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RESUMO 

 

A vitivinicultura é uma atividade de grande importância econômica e social 

principalmente no Rio Grande do Sul. No entanto, um dos maiores problemas é a 

abundante quantidade de resíduos gerados durante o processamento da matéria prima, 

que acabam muitas vezes sendo poluidores do meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo 

geral dessa pesquisa é analisar os processos industriais em uma vinícola e verificar a 

capacidade de gerir todos os resíduos que venham a produzir. A vinícola se encontra 

localizada na Serra Gaúcha. A metodologia foi estruturada em análise dos 

produtores/fornecedores, descrição do processo industrial de fabricação, análise e 

quantificação dos resíduos gerados e sua destinação, e propostas de medidas de gestão 

ambiental e responsabilidade social. A geração de resíduos pelos setores na indústria 

estudada é grande, mas todos possuem destino correto. Os resíduos da uva também têm 

valor no mercado como alternativa na alimentação humana, bem como para a indústria 

farmacêutica, além da compostagem, a fim de se obter adubo orgânico. Devido os 

avanços na proteção ambiental, as exigências governamentais e do mercado consumidor 

vêm acarretando custos cada vez maiores para o tratamento dos resíduos gerados pelas 

indústrias de alimentos, o que aumenta a importância do desenvolvimento de 

tecnologias que possibilitem o reaproveitamento desses resíduos.  

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Responsabilidade Social, Gestão de Resíduos, 

Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Vitiviniculture is an activity of great economic and social importance mainly in Rio 

Grande do Sul. However, one of the biggest problems is the abundant amount of waste 

generated during the processing of the raw material, which are often polluting the 

environment. In this sense, the general objective of this research is to analyze the 

industrial processes in a winery and to verify the capacity to manage all the residues that 

come to produce. The winery is located in the Serra Gaúcha. The methodology was 

structured in analysis of the producers / suppliers, description of the industrial process 

of manufacture, analysis and quantification of waste generated and its destination, and 

proposals for environmental management and social responsibility measures. The 

generation of waste by the sectors in the industry studied is great, but all have a correct 

destination. Grape residues also have market value as an alternative in human nutrition, 

as well as for the pharmaceutical industry, in addition to composting, in order to obtain 

organic fertilizer. Due to advances in environmental protection, government and 

consumer market demands have led to increasing costs for the treatment of waste 

generated by the food industry, which increases the importance of developing 

technologies that allow the reuse of this waste. 

 

Keywords: Environmental Management, Social Responsibility, Waste Management, 

Sustainability. 
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01. INTRODUÇÃO 

A uva é uma das frutas de maior produção mundial, com mais de 67 milhões de 

toneladas ao ano, sendo a variedade Vitis viníferas a de principal cultivo e a mais 

utilizada para a produção de vinho. No Brasil a produção de vinho se concentra na 

região Sul, cerca de 95% dos vinhos brasileiros são produzidos no Rio Grande do Sul. 

Porém os subprodutos formados pelo bagaço (casca e semente), engaço e borra 

representam 30% do volume das uvas utilizadas no processamento para a produção de 

vinhos. Estima-se que do total de uva produzida, aproximadamente 20% é representado 

pelo peso do bagaço (casca e semente) resultante do processamento do vinho, o que 

torna este setor uma potencial fonte geradora de resíduos (BRASIL et al., 2016). 

O resíduo industrial, depois de gerado, necessita de destino adequado, pois, além 

de criar potenciais problemas ambientais, os resíduos representam perdas de matérias 

primas e energia, exigindo investimentos significativos em tratamentos para controlar a 

poluição. A indústria de alimentos produz uma série de resíduos de alto valor de 

(re)utilização (PELIZER, PONTIERI e MORAES, 2007). 

Este produto está se tornando um complemento alimentar promissor na cadeia 

do agronegócio. A demanda por novas perspectivas possibilita diretrizes sustentáveis, 

portanto, tem a finalidade de promover retorno financeiro, bem como, diminuir 

agressões e possíveis contaminações ao meio ambiente, constata-se a necessidade de 

destinar corretamente os resíduos produzidos pelo processamento da uva, pela indústria 

vinícola, assim como, a importância de questões de sustentabilidade e problemas 

ambientais, por tratar-se de assuntos imprescindíveis na redução de danos e possíveis 

contaminações ao meio ambiente, buscando uma nova forma de mudança no 

aproveitamento e sucessão de produtos (GALLON et al., 2014). 

Nesse sentido, o presente trabalho torna-se importante, visto que busca 

alternativas para o reaproveitamento dos resíduos, além de sugerir diretrizes de gestão 

ambiental e responsabilidade social. 

 

01.1 Objetivo geral 

O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar uma vinícola, localizada na Serra 

Gaúcha, em relação aos processos industriais e a gestão dos resíduos que venham a 

produzir.  
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01.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são: 

- Examinar os documentos fitossanitário dos produtores/fornecedores; 

- Descrever o processo industrial, com foco no suco de uva; 

- Analisar todos os resíduos gerados e sua destinação; 

- Propor medidas de gestão ambiental e responsabilidade social conforme a legislação 

vigente; 

 

01.3 Justificativa 

Quantidades expressivas de resíduos são geradas sazonalmente o que dificulta e 

encarece a gestão ambiental da atividade vitivinícola no Estado. Esses resíduos podem 

ser poluentes do solo e das águas quando não são tratados adequadamente. Parte deste 

material tem destino incerto e, eventualmente, não atende a legislação ambiental 

vigente. As ausências de normativas nacionais específicas sobre esse assunto impedem 

que sejam implementados processos e sistemas capazes de valorizar e aproveitar esse 

material, consequentemente reduzindo o seu impacto ambiental. 

Algumas vinícolas assumiram compromissos com o novo modelo de 

desenvolvimento, ao incorporarem a gestão ambiental e a responsabilidade social nos 

processos. Nesse sentido, atividades de reciclagem, incentivo à diminuição do consumo, 

controle de resíduo, capacitação permanente dos profissionais, em diferentes níveis e 

escalas de conhecimento, fomento ao trabalho em equipe e ações criativas são desafios-

chave neste novo cenário (KRAEMER, 2013). 
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02. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

02.1 A história da uva e das videiras no município de Flores da Cunha - RS 

Acredita-se que a viticultura se iniciou com o cultivo há 3500 a.c. pelos persas e 

armênios e posteriormente no Egito, onde tumbas de faraós eram decoradas com 

imagens de videiras e recipientes com resíduo de vinho. Os fenícios, comerciantes e 

navegantes natos, levaram o fruto à Grécia onde foi rapidamente incorporada pela 

cultura na mitologia grega. Os gregos levaram sementes de uva para várias de suas 

colônias, mas certamente foram os romanos os grandes responsáveis pelos inúmeros 

vinhedos espalhados pela Europa (BENATI, 2017). 

A videira é um arbusto de ramos longos delgados e flexíveis, trepador 

apresentando caule espesso retorcido e resistente, verde quando jovem, tornando-se 

escuro posteriormente e folhas esverdeadas grandes divididas em cinco lobos com uma 

leve pilosidade esbranquiçada em sua superfície. Flores pequenas de coloração creme-

esverdeada, sendo uma planta própria de regiões de clima temperado (TASSARA, 

2008; CATALUÑA, 1988). 

A uva é um fruto da videira, seu nome científico é Vitis vinifera L. e sua família 

botânica é a Vitaceae, onde inclui todas as variedades europeias, americanas, asiáticas, 

seja elas destinadas a sucos, a vinhos ou a mesa (CATALUÑA, 1988). A uva é um fruto 

tipo baga, oval ou arredondado, podendo ser branco, verde, amarelo, vermelho ou 

azulado de acordo com a variedade. Polpa aquosa, adocicada, que pode envolver quatro 

sementes de coloração escura (TASSARA, 2008). 

O ciclo vegetativo anual da videira é convencionalmente dividido em: período 

de repouso, período de crescimento e período de produção ou elaboração (GONZÁLEZ, 

2005), conforme a figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo da videira 

 

Fonte: Benati (2017). 

 

Cultivada há milênios, a videira é utilizada para diversos fins nos vários países 

onde é plantada, podendo ser consumida em forma de vinho e seus derivados, sucos, 

passas e “in natura”, sendo que, para cada uma dessas finalidades, existem cultivares 

adequados (GONZÁLEZ, 2005). 

As principais regiões vitivinícolas localizadas no Sul e Sudeste do Brasil 

caracterizam-se por apresentar umidade relativa e temperatura elevadas, aliadas às 

precipitações frequentes durante o ciclo vegetativo da videira (SÔNEGO et al., 2005). 

