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RESUMO 

 

A busca por excelência na estrutura do sistema de produção do setor agroindustrial tem 

incentivado a implantação de tecnologias sustentáveis, buscando assim a produção mais limpa 

nos diversos setores industriais como forma de mitigar ou evitar a geração de resíduos e, 

tornar mais eficiente e sustentável o uso de matéria prima, água e energia. O objetivo deste 

estudo foi analisar a produção científica acerca da geração e utilização de resíduos 

agroindustriais e seus impactos ambientais e aplicabilidade do conceito produção mais limpa 

para a minimização e prevenção destes impactos. Para tal realizou-se uma revisão sistemática 

da literatura sobre o tema nos últimos 10 anos utilizando as bases de dados periódicos da 

Capes e Banco Nacional de Teses e Dissertações. No total foram selecionadas 16 publicações 

para discussão do trabalho, sendo 12 dissertações e 4 artigos. Por meio do presente estudo foi 

possível analisar as produções científicas mais recentes no campo da geração de resíduos 

agroindustriais e os impactos ambientais causados pelo gerenciamento inadequado destes 

produtos. Foi observado que os trabalhos tratam de uma vasta pluralidade de temas nas 

abordagens do gerenciamento de resíduos agroindustriais, investigando processos industriais 

ou empresariais, apontando falhas, propondo melhorias, realizando exigências e reflexões 

sobre a temática, tais como, melhor aproveitamento da água, energia e diminuição dos 

impactos ambientais. Esta revisão contribui para o conhecimento das pesquisas atuais sobre o 

gerenciamento de resíduos do setor agroindustrial dentro da perspectiva da produção mais 

limpa no Brasil. 

Palavras-chave: Produção Mais Limpa. Agroindústria. Gerenciamento de Resíduos.  



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre os diversos segmentos industriais, o setor da agroindústria ocupa posição de 

destaque no Brasil, e se encontra em acentuado crescimento. De acordo com a Empresa 

Brasileira de Agropecuária (EMBRAPA, 2018) a agroindústria participa de forma 

significativa para o processo de desenvolvimento do país, com representação de cerca de 

23,6% no Produto Interno Bruto (PIB) e ainda responsável pela geração de empregos para 

milhões de pessoas. O setor agroindustrial contribui no beneficiamento, na transformação de 

produtos e ainda no processamento de matérias primas advinda da agricultura, pecuária, 

aquicultura e silvicultura. 

Assim como em qualquer outra atividade industrial, este setor gera um número 

elevado de resíduos com características diversas, potencialmente poluentes e que necessitam 

ser devidamente gerenciadas a fim de não promover nenhum impacto e desequilíbrio 

ambiental. Nos últimos anos a questão ambiental tem sido largamente discutida, 

especialmente devido à preocupação com a devastação ambiental provocada pelo homem e 

com a preservação dos recursos naturais. A partir de então, as empresas, por meio de uma 

regulamentação mais rigorosa, têm buscado um novo comportamento sobre os processos de 

produção e também de comercialização de produtos, visando o desenvolvimento sustentável. 

Estima-se que no setor agroindustrial, são gerados uma grande quantidade de resíduos 

durante o processamento e beneficiamento da matéria prima, tais como couro, alimentos, 

fibras e madeira. Estes resíduos quando não tratados adequadamente são considerados um 

risco potencial de contaminação para o meio ambiente. Sendo assim observa-se a crescente 

necessidade e urgência da conscientização, criação de estratégias de ações e melhorias 

tecnológicas que visem a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no âmbito 

agroindustrial.  

A geração de resíduos e rejeitos é uma das grandes responsáveis pelo aumento do 

custo na produção, devido ao desperdício e também às perdas decorrentes entre a produção e 

a comercialização. A busca por excelência na estrutura do sistema de produção tem 

incentivado a implantação de tecnologias sustentáveis, buscando assim a produção mais limpa 

nos diversos setores industriais. Neste sentido surge o conceito de produção mais limpa (P+L) 

com a finalidade de diminuir ou até mesmo evitar a geração de resíduos, bem como tornar 

mais eficiente o uso de matérias primas, água e energia, por meio de transformações nos 



processos de produção e minimização dos custos dos processos produtivos. Estas tecnologias 

ultrapassam os modelos convencionais, pois rearranjam as prioridades e promovem o 

direcionamento das políticas de gerenciamento de resíduos na produção em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

