção de energia e a comercialização da levedura seca, que se tornam outros meios
de comercio da empresa, ganhando assim além de menos desperdícios, uma visão de
empresa sustentável.
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