Devido a estas condições de clima, o uso da cobertura plástica tem sido uma prática 

recente utilizada pelos viticultores para superar esses fatores limitantes, principalmente 

no cultivo de uvas de mesa (SCHUCK, 2002; CHAVARRIA et al., 2009). 

Conforme Freitas (2007), constitui-se em atividade consolidada, com 

importância socioeconômica, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Em 1999, o Rio Grande do Sul apresentou cerca de 58,14 % da produção de 

uvas do país, a partir do ano seguinte aproximadamente 56,13 % da produção de uvas, 

foram destinados à indústria de vinhos, sucos, destilados e outros derivados. A partir da 

safra de 2001, 97 % dos vinhos produzidos no Brasil eram provenientes do Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina (FREITAS, 2007).  
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Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 2018), nos últimos anos o 

país se consolidou como o quinto maior produtor da bebida no Hemisfério Sul e é um 

dos mercados que cresce mais rapidamente no globo. Juntamente com o destaque obtido 

na produção de vinhos, temos, também, uma expansão considerável das regiões 

produtoras de uva, bem como o surgimento de novas regiões em que a viticultura se 

adaptou favoravelmente, repercutindo no aumento na produção total da fruta e da área 

de cultivo de vinhedos (PIEROZAN, 2017). 

O Instituto Brasileiro do Vinho destaca a elaboração de vinhos e derivados no 

Rio Grande do Sul de 2006 a 2017 (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Cadastro Vinícola 

ANO 

MILHÕES DE LITROS 

Vinhos 

Viníferas 
Vinhos Comuns 

Outros derivados da 

uva e do vinho 
TOTAL 

2006 32,12 185,08 59,13 276,33 

2007 43,18 275,25 70,89 389,32 

2008 47,33 287,44 93,19 427,97 

2009 39,90 205,42 96,50 341,82 

2010 27,85 195,25 98,96 321,21 

2011 52,20 258,73 151,15 461,07 

2012 48,60 213,10 167,28 428,98 

2013 48,40 197,90 125,15 371,45 

2014 38,46 196,07 140,19 374,72 

2015 39,20 210,30 193,00 442,50 

2016 20,60 86,41 93,72 200,73 

2017 49,31 254,15 181,98 485,44 

Fonte: IBRAVIN/MAPA/SEAOI-RS. 

 

Para o Ibravin (2017) o ano de 2017 para a vitivinicultura do estado foi 

excelente, ainda mais quando a produção é comparada com a do ano anterior, que 

registrou uma quebra histórica de 57% no volume final da safra (PIEROZAN, 2017). 

A vitivinicultura é uma atividade de grande importância econômica e social 

sobretudo na Encosta Superior da Serra do Nordeste gaúcho, onde se destacam como 

municípios maiores produtores Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, 

Farroupilha, Caxias do Sul, Antonio Prado, São Marcos, Cotiporã, Nova Roma do Sul, 

Veranópolis, Carlos Barbosa, Fagundes Varela e Vila Flores (FERRARI, 2010). 



16 

 

O município de Flores da Cunha, no Estado do Rio Grande do Sul é o maior 

produtor de vinhos do Brasil, são 190 vinícolas. Segundo informações da Atuaserra, é o 

segundo maior produtor de uvas do Brasil, onde também é o primeiro produtor de 

bebidas alcoólicas, a indústria é diversificada (há uma indústria para cada 17,6 

habitantes), ainda a produção de hortifrutigranjeiros, comércio e serviços (FLORES e 

FLORES, 2012). 

O município sedia a Escola de Gastronomia UCS/ICIF, formando chefs, 

sommeliers, com padrões italianos internacionais. Inúmeros empresários criaram um 

polo de qualidade e tecnologia, com foco enoturístico. Neste contexto, estão instalados 

vinícolas exemplares como a Salvador, que restaurou uma antiga adega no centro da 

cidade e a Luiz Argenta, onde arquitetura moderna, respeito ao meio ambiente e 

paisagem o coloca entre os mais conceituados projetos vinícolas do mundo. Há a 

associação Apromontes – Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes, que 

foca desenvolver qualidade e agregar vinhos diferenciados em Flores da Cunha e 

arredores. É integrada pelas vinícolas Fabian, Mioranza, Panizzon, Terrasul, Viapiana, 

Monte Reale/Valdemiz, Salvador, Luiz Argenta e Goes e Venturini (FLORES e 

FLORES, 2012). 

 

02.2 Resíduos gerados nas vinícolas 

No passado, os resíduos (bagaço e engaço) eram disponibilizados aos produtores 

de uvas para uso em suas propriedades, como alimentação para os animais e para 

adubação. Atualmente, com os avanços na proteção ambiental, as empresas estão 

destinando os resíduos para uso de maneira a não agredir o ambiente, mas de baixo 

valor agregado, resultando em custo adicional para a geradora do resíduo, que muitas 

vezes necessita pagar o frete até o destino. Grande parte das empresas encaminha o 

bagaço da uva para empresas de compostagem ou para ração animal. As pequenas 

empresas familiares normalmente usam o resíduo para alimentação animal e algumas 

fazem uso da compostagem para utilizar na adubação dos vinhedos (MELLO e SILVA, 

2014). 

O bagaço da uva como subproduto da vinificação tem diversas aplicações. 

Embora seja, quase exclusivamente, usado para destilaria, é muitas vezes aproveitado 

como adubo, complemento da alimentação do gado (ração), na extração do óleo das 

sementes. Já o engaço, pode ter várias valorizações, tais como: compostagem, remoção 

de metais pesados de efluentes líquidos, recuperação de antioxidantes naturais e 
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combustível (devido ao seu poder calorífico na ordem das 2000 a 2500 calorias/Kg) 

(PROZIL, 2008). 

A indústria da uva, mais especificamente a vitivinicultura, é geradora de 

subprodutos ricos em nutrientes, que são subutilizados e muitas vezes acabam sendo 

poluidores do meio ambiente. Estes subprodutos são o bagaço, o engaço e a semente da 

uva, na proporção de 20% da uva industrializada, ou seja, são mais de 100.000 

toneladas/ano só na serra gaúcha. A utilização dos subprodutos da vitivinicultura na 

produção de insumos é uma atividade pioneira no Brasil, e possivelmente no mundo 

(FERRARI, 2015). 

Este resíduo do processo de industrialização da uva é gerado em grandes 

quantidades, principalmente no Rio Grande do Sul onde a viticultura é uma atividade 

economicamente importante para o estado, e não possui aplicação prática efetiva 

(PORTINHO, 2016). 

A destinação correta dos resíduos dos processos de industrialização sempre foi 

um problema, a grande maioria é descartada ainda sem seguir padrões adequados em 

termos ambientais. Nos últimos anos com o aumento da industrialização houve um 

acréscimo significativo de resíduos. Quando bem trabalhados, os resíduos da 

industrialização podem se tornar matérias primas para outros segmentos industriais 

(FERRARI, 2015). 

Porém, ainda há poucos investimentos em tecnologias capazes de agregar valor a 

esse subproduto. As exigências governamentais e do mercado consumidor vêm 

acarretando custos cada vez maiores para o tratamento dos resíduos gerados pelas 

indústrias de alimentos, o que aumenta a importância do desenvolvimento de 

tecnologias que possibilitem o reaproveitamento desses resíduos (BRASIL et al., 2016). 

O engaço, um dos resíduos do processamento, é formado pela armação do cacho 

da uva que suporta o fruto. Contém grande concentração de tanino, que se mastigado 

possui um sabor áspero e adstringente. É conveniente que o tanino não se incorpore ao 

vinho, devendo então a uva ser desengaçada antes de ser bombeada às tinas de 

fermentação (CATALUÑA, 1991). 

São vários os componentes que constituem o engaço na uva. A composição 

química revelou-nos que este é um material de natureza lenhocelulósica, 

maioritariamente constituído por celulose (33,4%), lenhina (15,5%) e hemiceluloses 

(14,0%). É de salientar a quantidade significativa de taninos (21,4%) e de extractáveis 

solúveis em água (17,4%). Segundo análises dos monossacarídeos constatou-se que as 
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xilanas são o segundo polissacarídeo mais abundante representando cerca de 12%, logo 

a seguir à celulose (COSTA, 2010). 