Cabe destacar a necessidade de investigação e a reflexão acerca de como é realizado o 

gerenciamento de resíduos no setor agroindustrial, bem como discutir, por meio de pesquisas 

disponíveis na literatura científica, a forma como estas industrias podem incorporar e/ou 

aprimorar seu desempenho ambiental, promovendo ações dentro dos conceitos e benefícios da 

P+L. Contudo, apesar das tecnologias e conhecimentos que dispomos nos dias atuais, nos 

países subdesenvolvidos, estudos que tratam desta temática ainda são escassos, o que 

repercute no avanço rumo a uma produção agroindustrial sustentável. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar a produção científica acerca 

da geração de resíduos agroindustriais e seus impactos ambientais e aplicabilidade do 

conceito P+L para a minimização e prevenção destes impactos. Para tal foi realizado uma 

revisão integrativa da literatura sobre o tema nos últimos 10 anos utilizando as bases de dados 

periódicos da Capes e Banco Nacional de Teses e Dissertações. Esta revisão contribui para o 

conhecimento das pesquisas atuais sobre o gerenciamento de resíduos do setor agroindustrial 

dentro da perspectiva da P+L no Brasil. 

  

 

2 A METODOLOGIA P+L NA GESTÃO DOS RESIDUOS NO SETOR 

AGROINDUSTRIAL: ESTUDO TEÓRICO 

 

O Brasil apresenta forte destaque na produção agroindustrial, constituindo-se como 

um dos mais importantes fornecedores de alimentos no mercado internacional. Dados do 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA, 2018), indicam que 

agroindústria é um dos setores de maior expressão no Brasil com grande participação no 

crescimento do PIB nacional e ainda importante contribuição no controle da inflação além do 

grande número de empregos gerados todos os anos. 

A agroindústria é o setor destinado às atividades que envolvem a transformação e o 

beneficiamento dos diversos produtos agropecuários, sejam eles de origem animal ou vegetal, 

baseado em matéria prima originada no próprio estabelecimento ou em outros. Pode ser 

entendida também como a unidade de produção que modifica a matéria prima de origem 



agropecuária para seu uso intermediário ou final, um conjunto de atividades que concorrem 

para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção de insumos até a chegada do 

produto final ao consumidor, com singular importância no abastecimento interno e exportação 

(LEITE, 2010). 

O setor agroindustrial é extenso, com inúmeros segmentos que podem ser utilizadas 

como referência: 

Abate e industrialização de frangos, indústria de rações para animais, indústria de 

rações e alimentos balanceados para humanos, abate e industrialização de suínos, 

indústria de móveis, abate e industrialização de gado, indústria de curtimento de 

couro, indústria de bebidas, indústria de tecidos de lã, algodão e fibras naturais, 

alimentos desidratados e liofilizados, indústria de doces, indústria de álcool, 

indústria de açúcar, indústria de alimentos congelados, indústria de farinha, indústria 

de conservas e enlatados, indústria de sucos, indústria de laticínios, indústria de 

insumos agrícolas e inúmeras outras (SCHENINI, 2011, p. 84). 

Dado o aumento do consumo dos produtos deste setor, consequentemente têm-se 

observado uma maior demanda da utilização dos recursos naturais ou não, de todos os 

processos desde a extração da matéria prima até a disposição final, passando pelo 

processamento, produção e tratamento. Como resultado, como em qualquer processo 

produtivo, há geração de uma grande quantidade de resíduos e emissões que implicam no 

aumento dos impactos ambientais (FERRAREZE et al., 2018). 

Um dos grandes problemas enfrentados atualmente na agroindústria é com relação à 

geração de resíduos e sua destinação e tratamento. Em uma análise acerca dos resíduos 

procedentes das principais culturas brasileiras, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(2012) verificou uma ampla geração destes no país, representando cerca de 291 milhões de 

toneladas no ano de 2009. Estes resíduos, gerados em montante, representam perigo potencial 

para o meio ambiente, pois muitas vezes podem ser tóxicos e de difícil degradação. Dessa 

forma os processos industriais necessitam de um novo ponto de vista em face dos dados 

alarmantes a respeito da devastação ambiental e da escassez de recursos naturais. Ações de 

reciclagem, redução e reaproveitamento dos resíduos demonstram a necessidade de recuperar 

matéria, preservar o meio ambiente e evitar a degradação ambiental (IPEA, 2012). 

Nos processos produtivos, Pereira (2014) aponta que, com relação à poluição 

ambiental, as empresas podem se posicionar de forma a ignorar o problema, diluir e dispersar 

a poluição para que os efeitos se tornem menos aparentes ou trata-la por meio de abordagens 

fins de tubo. Nos dias atuais estes conceitos evoluíram para um modelo de prevenção à 

poluição e geração de resíduos. São várias as justificativas para estas mudanças, entre elas: 

pressão de semelhantes e de ONG’s (Organizações não governamentais) e rigorosidade das 



leis de controle da poluição. Dessa forma, os programas de desenvolvimento da produtividade 

passaram a integrar também o fator ambiental.  

Nesta conjuntura, em meados dos anos 80 surgiu o termo “produção mais limpa” 

(P+L). A metodologia conceitual da P+L foi proposta pelo Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) juntamente com a UNEP (United Nations Environmental 

Programme) a partir da necessidade da busca de soluções para o grande problema da 

devastação ambiental ocorrida nos últimos anos. Este modelo tem como finalidade mitigar ou 

até mesmo extinguir a geração de resíduos de um processo de produção e assim aumentar a 

eficiência do processo realizando o uso racional da água, energia e matéria prima, 

consequentemente elevar os lucros e evitar o desperdício (KANNO et al., 2017). No Brasil, a 

introdução da P+L se deu com a criação do CNTL (Centro Nacional de Tecnologias Limpas) 

juntamente com os esforços de outras instituições e órgãos governamentais (PEREIRA; 

SANT’ANNA, 2012). 

A implementação desta estratégia obedece ao estabelecimento de preferências na 

identificação de oportunidades de P+L, em um processo produtivo. Esta se faz presente em 

todas as etapas do processo de produção, desde a escolha da matéria prima e design do 

produto pretendido. Pereira e Sant’anna (2012) explicam que a P+L nos processos de 

produção, decorrem da conjunção entre “conservação de matérias-primas e energia, 

substituição de materiais tóxicos/perigosos por outros menos prejudiciais, e redução da 

quantidade e/toxicidade das emissões e resíduos” (PEREIRA; SANTANA, 2012, p. 19). 

Ainda de acordo com os autores, com relação aos produtos, a P+L enfoca a redução integral 

dos impactos ambientais durante todo o processo produtivo e para os serviços, ela implica na 

agregação de conceitos ambientais nos mais diferentes estágios (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Fluxograma das oportunidades de P+L em um processo produtivo 

Fonte: Milan e Grazziontin (2012) 

 

A implementação desta metodologia nos processos produtivos acarreta em benefício 

ambiental, econômico, à saúde da população e segurança ocupacional (SILVA et al., 2018). 

Alvarenga e Queiróz (2009) ainda acrescentam que aplicar a P+L nos processos produtivos 

gera conservação de matéria prima, de água e energia, subtração da toxicidade e de resíduos. 

Para Milan e Grazziontin (2011) este modelo favorece a agregação de valor e geração 

de lucro para a empresa, ao passo que potencializa a utilização das matérias primas e reduz os 

custos com o tratamento dos resíduos, gerando assim uma vantagem competitiva sustentável. 

Estas ideias também são sustentadas por Kanno et al. (2017), que argumentam que a ação da 

adoção da P+L é perfeitamente rentável e pode ser aplicada em todos as áreas de atuação por 

meio da redução dos resíduos na produção e de seus possíveis impactos ambientais.  

Convém ressaltar também que nos dias atuais, pode-se observar uma mudança no 

comportamento do consumidor, que está cada vez mais consciente dos problemas ambientais 

e busca alimentos mais saudáveis. Tal fato, também pode ser um grande impulsionador da 

busca de tecnologias de P+L no setor. Neste sentido, vários estudos têm sido realizados a fim 

de analisar os benefícios da utilização da P+L no setor agroindustrial (FERRAREZE et al., 

2018). Este modelo de gerenciamento de resíduos dentro de uma perspectiva P+L em 

pequenas ou grandes agroindústrias é uma importante estratégia para otimização do sistema 



produtivo, visando a excelência do seu desempenho, o bem da sociedade em geral e do meio 

ambiente.  