O engaço são apenas 3,5 a 4,5% dos resíduos da vinificação. De todos os resíduos 

estes são os mais pobres. São constituídos por 50% de água e por 30 a 40% de celulose, 

contêm em menor quantidade lignina e matéria tartárica em pequena quantidade 

(OLIVEIRA, 2011). Segundo Ferrari (2010), em geral sobre 100 partes de engaço se 

encontram de: 50 a 80 partes de água; 15 a 41 partes de substâncias lenhosas;  

• de 0,8 a 2,5 partes de tanino;  

• de 0,9 a 1,6 partes de flobafena ou anidrido do tanino;  

• de 0,5 a 1,2 partes de ácidos livres expressos em ácido tartárico;  

• de 0,7 a 1,6 partes de cremor de tártaro; e  

• de 0,8 a 3,4 partes de substâncias minerais.  

O bagaço é constituído pela película, as sementes e os restos da polpa da uva, 

sendo o resultado do esmagamento do grão através de um processo de separação do 

suco ou mosto. Em condições normais, o bagaço equivale a 15% do peso do grão. A 

composição química do bagaço de uva, dependendo da intensidade da prensagem 

sofrida no processo industrial (CATALUÑA, 1991). Entretanto, constituído 

principalmente por: água (cerca de 60-70%), vinho e borras (sendo estes dependentes da 

prensagem); álcoois (principalmente o etanol, e também o metanol, glicerol e álcoois 

superiores); aldeídos, ésteres, ácidos voláteis, polifenóis e taninos, proteínas, celulose, 

pectinas, sais minerais e resíduos de açúcar (PROZIL, 2008). 

Existem dois tipos de bagaço, o que não foi fermentado no mosto que é chamado 

de bagaço fresco e o que foi fermentado no mosto que é chamado de bagaço 

fermentado. De uma forma geral o bagaço contém álcoois, celulose, sais minerais, 

proteínas, polifenóis e taninos. De todos os resíduos da vinificação o bagaço de uva é o 

que está presente em maior quantidade (cerca de 54%). É constituído pela casca, engaço 

e semente (OLIVEIRA, 2011). 

Porém, é o principal subproduto da vinificação e resulta da prensagem das partes 

sólidas das uvas e do mosto de mosto-vinho que as embebe. Em média, o bagaço 

corresponde a 9 – 11% do peso das uvas, quando se fala de bagaços desengaçados e 12 

– 14% quando o engaço faz parte do bagaço, no entanto, estes valores são susceptíveis 

de variação, pois dependem de vários fatores, nomeadamente, a natureza das castas, o 
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estado sanitário das uvas, a intensidade da prensagem, e o processo tecnológico 

envolvido (COSTA, 2010). 

A produção de uva tem dois destinos, um para consumo in natura, este não 

apresenta problemas de resíduos de bagaço e engaço, pois o consumo da uva é de forma 

espalhada, portanto não acumula tais resíduos, já a industrialização para a produção de 

sucos e vinhos concentra a geração de bagaço e engaço de uva no Rio Grande do Sul, 

especialmente a Serra Gaúcha, concentra praticamente a totalidade de vinícolas e 

concentradoras de suco do estado (FERRARI, 2015). Deste total em condições normais, 

o bagaço equivale a 15% do peso do grão e o engaço de 3 a 7% do peso do cacho 

(CATALUÑA, 1984), portanto entre 18 a 22% da uva industrializada vira resíduo de 

bagaço e engaço. 

Entretanto, no decorrer da compostagem ocorre a solubilização de elementos 

aniônicos, extraídos na formação dos extratos líquidos do processo, especialmente nas 

pilhas novas, de pH ácido (SCHWER III, 2010). Em contrapartida ocorre o aumento da 

concentração desses elementos na matéria seca do composto de 3 anos, caracterizada 

pela presença de substâncias húmicas e pH alcalino (EGREJA FILHO, 1993; SCHWER 

III, 2010). Alguns desses elementos são nutrientes essenciais às plantas, porém outros 

podem ser contaminantes (FERRARI, 2015). 

 

02.3 Legislação de resíduos brasileira 

O resíduo é todo material descartado, individual ou coletivamente, pela ação 

humana, animal ou por fenômenos naturais, que seja nocivo à saúde, ao meio ambiente 

e ao bem-estar da população. No processo de industrialização da uva são gerados restos, 

a estas sobras denominam-se tecnicamente como resíduos. Eles podem ser sólidos ou 

líquidos (FERRARI, 2010). 

A legislação brasileira, através do Decreto nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990, 

define resíduo como uma “substância ou mistura de substâncias remanescentes ou 

existentes em alimentos ou no meio ambiente, decorrente do uso ou não de agrotóxicos 

e afins, inclusive qualquer derivado específico, tais como produtos de conversão e de 

degradação, metabólicos, produtos de reação e impurezas, considerados toxicológica e 

ambientalmente importantes”  

Conforme a NBR 10004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

trata-se da classificação de resíduos nos estados sólido e semissólidos, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 
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de varrição (ABNT, 2004). Ainda, segundo a Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto 

de 1993, ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas peculiaridades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água (FERRARI, 2010). 

Em 2010, foi aprovada a Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010), que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e prevê ações de prevenção e redução na 

geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e 

um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização 

dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou 

reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não 

pode ser reciclado ou reutilizado). 

O inciso nono do artigo quinto da Lei nº 14.528, de 16 de abril de 2014, institui a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos refere-se à destinação final ambientalmente 

adequada que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos estaduais e 

municipais competentes, e, evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Atualmente a política de resíduos assenta em objetivos e estratégias que visam 

garantir a preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactes negativos 

sobre a saúde pública e ambiental. O conceito de gestão de resíduos é mais abrangente e 

inclui as operações de recolha, transporte, armazenamento, triagem, tratamento, 

valorização e eliminação dos resíduos, incluindo a monitorização dos locais após o 

encerramento das respetivas instalações bem como o planeamento das respetivas 

operações (CORDOVIL, 2012). 

As estratégias utilizadas para o tratamento de resíduos têm como objetivo 

reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para aterros sanitários, de forma a 

reduzir os custos com o processo e os impactos ambientais (NIZA et al., 2013). A 

gestão passa pela promoção da identificação, concepção e adoção de produtos e 

tecnologias mais limpas e de materiais recicláveis, bem como pela promoção e 

desenvolvimento de sistemas integrados de recolha, tratamento, valorização e pela 

atribuição de um destino final dos resíduos (FREITAS, 2014). 

Conforme a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

N.º 008 de 06 de dezembro de 1990 determina em nível nacional, limites máximos de 
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emissão de poluentes do ar para processos de combustão externa em fontes novas fixas 

de poluição com potências nominais totais até 70 MW (setenta megawatts) e superiores, 

que conduz a Resolução Conama nº 5, de 15 de junho de 1989 dispõe sobre o Programa 

Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR), conduzido pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que 

obtém apoio na formulação dos programas de controle, avaliação e inventário que 

instrumentalizam o PRONAR. 

 

02.4 Desenvolvimento sustentável 

Nas últimas décadas, o processamento de alimentos em escala industrial se 

modernizou. No entanto, um dos maiores problemas é a abundante quantidade de 

resíduos gerados durante o processamento da matéria prima. Na maioria dos casos, 

esses resíduos não são tratados e reaproveitados, apresentando uma disposição 

ambientalmente inadequada, com potenciais riscos de contaminação dos solos e da água 

(FARMING BRASIL, 2017). 

A pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos Lourdes Cabral explica 

que a cada 100 litros de vinho processados são gerados 30 quilos de resíduos - bagaço, 

gavinhas e borras, o que equivale a 210 mil toneladas por ano. O bagaço é constituído 

de casca, semente e engaço da uva. E, ainda comenta hoje, a indústria paga a outras 

empresas para retirar o engaço da sua planta. Parte do resíduo é vendida ou doada como 

fertilizante. Algumas processadoras vendem o tartarato, composto que é formado na 

fabricação do vinho. Mas, de um modo geral, ainda não há um aproveitamento 

importante do bagaço (VERDÉLIO, 2014). 

A utilização de tecnologias e processos menos poluentes, substituição de 

materiais tóxicos, reaproveitamento de resíduos e eficiência de consumo de recursos 

representam uma tendência econômica atual, chamada de bioeconomia. Essa nova 

conformação econômica envolve a fabricação de insumos agrícolas, combustíveis, 

produtos químicos, bioplásticos, compostos para a indústria alimentícia e cosméticos 

em processos ecologicamente adequados (BASTOS, 2014). 