A gestão de resíduos deve garantir o maior reaproveitamento e reciclagem possível. 

Na agroindústria, os benefícios e utilizações desta prática são inúmeros tais como: utilização 

da biomassa como fonte sustentável de energia e produção de fertilizantes, aproveitamento 

dos resíduos na alimentação animal e produção de insumos para o desenvolvimento de outros 

produtos (IPEA, 2012).  

Em um estudo realizado por Silva et al. (2018) foram avaliados as práticas de P+L no 

cultivo de melão como: utilização de mulching biodegradável, irrigação realizada por 

gotejamento, compostagem com folhas e ramos do melão, uso de fertilizantes na água e o 

recolhimento das embalagens dos insumos pelos fornecedores. Com a aplicação destas 

técnicas os autores observaram uma maior eficiência na produção do fruto e qualidade do 

produto ofertado utilizando os princípios da P+L quando comparado com os sistemas de 

manejo tradicionais.  

Em um outro estudo, Alvarenga e Queiróz (2009) apontaram que muitas indústrias 

sucroalcooleiras têm os seus resíduos, vinhaça e torta de filtro, lançados indiscriminadamente 

no meio ambiente, gerando impactos ambientais, como contaminação do solo e lençol 

freático. Além disso, há uma alta demanda de volume de água para o processamento industrial 

da cana de açúcar. Neste sentido, algumas atividades da P+L aplicadas no processo podem 

ser: o uso da vinhaça e da torta de filtro como fertilizantes alternativos, a geração de energia a 

partir do bagaço da cana, a reciclagem da água da lavagem da cana, dos condensadores 

barométricos e da lavagem de dornas para diferentes utilizações, o melaço utilizado para 

produção de álcool e a ponta de cana utilizada na alimentação animal. 

Desse modo, o modelo de gerenciamento de resíduos dentro de uma perspectiva da 

P+L em pequenas ou grandes agroindústrias tem sido evidenciado como uma importante 

estratégia para otimização do sistema produtivo, visando a excelência do seu desempenho, o 

bem da sociedade em geral e do meio ambiente. 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

Este trabalho, de natureza qualitativa, foi conduzido na forma de revisão integrativa da 

literatura que tem como finalidade realizar a reunião e síntese dos resultados de pesquisas 

acerca de um determinado assunto, de forma sistemática e ordenada. O levantamento das 



informações ocorreu durante os meses de junho e julho de 2019 e para tal adotou-se as 

plataformas eletrônicas de dados do Portal Capes e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD), utilizando-se como descritores: “gestão de resíduos agroindustriais”, “produção 

mais limpa e agroindústria” e “gestão de resíduos e produção mais limpa”.  

Para a seleção das publicações foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Os 

critérios de inclusão adotados foram: estudos originais com descrição clara de método e 

apresentação de resultados, estudos completos e gratuitos, estudos publicados em português, 

no período entre 2009 e 2019. Os critérios de exclusão adotados foram: artigos em 

duplicidade nas bases pesquisadas, artigos cujos textos não eram disponibilizados gratuitos e 

de forma integral, resumos em anais de eventos, artigos que não abordavam o gerenciamento 

de resíduos agroindustriais estudos em outras línguas que não o português, falta de adesão à 

temática do estudo. 

A partir dos resultados da busca, procedeu-se à leitura dos títulos, descritores e 

resumos fim de verificar sua elegilibilidade. Posteriormente foi realizado a leitura integral 

desses materiais, sendo possível selecionar 18 publicações no total para compor a amostra 

final desta revisão integrativa da literatura conforme apresentado no fluxograma a seguir 

(Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma da metodologia de revisão integrativa 

 
Fonte: Autor (2019) 

 

A análise e interpretação dos dados foram realizadas de forma organizada e sintetizada 

por meio da elaboração de um quadro para o armazenamento dos dados, contendo os 

seguintes itens: identificação do estudo, autores, ano e periódico, resultados e conclusão do 

estudo. 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o levantamento realizado foi possível observar que a produção 

científica nacional sobre a utilização de resíduos agroindustriais é carente, especialmente no 

que tange à perspectiva da P+L especificamente. Dentro dos critérios metodológicos 

utilizados não foi possível identificar nenhum trabalho que abrangesse especificamente esta 

metodologia produtiva como assunto principal. Tal fato ode ser devido às palavras chave 

utilizadas na busca das publicações, porém, os trabalhos selecionados dispõem de 

investigações sobre a diminuição e aproveitamento dos resíduos visando a sustentabilidade do 

processo produtivo, que é um dos constructos da P+L. 