Queima de resíduos, coprocessamento, coincineração, destruição térmica, 

adoção de insumos energéticos alternativos são expressões utilizadas para caracterizar o 

método, que associa a queima e a teórica destruição de resíduos ao processo de geração 

de energia térmica e/ou substituição de matéria-prima, utilizada no processo industrial 

de síntese de clínquer. Alguns autores apontam o termo “coincineração” como o mais 
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adequado, por melhor incorporar noções de poluição e impactos negativos para a saúde 

humana e ambiental. Além da economia de energia não renovável, a prática apresenta 

vantagens, como a destruição do passivo ambiental e redução dos custos de produção 

(GOMES, 2009). 

O Brasil tem condições de alavancar os potenciais econômicos e de 

sustentabilidade da nova bioindústria, tanto para intensificar a produção de alimentos, 

fibras e energia limpa, como para desenvolver uma nova e pujante indústria de químicos 

renováveis, sem competição com a produção de alimentos (BASTOS, 2014). 

Segundo Kraemer, (2001), as empresas experientes identificam resultados 

econômicos e resultados estratégicos do comprometimento da organização na causa 

ambiental. Estes resultados não se viabilizam de imediato, há necessidade de que sejam 

corretamente planejados e organizados todos os passos para a interiorização da variável 

ambiental na organização para que ela possa atingir o conceito de excelência ambiental, 

trazendo com isso vantagem competitiva. 

Dessa forma, mesmo que um território tenha um considerável crescimento 

econômico, isto não é suficiente para que haja desenvolvimento completo, e também 

não significa que sua população irá usufruir, homogeneamente, deste crescimento. Pelo 

contrário, um crescimento econômico, sem desenvolvimento, ou seja, sem considerar as 

dimensões sociais, econômicas e ambientais, pode ocasionar segregação social, à 

medida que não houver distribuição equitativa de renda, abarcada dentro do aspecto 

social do desenvolvimento (RAMOS, 2015). 

As organizações mostram-se cada vez mais preocupadas no controle dos seus 

impactos ambientais e na contribuição para um desenvolvimento sustentável, o setor 

vinícola não é exceção. Assim as organizações procuram atingir e demonstrar um 

desempenho ambiental consistente, em coerência com a política e objetivos ambientais 

estabelecidos. A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental é fundamental, 

garantindo o controle dos aspetos e impactos ambientais. O SGA permite promover a 

melhoria do desempenho ambiental através da utilização de boas práticas ambientais e 

de ferramentas específicas, como por exemplo a ecoeficiência e o design ecológico 

(LOPES, 2015). 

Assim, as empresas, sendo responsáveis pelo tratamento ou destinação correta 

de seus efluentes líquidos e resíduos sólidos, buscam alternativas tecnológicas 

economicamente e ambientalmente viáveis, para realizar a disposição final de seus 
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resíduos de forma sustentável, da mesma forma que os órgãos ambientais fiscalizam 

rigorosamente (RIBEIRO et al., 2018). 
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03. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

03.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida através de material bibliográfico, como livros, 

artigos, materiais disponíveis na internet e documentação cedida pela vinícola 

(localizada em Flores da Cunha – RS), objeto do estudo, em formato de pesquisa 

qualitativa.  

Conforme Oliveira (2007, p. 37), “a pesquisa qualitativa é um processo de 

reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação”. 

 

03.2 Análise dos produtores/fornecedores 

 Conforme acervo disponibilizado na vinícola, foram verificadas as condições de 

produção da uva. Assim como analisada a colheita que é realizada em determinada 

época do ano, de acordo com a variedade de uva, o estágio de maturação (algumas 

variedades amadurecem mais cedo que outras) e as condições climatológicas. 

 Foram analisados ainda os documentos fitossanitários dos produtores referentes 

a quantidade de produtos passado no tratamento da uva, se está dentro do limite 

solicitado no rótulo do produto fitossanitário. 

 

03.3 Processo industrial de fabricação 

 Nesse momento da pesquisa foi avaliado todo o processo industrial desde a 

chegada da uva até a comercialização do produto, sendo o principal produto analisado o 

suco da uva, pois a vinícola produz variados tipos. Importantes etapas na produção 

foram caracterizadas, como: desengace e esmagamento, prensagem, fermentação, 

trasfega, clarificação e estabilização, amadurecimento e engarrafamento. 

 As informações coletadas visualmente, dos processos realizados foram 

relacionadas com os dados retirados da coleta documental, além de ser cruzadas com 

toda a literatura obtida na pesquisa, para que se pudesse analisar de maneira consistente, 

a fim de conseguir respostas às indagações, e procurar estabelecer as relações 

necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas de acordo com os 

resultados encontrados na pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2006). 
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03.4 Resíduos gerados e sua destinação 

 Foram verificados todos os tipos de resíduos sólidos e líquidos produzidos na 

fábrica e comercialização, após foram caracterizados e enquadrados conforme 

legislação brasileira vigente. 

 

03.5 Propostas de medidas de gestão ambiental e responsabilidade social 

 Para que a vinícola garanta que o seu desempenho ambiental cumpra e continue 

a cumprir os requisitos legais e os da sua política ambiental, serão propostas medidas de 

gestão ambiental e responsabilidade ambiental. 
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04. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

04.1 O município de Flores da Cunha e a vinícola em estudo 

A história do município de Flores da Cunha se inicia em 1877, quando chegaram 

algumas famílias de imigrantes italianos. Foram demarcadas as colônias e iniciados dois 

povoados com a distância de um quilômetro - São Pedro e São José. O primeiro 

absorveu o segundo, tornando-se a sede do município (IBGE, 2017). 

A denominação atual, Flores da Cunha, foi adotada em 1935, 11 anos depois da 

emancipação, em homenagem ao general e político que governava o estado. Em divisão 

territorial datada de 2001, o município é constituído de 3 distritos: Flores da Cunha, 

Mato Perso e Otávio Rocha. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007 

(IBGE, 2017). 

Contornada pela natureza exuberante, Flores da Cunha, que é chamada 

carinhosamente de Terra do Galo. Está localizada na Serra Gaúcha, a cidade fica a 150 

km da Capital Porto Alegre e a 710 m de altitude acima do nível do mar (Figura 2).  

Flores da Cunha possui atualmente cerca de 29 mil habitantes. De acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2017, possui 73.6% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 78.5% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 77.2% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

A cidade possui um alto IDHM que está entre 0,700 e 0,799. Em 2014, tinha um 

PIB per capita de R$ 43124.35. Em 2015, tinha 69.9% do seu orçamento proveniente de 

fontes externas (PNUD, 2017). 

Em 2015, o salário médio mensal era de 2.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 44.6%. Considerando domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 20.9% da 

população nessas condições.  

Com um número de empresas atuantes de 2.154 em 2017, a indústria moveleira 

do município é uma referência para o Estado, empregando uma mão de obra 

considerável. 

Além da indústria moveleira, desde 1994, Flores da Cunha ostenta o título de 

Maior produtor de vinhos do País. Conforme os dados mais recentes disponíveis (do 

Cadastro Vinícola do RS | Ibravin - SEAPPA/RS - Mapa), a produção local em 2016 
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atingiu 120 milhões de litros. O município possui em torno de 200 indústrias vinícolas 

(desde pequenas cantinas rurais a grandes empresas vinícolas). 

 

Figura 2 - Mapa de localização 

 

 

Visitar o Roteiro da Melhor Idade, a Rota Turística Vales da Serra (Antônio 

Prado, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma do Sul e São Marcos), 

a Rota das Vinícolas dos Altos Montes ou o Roteiro Turístico Caminhos da Colônia 
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significa contemplar lindas paisagens, provar pratos típicos da culinária italiana, 

excelentes vinhos e sucos, ouvir canções folclóricas, e conhecer gente hospitaleira e 

lugares encantadores (IBGE, 2010). 

Com sede em Flores da Cunha/RS, município maior produtor de vinhos do 

Brasil, a vinícola estudada foi fundada em 1960 e hoje se apresenta como uma das 

maiores empresas do país no setor de bebidas. 

Sustentada por um mix de produtos com dezenas de itens, muitos dos quais 

líderes de mercado em seus segmentos, a vinícola tem seu reconhecimento obtido na 

forma de premiações conquistadas nos mais afamados concursos nacionais e 

internacionais de espumantes e vinhos finos. A sua postura inovadora, responsável pela 

introdução de novos gêneros de produtos em território nacional evidencia a maturidade 

da empresa. O resultado deste incansável trabalho são os espumantes, vinhos finos, 

vinhos de mesa, vinagres, sucos e bebidas quentes, todos produtos referência no 

mercado por sua excelência em qualidade. 