A partir da primeira busca realizada no BDTD com os descritores foram encontrados 

55 resultados. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram encontrados 46 trabalhos para 

posterior análise. Destes, foram selecionados 12 trabalhos que atenderam aos critérios. Estas 

12 publicações compreendem fundamentalmente dissertações de mestrado realizadas em 

Universidades Federais brasileiras, sendo 31% destas publicadas em 2017, 23% em 2014, 

15% em 2011 e em 2016 e 8% em 2011 e 2018.  

Por sua vez, as buscas na base dados da Capes constituíram 80 publicações e destes, 

quatro foram selecionados para compor a amostra deste estudo. Os anos de publicação 

variaram entre 2011 e 2018 (Quadro 1) 

 

Quadro 1 – Categorização das publicações quanto ao título do trabalho e objetivos da pesquisa 

Título do trabalho Objetivos da pesquisa 

Fertilidade do solo e absorção de nutrientes em 

cana-de-açúcar fertilizada com torta de filtro 

Avaliar o efeito de diferentes doses de fertilizantes 

orgânico e mineral na cultura da cana-de-açúcar e nos 

atributos químicos do solo 

Gestão ambiental no setor sucroalooleiro de 

pernambuco entre a inesgotabilidade dos recursos 

naturais e os mecanismos de regulação. 

Analisar os mecanismos de gestão ambiental aplicados ao 

setor sucroalcooleirode Pernambuco a partir dos 

instrumentos de reulação formal e informal, com enfoque 

na gestão dos resíduos dos processos sucroalcooleiros. 

Avaliação do uso racional e do potencial de reuso 

de agua : estudo de caso em um  frigorifico de 

frangos 

Identificar pontos de consumo excessivo de agua e propor 

alternativas para o gerenciamento dos recursos hídricos por 

meio da redução de consumo e reuso 

Uso de água e análise exergética na produção 

integrada de etanol de primeira e segunda geração 

a partir da cana-de-açúcar 

Avaliação de alguns aspectos da sustentabilidade da 

produção integrada de etanol de primeira e segunda 

geração a partir da cana-de-açúcar 



Desenvolvimento do feijão caupi em função da 

utilização de resíduo da indústria do café como 

fonte de potássio 

Avaliar o desenvolvimento do feijão-caupi a partir da 

utilização de resíduos da indústria de café, em comparação 

com adubação potássica convencional 

Biodigestao anaeróbia dos resíduos da 

agroindustria de citrus e consosrcio com dejetos 

suinos 

Avaliar a biodigestão anaerobia a partir do residuo da 

agroindustria do citrus utilizando como inoculo a água 

residual da suinocultura 

Simulador do reator UASB para conversão de 

vinhaça em biogás 

Desenvolver um simulador capaz de fornecer resultados 

dessa produção pode representar uma ferramenta 

apropriada para análise de investimentos no setor 

energético, bem como fornecer informações para melhoria 

de processos produtivos de etanol 

Produção de biogás através da mistura de resíduos 

da agroindústria de banana e palmito pupunha 

Verificar a produção de biogás através da mistura de 

resíduos da agroindústria de banana e de palmito pupunha, 

além da análise dos efluentes e posterior verificação da 

redução da carga orgânica das matérias-primas utilizadas. 