 

04.2 Análise da produção dos cooperados da vinícola 

 Anualmente com o intuito de controlar e registrar o tipo e quantidade de 

tratamento fitossanitário na uva, produtores parceiros da vinícola recebem uma ficha de 

marcação de defensivos aplicados (Figura 3). Neste último ano, junto a essa ficha, 

receberam também um documento informativo (Requisitos para os produtores de uva 

safra 2018), que constaram informações sobre as Boas Práticas de colheita e entrega da 

uva como nomes dos defensivos agrícolas recomendados pela empresa e os prazos de 

carência, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, referente a 

Instrução Normativa Nº 5, DE 31 DE MARÇO DE 2000 (MAPA, 2000). 
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Figura 3 - Ficha para o controle de tratamento fitossanitário em uva 

 

Fonte: Disponibilizada pela indústria em estudo (2018). 

 

 Durante a safra, as fichas foram preenchidas pelos produtores, entregues na 

vinícola e posteriormente analisadas. Verificou-se, conforme a figura 4, que 71,43% dos 

documentos estavam preenchidos corretamente, 28% foram preenchidos incorretos ou 

não foram preenchidos por falta de orientação e 0,57% por causa do baixo índice de 

escolaridade. Os produtores que apresentaram esses documentos com alguma falha 

foram chamados a comparecer à empresa e questionados o motivo que ocasionou tais 

erros. 

 

Figura 4 - Principais falhas nos documentos avaliados 
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 Um dos fatores que vem prejudicando os produtores é a falta de orientação 

técnica na produção vitícola, muitas vezes o produtor fica na dependência de 

orientações técnicas passadas pelos representantes das empresas que comercializam 

agrotóxicos. 

Dentre os documentos entregues, foram analisadas por amostragem, 14 fichas 

dos produtores, da safra 2018, com o intuito de verificar se os mesmos obedeceram ao 

intervalo de segurança e a diversidade de defensivos usado na fruta (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Defensivos agrícola usados na videira 

Nome Comercial Princípio Ativo Doença Carência (dias) 

Academic Mancozeb/Cimoxanil Míldio, Mofo 7 

Aliette Fosetyl Al Míldio 15 

Amistar WG Azoxystrobin Míldio, Glomerela 7 

Antracol 700 WP Propineb Míldio 7 

Bravonil 750WP Clorotalonil Antracnose, Míldio 7 

Captan SC Captan Antracnose e míldio 7 

Caramba 90 Metconazole Cercospora 7 

Censor Fenamidone Míldio 7 

Cercobin 700 WP Tiofanato metilico 
Antracnose, Oídio, Mofo-

cinzento, Mancha-das-folhas 
14 

Cobre Fersol Oxicloreto de Cobre Míldio 20 

Comet Piraclostrobina Míldio, glomerella 7 

Curzate BR Cimoxanil/Mancozeb Míldio 7 

Delan Dithianon Míldio, Antracnose 28 

Dithane NT Mancozeb Míldio 7 

Folicur 200 EC Tebuconazole Oídio 14 

Folpan 500 WP Folpet Míldio, Mofo 1 

Forum Dimetomorfe Míldio 21 

Mythos Pirimetanil 
Mofo cinzento, podridão da 

flor 
21 

Recop Oxicloreto de Cobre Antracnose 20 

Ridomil GOLD MZ Metalaxil-M/Mancozeb Míldio, Mofo 7 

Rovral Iprodiona 
Mofo cinzento, podridão da 

flor 
14 

Sulfato de cobre + Cal Sulfato de cobre Míldio 7 

Sumilex 500 WP Procimidone Mofo-cinzento 7 

Zetanil WG Cimoxanil/Clorotalonil Míldio 7 

 

Deste modo, foram analisadas a frequência de pulverizações de cada defensivo 

(Figura 5). Nas fichas inspecionadas, o Antracol corresponde a um total de 83 

pulverizações realizadas durante o processo de floração até a sua colheita. Em seguida, 

se destaca o Sulfato de cobre, com 45 pulverizações efetivadas na cultura. Outros 
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fungicidas de 5 pulverizações ou menos foram Recop, Ridomil, Amistar, Comet, 

Rovral, Caramba e Academic. Além do mais, foram aplicados fertilizantes foliares 

como Eurofit (2 aplicações), MS Florada (1 aplicação) e Kimon (12 aplicações), num 

total de 15 aplicações foliares. 

 

Figura 5 – Variedade de defensivos e frequência de pulverizações na videira 

 

 

Conforme a análise, parte dos defensivos não obtiveram seus prazos de carência 

cumprido, por causa de fatores que interviram a eficácia, como por exemplo, chuvas 

decorrentes, umidade e temperatura influenciaram com que o defensivo diminuísse o 

seu efeito (Figura 6). Quando o produtor não usa de forma correta os produtos 

fitossanitários, isso pode afetar sua produção e até mesmo causar danos à cadeia 

produtiva vitícola através da resistência que as pragas e patógenos podem adquirir aos 

agrotóxicos, e com isso prejuízos econômicos tornam-se mais evidentes no mercado 

(ZAFFARI e BORBA, 2016), além de ocasionar excessos residuais na fruta. 

Conforme Garrido e Sônego (2003) a videira (Vitis spp.) quando cultivada em 

condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de fungos, está sujeita a uma série 

de doenças, as quais poderão acarretar graves prejuízos se não forem devidamente 

controladas.  

As doenças fúngicas constituem-se num dos principais entraves para a produção 

qualitativa e quantitativa de uva, fazendo com que regiões onde as condições climáticas 

são favoráveis ao desenvolvimento das doenças, os tratamentos fitossanitários podem 

atingir 30% do custo de produção da uva (ZAFFARI e BORBA, 2016). 
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Figura 6 – Pulverizador 

 

 

04.3 Processo industrial 

A empresa destina a uva aos setores de vinhos e espumantes, além do setor de 

sucos e concentrados, cujo fluxograma do processo da uva do setor sucos e 

concentrados quando a matéria prima chega à empresa até seus destinos, encontra-se 

abaixo descrito (Figura 7 e 8), as imagens dos processos encontram-se no quadro 3. 

 

Figura 7 - Fluxograma do processo da uva para setor sucos e concentrados 
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Figura 8 - Continuação do fluxograma do processo da uva para setor sucos e 

concentrados 

 

O suco de uva pode ser elaborado com qualquer variedade, desde que alcance 

uma maturação adequada e apresente bom estado sanitário. As cultivares destinadas a 

elaboração de sucos devem apresentar algumas características, como bom rendimento 

em mosto, adequada relação açúcar/acidez, aroma e sabor agradáveis e bem definidos, 

além de boas condições de maturação e sanidade (RIZZON e MENEGUZZO, 2007). 

As variedades recebidas pela vinícola são: niágara branca é utilizada para sucos 

integrais; moscato, chardonnay, cabernet sauvignon e merlot para vinhos finos; couder 

13 para vinho comum; bordo, niágara rosada, couder tinto, seiber, violeta, carmem e 

isabel para vinho comum, sucos integrais e sucos concentrados 

O recebimento da uva é feito na área de entrada da empresa, para processamento 

e elaboração de sucos e outros produtos. É nesse local onde se efetuam o controle da 

cultivar para garantir a procedência conforme a característica, estado sanitário e peso da 

uva, e onde se determina o teor de açúcar do mosto para cálculo do rendimento, com o 

auxílio de um mostímetro ou um refratômetro (RIZZON e MENEGUZZO, 2007). 
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Após a pesagem, a uva é descarregada em lagares através de plataformas 

basculantes automáticas no setor de recebimento da uva, onde deve ser processada o 

mais rápido possível, evitando reações na uva que afetam a qualidade do produto a ser 

elaborado. 

Nesta etapa a uva é descarregada para os caracóis onde começa o processo de 

moagem, realizada num equipamento conhecido como desengaçadeira / esmagadeira, 

onde inicialmente separa o engace e depois a uva é esmagada. A separação do engace é 

inevitável para garantir um mosto de qualidade, pois interfere negativamente afetando 

na composição em gosto amargo, além de diluí-lo, devido ao baixo teor de açúcar. 

Para a extração máxima de substâncias e compostos fenólicos responsáveis pela 

cor, a uva esmagada é aquecida no termo-macerador tubular, este alimentado com água 

aquecida em uma caldeira de geração de vapor. A temperatura de aquecimento deve 

atingir entre 60 e 65ºC, sendo que caso houver frutos com indícios de apodrecimento a 

temperatura deve ser maior, para inativar enzimas oxidantes que são prejudiciais ao 

suco (FERRARINI, 2016). 