O etanol da cana de açúcar: possibilidades 

energéticas da região de Ceará-Mirim-RN 

Apresentar o histórico e as vantagens de uma fonte de 

energia “limpa” que vem se destacando na Matriz 

energética brasileira, com o foco na sua produção no Vale 

do Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte 

Diagnóstico dos efluentes gerados no abatedouro 

público do município de  Pombal-PB 

O diagnóstico do efluente do sistema de tratamento do 

abatedouro municipal de Pombal - PB, caracterizando os 

fisico-quimicamente, avaliando sua eficiência quanto aos 

parâmetros exigidos pela legislação vigente 

Desempenho econômico e ambiental: práticas de 

ecoinovação em biodigestores em empresas 

processadoras de mandioca 

Investigar se, na implantação de biodigestores, as práticas 

de ecoinovação contribuíram para o desempenho 

econômico e ambiental das empresas processadoras de 

mandioca do Paraná. 

Percepção dos players do setor sucroenergético 

sobre a influência do protocolo agroambiental no 

processo de gestão ambiental empresarial: um 

estudo com gestores do setor na mesorregião de 

Assis-SP 

Apurar a percepção dos gestores das agroindústrias e 

fornecedores situados na mesorregião de Assis-SP sobre a 

influência do Protocolo Agroambiental no processo de 

gestão ambiental empresarial. 

Diagnóstico do Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos Provenientes do Matadouro Público do 

Município de Pombal-PB 

Realizar um diagnóstico do gerenciamento dos resíduos 

sólidos  provenientes do matadouro público do Município 

de Pombal-PB 

Desenvolvimento de uma estrutura metodológica 

para avaliação de desempenho ambiental (ada) do 

processo de fabricação do couro 

Desenvolver uma estrutura metodológica coerente e 

suficiente para a ADA aplicada na indústria coureira 

baseada nos aspectos referentes à estabilidade ambiental 

Construção de uma estrutura metodológica para 

Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA) de 

indústrias sucroenergéticas: um estudo multicasos 

Apresentar um estudo multicasos sobre avaliação de 

desempenho ambiental baseada no potencial de toxicidade 

humana em três empresas (denominadas por empresa A, B 

e C) da indústria sucroenergética brasileira. 

Construção de uma ferramenta para avaliação de 

desempenho ambiental de empresas do setor de 

Elaboração de uma ferramenta que possa auxiliar as 

empresas produtoras de celulose Kraft branqueada a 



celulose avaliarem seu desempenho ambiental com relação à 

destinação dada a seus resíduos 

Fonte: Autor (2019) 

 

Observa-se que existe a predominância de estudos e resultados relacionados à cana-de-

açúcar e apresentam propostas e problemas relacionados à gestão dos resíduos agroindustriais 

visando à diminuição de água, energia e impactos ambientais. 

No estudo de Mello (2011) abordou-se os problemas ambientais representados pela 

indústria sucroalcooleira (cana de açúcar) no estado de Pernambuco, que ocorrem tanto na 

etapa agrícola quanto na produção do álcool e do açúcar. Identificou-se que a gestão dos 

resíduos agroindustriais deste setor é ineficiente, com alto número de resíduos gerados, 

armazenamento e destinação final inadequados. Assim, ocorre a poluição das águas 

ocasionada pelo vinhoto e águas residuais, bem como da poluição atmosférica ocasionada 

pela queima da palhada e caldeiras sem fiscalização. Neste estudo fica evidente a importância 

da aplicação da P+L como estratégia produtiva e ambiental. 

Por sua vez, Thomaz (2017) avaliou três empresas da indústria sucroenergética e 

apontou como resíduos altamente tóxicos: a vinhaça, a torta de filtro, as cinzas da queima do 

bagaço e os gases provenientes da queima do bagaço. No entanto, as indústrias analisadas 

apresentavam práticas ambientalmente adequadas de gerenciamento de resíduos. Salazar 

(2012) também estudou os processos sustentáveis da produção de biocombustível a partir da 

cana de açúcar. O autor ressaltou importância de práticas sustentáveis como a mínima 

captação de água unido ao potencial de reutilização dos efluentes (condensados de vapor 

vegetal do caldo e licor de glicose) para a redução da captação externa da água e para a 

produção de biogás. Além disso destaca o uso do bagaço da cana como matéria prima para 

obtenção do etanol de 2ª geração. 

A utilização de resíduos também pode ser utilizada para produção de biogás, a partir 

da vinhaça (SILVA, 2014) e como fertilizante a partir da torta de filtro (ALMEIDA JUNIOR 

et al., 2011). Deve-se destacar que o desenvolvimento de métodos que promovam o 

aproveitamento de todos os subprodutos da cadeia produtiva do etanol aumentaria ainda mais 

a rentabilidade e a viabilidade do produto final (AQUINO et al., 2014). 