O aquecimento da uva esmagada serve para extrair algumas substâncias, 

especialmente os compostos fenólicos responsáveis pela cor, presentes na película 

(RIZZON e MENEGUZZO, 2007). De modo que baixando a seguir no equipamento 

flash cooler a temperatura em torno de 50 °C, favorecendo a ação das enzimas 

pectolíticas comerciais nos tanques de tratamentos enzimáticos na extração do mosto. 

Após o mosto segue para um esgotador e são separados a casca e as sementes do 

mosto, assim o sólido é prensado e o mosto segue para o tanque de tratamento 

enzimático na temperatura máxima de 55ºC permanecendo de 30 a 45 minutos para a 

inativação da enzima. 

A pectina devido ao seu poder geleificante, contribui para aumentar a 

viscosidade do suco de uva. É constituída por moléculas de ácido galacturônico, as 

quais podem ser hidrolisadas pelo calor ou pela atividade enzimática. Geralmente, o 

suco de uva apresenta teor de pectina superior ao de outros sucos (ARAÚJO, 2013). 

As enzimas mais utilizadas são as pectinolíticas ou pectinases que degradam a 

ação das substâncias pécticas da uva, agindo favoravelmente na extração e na 

clarificação do suco. A pectina é uma substância encontrada em muitas frutas, sendo 

que na uva está presente, principalmente, na película. A concentração de pectina no 

mosto da uva varia de 0,5 a 3,0 g/L, dependendo da cultivar, grau de maturação e 

método de extração (RIZZON e MENEGUZZO, 2007). 
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No entanto, quando a hidrólise da pectina é evidenciada por meio de testes de 

laboratório com etanol, o mosto é liberado para o decanter, que faz a separação de 

sólidos, reduzindo em torno de 1% de resíduos sólidos. Logo é encaminhado para o 

filtro rotativo a vácuo e filtro de terra diatomácea, para separar as partículas maiores e 

diminuindo o grau de turvação do mosto. 

As uvas possuem uma carga microbiológica muito grande, composta de 

leveduras, fungos e bactérias, que se localiza sobre cera natural que fica na superfície da 

uva. Esses microrganismos se transferem para o suco quando as bagas são danificadas 

ou esmagadas, o que pode causar a deterioração do produto (LEITE, 2013). 

Entre os meios para conservar o suco de uva pronto, destaca-se a utilização do 

calor, por meio da pasteurização. Técnica criada por Louis Pasteur (1822-1895), para 

prolongar a conservação dos alimentos por tratamento térmico. O calor destrói os 

microrganismos e inativa as enzimas necessárias à sua sobrevivência (RIZZON e 

MENEGUZZO, 2007). Uma variante do processo é chamada de flash-pasteurização, 

onde o suco é aquecido a temperaturas de até 88ºC, mas com tempo de 15 segundos de 

permanência para um posterior imediato resfriamento a temperatura ambiente, 

destruindo assim os microrganismos sem modificar as propriedades do produto 

(FERRARINI, 2016). 

Outra forma de produto do suco de uva é o processo de concentração. O suco de 

uva concentrado é obtido através de um processo de moagem, tratamento enzimático, 

filtração e concentração do suco extraído da uva, sem adição de açúcar, podendo ser 

incorporado seus componentes naturais aromáticos perdidos durante o processamento. 

Este processo tem a função de remover a água existente nos alimentos por evaporação 

através de um evaporador para obter um produto mais concentrado, sem perder sua cor. 

E, por final o suco é armazenado em uma câmara fria e segue para as etapas finais. 

O processo de envase do suco integral deve ser feito imediatamente após a 

pasteurização, para que o suco resfrie espontaneamente até temperatura ambiente já 

depositado e tampado no recipiente. O tipo de vasilhame mais adequado são as garrafas 

de vidro, que possuem bons parâmetros de limpeza e controle microbiológico 

(FERRARINI, 2016). Após de envasados, são rotulados, encaixotados, paletizados e 

estocados em porta pallet no setor da expedição. 

O suco concentrado quando emitido um lote, é conduzido para o blend. No blend 

se realiza a operação de homogeneizar uma ou mais características necessárias para o 

produto final, acertando acidez, cor e brix. É envasado em saco duplos de polietileno 
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(embalagem primária) no interior de tambores metálicos de 200L/265 kg revestidos de 

polietileno interno atóxico, bombona plástica atóxica de 20L/25 kg e/ou a granel em 

tanques de inox resistentes à manipulação e a choques mecânicos normais de transporte, 

com lacres nas saídas e entrada de produto. Ambos devidamente identificados e 

adequados à conservação do produto. Em seguida são colocados em pallets e 

conduzidos novamente para a câmara fria. O produto deve ser refrigerado em câmara 

fria com temperatura de 2 a 8ºC ou congelado a -15C. 

O transporte deve ser feito em carga refrigerada ou com lona térmica, com 

temperatura de 2 a 8°C ou a granel. Para pequenas distâncias (±100 km) pode ser 

transportado em cargas comuns. 

 

Quadro 3 – Etapas do processo industrial 

ETAPAS 

Etapa 01 - Parreiral  

    

Etapa 02 - Recebimento da uva 

 

Etapa 03 – Pesagem na balança 
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Etapa 04 – Desengace / moagem 

        

Processos dentro da fábrica 

Etapa 05 – Tanque de tratamento enzimático 

  

Etapa 06 – Refrigeração - Flash Cooler 

 

Etapa 07 – Esgotador 
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Etapa 08 – Tratamento enzimático 

 

Etapa 09 – Decanter 

 

Etapa 10 – Filtração a vácuo e/ou pressão 

    

Etapa 11 – Concentração e/ou dessulfitação 
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Etapa 12 – Estocagem - Câmara fria 

 

Etapa 13 – Homogeneização - Tanque Blend 

 

Etapa 14 – Envase e /ou engarrafamento 

      

Etapa 15 – Expedição e estocagem 
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04.4 Resíduos gerados e sua destinação 

A transformação de uva em vinho, suco e/ou espumantes produz resíduos 

sólidos, além de efluentes vinícolas (os líquidos resultantes de lavagens na vinícola). 

Anualmente, os resíduos gerados em maior quantidade são 3.000.000 kg de bagaço, 

1.000.000 kg de engaço e 500.000 kg de terra filtrante, aproximadamente. 

 Nesse sentido, a classificação de resíduos envolveu a identificação do processo 

ou atividade que lhes deu origem e a comparação destes constituintes com listagens de 

resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Assim, 

conforme a ABNT - NBR 10004/2004, os resíduos foram classificados em: a) resíduos 

classe I – Perigosos, trazem riscos à saúde pública e o meio ambiente; b) resíduos classe 

II – Não perigosos, estes não oferecem perigos ao ser humano ou ao meio ambiente. 

Ainda conforme a classe II, podem ser: resíduos classe II A – Não inertes e; resíduos 

classe II B – Inertes. De acordo com essas classificações obteve-se os resíduos gerados 

em todos os setores e o seu destino da vinícola localizada no município de Flores da 

Cunha (Quadro 4). 

 Conforme a resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001, publicada no 

DOU no 117-E, de 19 de junho de 2001, estabeleceu-se o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos, adotado na identificação de coletores e transportadores, 

bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Verificou-se que a 

geração de resíduos pelos setores é grande, a empresa tem empregado a gestão de 

resíduos e são destinados corretamente. Assim, destaca-se a importância de se implantar 

sistemas de gestão de resíduos. 
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Quadro 4 - Destino dos resíduos gerados na vinícola neste estudo 

Resíduo Coletor Destino 

Plástico - Fitilhos, filme plástico (fita dupla face VHB), 

resíduos de PVC, sacos plásticos e caixas plásticas não 

contaminadas, embalagens de alimentos plásticas, resíduo de 

revestimento de peças em plástico, restos de acrílico, 

componentes plásticos de equipamentos eletro – eletrônicos, 

escova de dente, tubo de creme dental, tampas de canetas, 

canetas sem carga, recipientes plásticos de produtos de 

higiene pessoal, DVDs, CDS. 

Vermelho 
Reciclagem 

Papel - papelão, aparas de papel, jornais, revistas, papel de 

fax, formulários de computador, folhas de caderno, cartolinas, 

cartões, rascunhos escritos, envelopes, fotocópias, folhetos, 

impressos em geral. 

Azul 
Reciclagem 

Resíduo orgânicos - (restos de comida, banheiros e varrição 

não contaminada), rolha de cortiça e tocos de cigarro. 
Marrom 

Coleta Municipal, 

Aterro Sanitário 

Epi's usados, luvas Tonel identificado Coprocessamento 

Vidro e lâmpada incandescente não contaminados Verde Reciclagem 

Lâmpadas fluorescentes, mercúrio e metálicas Laranja Política reversa 

Terra filtrante Marrom 
Adubo / 

Compostagem 

Bagaço da uva / Engaço da uva Container / caçamba 
Adubo / 

Compostagem 

Tártaro e grúpula Container Veronese 

Resíduo perigoso (óleos lubrificantes, solução limpeza 

inkijet, tinner / tinta, querosene, graxa) 
Tonel identificado Reciclagem 

Metal (fios de cobre, resíduos de alumínio, limalhas, retalhos, 

grampos, clips, parafusos, pregos) Estatores (metal) 
Tonel identificado Reciclagem 

Pilhas e baterias pequenas 
Caixa de papelão 

identificada 
Reciclagem 

Lodo da ETE Caçamba 
Adubo / 

Compostagem 

Bombonas vazias de produtos químicos Depósito 
Tratamento / 

descontaminação 

Madeira (paletes usados,caixas quebradas,etc.) Caldeira Incineração 

Panos sujos (contaminados) Tonel identificado Proamb 

Embalagens vazias de óleo Depósito 
Devolução 

fornecedor 

Cinza caldeira Caçamba Durans 
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Em trabalhos de campo na indústria foram analisados diversos setores geradores 

de resíduos. Nesse sentido, podem ser observados os resíduos gerados no setor do 

escritório e o seu destino da indústria localizada no município de Flores da Cunha 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Fluxograma do escritório 

 

 

Os resíduos orgânicos desse setor são direcionados para a coleta municipal e 

aterro sanitário. A prefeitura de Flores da Cunha tem contratado a Biasotto & Cia. Ltda, 

com prestação de serviços de limpeza pública, remoção e beneficiamento de lixo, onde, 

com licença da FEPAM, construiu uma usina de triagem de lixo com capacidade de 100 

toneladas/dia. Opera em vários municípios, na coleta de lixo, tanto orgânico como 

inorgânico, possui uma frota de caminhões apropriados para a coleta de resíduos e está 

sempre procurando aprimorar a qualidade de seus serviços (RIGHI, VARIANI e DIAS, 

2018). 

Os plásticos e papel não contaminados em geral no setor da portaria (Figura 10), 

são encaminhados para a reciclagem através do NIKI - Comércio atacadista de resíduos 

de papel e papelão, que visa a economia e a preservação do meio ambiente, o 

reaproveitamento de matérias primas, compreendendo a atividade de venda em atacado 

de resíduos de papel. 
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Figura 10 – Fluxograma da portaria 

 

 

Em relação ao setor do almoxarifado e expedição (Figura 11 e 12), são gerados 

resíduos de epi’s, destinado ao tratamento para a descontaminação, além resíduos de 

madeira (paletes usados, caixas quebradas), são direcionados a incineração da caldeira 

da própria empresa. 

 

Figura 11 – Fluxograma do setor almoxarifado 

 

 

Durante as últimas décadas a incineração tem sido amplamente utilizada, 

estabelecendo tecnologia confiáveis com modernas facilidades. Modernas plantas de 

incineração estão agora quase todas sendo construídas com aproveitamento energético. 

A incineração é um processo complementar ao aterramento e aos programas de 

reciclagem, conhecidos como 3 R's (Reduzir na fonte, Reutilizar e Reciclar) na medida 
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em que estes sejam economicamente viáveis localmente (RIGHI, VARIANI e DIAS, 

2018). 

 

Figura 12 – Fluxograma do setor expedição 

 

 

Líder em soluções ambientais no Rio Grande do Sul, a Fundação Proamb 

dissemina conhecimentos, busca tecnologias nos principais centros produtores e as 

aproxima do seu público, oferecendo soluções ambientais seguras e adequadas às 

necessidades do mercado. Com o objetivo de acompanhar e suprir as demandas do 

segmento, a central de resíduos sólidos industriais recebe resíduos classe 1 e classe 2A, 

certificada com a ISO 14001 e pioneira no estado, a unidade de coprocessamento 

produz a partir de resíduos sólidos industriais combustível nos fóruns de fabricação de 

cimento disponibiliza uma alternativa nobre ao mercado com o aproveitamento 

energético dos resíduos e a eliminação de passivos ambientais (PROAMB, 2019). 

Além disso, a assessoria ambiental da fundação Proamb tem auxiliado as 

empresas a melhorarem seus processos produtivos minimizando seus impactos e 

garantindo uma gestão ambiental mais eficaz através de parcerias com instituições e 

empresas internacionais aprimora seu conhecimento técnico e utiliza como matéria 

prima para a unidade de inovação. Prezando sempre pela excelência e a inovação em 

todos os processos é uma empreendedora social convicta de seu papel de fomentar dura 

e motora de desenvolvimento sustentável e ambiental (PROAMB, 2019). 

Além dos resíduos orgânicos, papel, plástico, o varejo (Figura 13), produz vidros 

e cristais, e são direcionados a reciclagem de indústria de garrafões, conforme a Lei Nº 

12.305, de 2 de Agosto de 2010, que prevê a reciclagem como processo de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, 

físico-químicas ou biológicas, transformando em insumos ou novos produtos, seguindo 

os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 

Figura 13 – Fluxograma do varejo 

 

 

Em relação ao setor de sopro da empresa (Figura 14), são gerados plástico, 

papel, destinados a reciclagem, epi’s, ao tratamento e descontaminação além de vidros e 

lâmpadas incandescentes, e lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio, destinados a 

logística reversa. 

 

Figura 14 – Fluxograma do setor sopro 
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De acordo com o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos - SINIR (2019), a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de 

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado no 

dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo é 

garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma 

ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei Nº 12.305/2010 que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O setor de manutenção da empresa (Figura 15), são gerados resíduos óleos 

lubrificantes, solução limpeza inkijet, tinner / tinta, querosene, graxa, solução de 

limpeza, destinado a reciclagem, além de vidros e lâmpadas incandescentes, e lâmpadas 

fluorescentes e vapor de mercúrio, destinados a logística reversa. 

 

Figura 15 – Fluxograma do setor da manutenção 

 

Além dos resíduos de óleo, são gerados resíduos de embalagens vazias de óleo, 

destinado a devolução ao fornecedor. O Acordo Setorial para implantação do Sistema 

de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleo Lubrificante foi assinado no dia 

19/12/2012 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 07/02/2013. Seu objetivo é 

garantir que a destinação final dos resíduos dessas embalagens plásticas seja feita de 

forma ambientalmente adequada e em conformidade com a logística reversa instituído 

nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (SINIR, 2019). 
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As pilhas e baterias pequenas, por possuírem periculosidade são encaminhados 

para uma empresa terceirizada para logística reversa e reciclagem. 

No setor da estação de tratamento de efluente (ETE), conforme a figura 16, são 

gerados resíduos provenientes dos efluentes líquidos contaminados da fábrica inteira. O 

lodo da ETE é destinado para adubo/compostagem, já as bombonas plásticas 

contaminadas são descontaminadas. O papel e plástico, produtos para ETE, também são 

destinados a reciclagem. 

 

Figura 16 – Fluxograma da estação de tratamento de efluentes 

 

 

Na atividade vinícola utiliza-se um intensivo uso da água em todo o sistema, 

desde o início do processo até a elaboração dos produtos finais (SOARES et al., 2010). 

As fontes principais de efluentes são as operações de lavagem, que ocorrem durante o 

esmagamento e a prensagem dos cachos, bem como na limpeza e de desinfecção, 

usados para lavar materiais, equipamentos e superfícies, resíduos de subprodutos 

(engaços, grainhas, películas, borras, lamas, tartaratos), perdas de produtos brutos 

(perdas de mostos e de vinhos ocorridos por acidente ou durante as lavagens) e produtos 

usados para o tratamento do subproduto (colas, terras de filtração) (LECHINHOSKI, 

2015). 

Um sistema de tratamento de efluentes é constituído por uma série de etapas e 

processos, os quais são empregados para a remoção de substâncias indesejáveis da água 

ou para sua transformação em outra forma que seja aceitável pela legislação ambiental, 
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os principais processos de tratamento são reunidos em um grupo distinto, sendo eles os 

processos físicos, químicos e biológicos (MARCONDES, 2012). 

No Brasil, não há grande diversidade de pesquisas sobre processos de tratamento 

para os efluentes vinícolas, entretanto este pode ser realizado por processos químicos, 

físicos e biológicos (aeróbios e anaeróbios) ou pela combinação de ambos 

(LECHINHOSKI, 2015). 