A produção de biogás também foi estudada por Vidal (2014) a partir dos resíduos da 

agroindústria de banana e palmito pupunha, e por Silva, Cirani e Serra (2016) a partir de 

material orgânico residual da mandioca, demonstrando que além de diminuir de forma 

eficiente a carga orgânica, esta é uma excelente alternativa para reduzir os custos da 



produção. Do mesmo modo, no estudo de Santos (2016) foi demonstrado que resíduos de 

citrus juntamente com inoculo de dejetos suínos são potencialmente interessantes para 

produção de metano. 

Dentro da perspectiva da P+L, as aplicações de técnicas de gerenciamento do uso da 

água também foram abordadas nos estudos analisados. No estudo de Botelho (2011) foram 

avaliados o uso racional e do potencial de reuso de água em um frigorifico de frangos. A 

autora apontou que medidas de minimização do uso de água por meio do desligamento de 

algumas saídas de água durante a parada da produção, modificações estruturais simples nos 

equipamentos e reuso da água tratada do chiller e pré-chiller proporcionou uma redução de 

consumo de água de 25L/frango para 21L/frango. Por sua vez, Novaes (2016) argumentou 

acerca do problema do sistema de tratamento de efluentes provenientes de abatedouros, que 

ferem as leis ambientais desta atividade e a urgência das normatizações e adequação do 

gerenciamento de resíduos neste setor (SILVA, 2017).  

Outro ponto abordado nos estudos analisados foi o potencial de utilização de resíduos 

oriundos da torrefação do café para substituição da adubação potássica, dado a sua alta 

concentração deste nutriente (LIMA, 2014). Ademais, vale destacar a importância dos estudos 

acadêmicos recentes sobre as iniciativas de implantação de estruturas metodológicas de 

avaliação do desempenho ambiental em industrias coureiras (FERREIRA, 2017), indústrias 

sucroenergeticas (THOMAZ, 2017) e de celulose (FIGUEIREDO, 2018).  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente estudo foi possível analisar as produções científicas mais recentes 

no campo da geração de resíduos agroindustriais e os impactos ambientais causados pelo 

gerenciamento inadequado destes produtos. O conceito de P+L foi apontado pelos autores 

como forma de prevenção destes impactos, embora não fosse explícito o termo.  

Em uma análise geral dos trabalhos, percebe-se uma grande pluralidade de temas, 

contudo, estes se concentram nas abordagens do gerenciamento de resíduos nos princípios da 

P+L, investigando processos industriais ou empresariais, apontando falhas, melhorias, 

exigências e reflexões acerca dos problemas apontados, tais como, melhor aproveitamento da 

água, energia e diminuição dos impactos ambientais. Ademais, verifica-se que uma grande 

parte dos trabalhos tem foco na indústria sucroalcooleira e provém de dissertações de mestrado 



realizado em diferentes campos de concentração nas universidades brasileiras nos últimos oito 

anos.  

Verificou-se que a interface entre as temáticas da P+L e agroindústria ainda é pouca 

evidenciada no Brasil, sendo carente o número de publicações que buscam investigar de forma 

centrada a dinâmica relação entre tais temas.  

Por meio do método de revisão empregado, foi possível evidenciar uma melhor 

compreensão do campo investigado, bem como das contribuições que cada estudo oferece. 

Com este cenário, se torna possível a determinação de rumos para novas pesquisas que possam 

avançar no campo da P+L no setor agroindustrial. Para tanto, considera-se necessário que as 

indústrias e empresas passem a incorporar em seus processos produtivos ações embasadas na 

responsabilidade ambiental, bem como incentivar e/ou financiar pesquisas de embasamento 

teórico cientifico visando a excelência dos seus processos produtivos.  

Dentre as contribuições deste trabalho está o levantamento dos principais setores 

agroindustriais destacados nas publicações científicas e o conhecimento das pesquisas atuais 

sobre o gerenciamento de resíduos do setor agroindustrial dentro da perspectiva de uma 

produção que assegure o uso mais eficiente das matérias primas, água e energia, e promoção da 

redução dos impactos ambientais.   
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