O efluente gerado sai com carga orgânica elevada e com um grande potencial 

poluidor, necessitando de um tratamento antes de ser lançado ao corpo hídrico 

(SOARES et al., 2010).  

No processo de tratamento de efluentes, os processos biológicos são 

considerados microrganismos que necessitam da ação na transformação da matéria 

orgânica, sob a forma de sólidos dissolvidos e em suspensão, em compostos simples 

como sais minerais, gás carbônico, água e outros. No entanto, os processos físicos, são 

caracterizados por métodos de separação de fases, sendo que este fato pode ocorrer 

através de gradeamento, peneiramento, sedimentação ou decantação e por flotação dos 

resíduos (MARCONDES, 2012). 

O sistema biológico demonstra eficácia no tratamento do efluente vinícola, 

embora a sazonalidade e o pH ácido do efluente, na faixa entre 4 e 5, pode dificultar o 

sistema de tratamento biológico (LECHINHOSKI, 2015). Dentre os processos aeróbios 

o processo de lodo ativado é o mais aplicado e também o de maior eficiência, o termo 

lodo ativado designa a massa microbiana floculante que se forma quando esgotos e 

outros efluentes biodegradáveis são submetidos à aeração (MARCONDES, 2012). 

Além disso, os processos químicos visam à remoção de substâncias não 

eliminadas a níveis desejados nos tratamentos físicos e biológicos como os nutrientes e 

microrganismos patogênicos, sendo estes, cloração, ozonização, radiações ultravioleta, 

processo eletrolítico, entre outros, sendo que esses são utilizados em conjunto com os 

processos físicos e algumas vezes a processos biológicos (MARCONDES, 2012). 

No tratamento de efluentes da empresa utiliza os processos químicos, físicos e 

biológicos (Figura 17). 
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Figura 17 – Tratamento de efluentes – lagoas 

     

 

No setor caldeira (Figura 18), as cinzas geradas da queima do cavaco são 

destinadas para adubo/compostagem. Já o papel e plástico, também são destinados a 

reciclagem. 

 

Figura 18 – Fluxograma do setor caldeira 

 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a compostagem é um processo 

biológico que permite a transformação do material orgânico, tendo como produto final 

restos orgânicos em adubo, enriquecendo o solo para agricultura ou jardinagem. Além 

disso, é uma forma de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta 

ao ciclo natural, reduzindo o volume de lixo produzido pela sociedade (MMA, 2019). 

Uma vez compostado os resíduos da industrialização da uva, podem se tornar 

matérias-primas para uso agrícola ou similar, tornando um bem econômico, isto é, um 

produto comercial lucrativo, servindo de auxílio no custeio dos tratamentos 

recomendados (FERRARINI, 2010). Atualmente, cerca de 55% do lixo produzido no 
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país é composto por resíduos orgânicos, que sofrem o soterramento nos aterros e lixões, 

impossibilitando sua biodegradação (MMA, 2019). 

Há várias experiências internacionais de recolhimento de resíduos orgânicos 

para compostagem, com a distribuição gratuita do adubo resultante do processo à 

população local. Dessa maneira, fica claro para a sociedade que aquele resíduo tem 

valor, pois retorna aos cidadãos como um benefício que os economiza o dinheiro que 

empregariam na compra de fertilizantes industrializados (MMA, 2019). 

Segundo Ribeiro (2010) a cinza apresenta um conteúdo de matéria orgânica e um pH 

básico que a indica para o condicionamento do solo, além de suprir os elementos 

químicos básicos para as plantas como cálcio e potássio. Já Piotto (2003), afirma que as 

cinzas que provêm da queima dos resíduos orgânicos podem ser utilizadas nas florestas 

para repor parte dos nutrientes, desde que o teor de metais pesados permita este tipo de 

aplicação. 

Gimenes (2012) comenta que o uso da cinza em doses elevadas pode vir a ser 

prejudicial às culturas, raízes das plantas, levando-as até a morte, em razão da alta 

alcalinidade. Portanto, deve-se fazer um controle de adubação, para que o processo não 

resulte em impactos negativos. Os principais objetivos das empresas com essa prática 

era reduzir os custos de destinação de resíduos e atendimento das práticas de gestão 

ambiental da ISO 14.000 (GIMENES, 2012). 

No setor da produção de suco (Figura 19), a terra filtrante é destinada para a 

empresa, cuja disponibiliza uma solução de tratamento de resíduos orgânicos 

agroindustriais de origem controlada (classe II), resultando compostos orgânicos de 

excelente qualidade, bem como a eliminação do passivo ambiental gerado por essa 

matéria-prima antes de ser processada. 
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Figura 19 – Fluxograma do setor produção de suco 

 

 

O bagaço da uva é destinado para os produtores como alimento animal. Segundo 

Gallon (2014), o bagaço representa de 12% a 15% em peso da matéria-prima inicial e 

contém restos de açúcar, proteínas e um teor elevado de lipídios que enriquecem a 

alimentação, do mesmo modo que, existem estudos realizados sobre a utilização destes 

subprodutos para a fabricação de ração, utilizada na alimentação de bovinos, aves, 

ovinos e coelhos. 

Os depósitos formados no fundo dos tanques, chamados de grúspula, adquirem 

uma consistência pastosa (LECHINHOSKI, 2015), onde passam por uma etapa 

utilizada para filtrar e beneficiar, gerando resíduos que compreendem as sílicas ou 

rochas de origem vulcânica (terra filtrante) com baixíssima densidade. Já o tártaro, é um 

sólido que se deposita nas paredes dos recipientes (pipas) (FERRARINI, 2010), porém, 

é destinado para o processo de industrialização, que representam o aproveitamento da 

recuperação do ácido tartárico, álcool, substâncias corantes e incorporação no solo 

como fertilizante orgânico (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/do-mesmo-modo-que/
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Figura 20 – Resíduos gerados na produção de sucos 

        

 

Nos setores de vinagre e vinhos (Figura 21), há geração de resíduos de terra e 

bagaço, visto que a produção é menor, comparada ao setor de sucos. 

 

Figura 21 – Fluxograma do setor vinagre e vinhos finos 
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Os materiais utilizados na filtragem compreendem as sílicas ou rochas de origem 

vulcânica com baixíssima densidade (terra filtrante), utilizados para filtrar e beneficiar o 

vinho e derivados da uva, além de utilizarem o método de decantação e centrifugação 

(FERRARINI, 2010), gerando resíduos de terra filtrante. A técnica de filtração permite 

a eliminação dos resíduos causadores de turvação e opacidade após a fermentação, 

permitindo uma estabilização microbiológica do vinho (LOPES, 2015). 

O bagaço, por sua vez, é gerado após a prensagem dos grãos de uva para a 

extração final do suco, e é constituído por cascas, sementes e uma quantidade residual 

de engaço. O bagaço de uva pode ser classificado como bagaço doce, proveniente da 

elaboração de suco de uva e de vinhos que não fermentam na presença de mosto, e por 

isso, este tipo de possui pouco ou nenhum resíduo de etanol. ou bagaço fermentado. O 

bagaço fermentado é proveniente da fermentação com maceração, quando o mosto 

fermenta em contato com as partes sólidas, e mesmo após a prensagem o bagaço 

permanecerá com certa quantidade de etanol. O bagaço é tido como o principal resíduo 

gerado pela indústria vitivinícola (POSTINGHER, 2015). 

Os resíduos gerados de rolhas cortiça no setor de envase (Figura 22), são 

destinados para a coleta municipal, como plástico, papel, vidros são destinados a 

reciclagem e, epi’s e bombonas vazias de produtos químicos passam pelo processo de 

descontaminação. 

 

Figura 22 – Fluxograma do setor de envase 

 

 

A rolha de cortiça natural é o vedante de garrafa de vinho mais utilizado em todo 

mundo. A predominância na utilização é devida à sua boa capacidade de vedação e 

impermeabilização. A rolha após a sua fase de utilização (vedação de uma garrafa de 
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vinho), é submetida aos mesmos processos de recolha e tratamento final do que o 

restante lixo urbano (SILVA, 2009). 

 

04.5 Gestão ambiental e responsabilidade social 

A recuperação de compostos a partir dos rejeitos das indústrias de vinho pode 

representar um avanço significativo na manutenção do equilíbrio ambiental, visto que 

nas vinícolas as grandes quantidades de resíduos gerados causam sérios problemas de 

armazenagem, transformação ou eliminação, em termos ecológicos e econômicos. Esta 

situação explica o interesse crescente em explorar os subprodutos da vinificação 

(LOULI et al., 2004). 

De acordo com a ABNT NBR ISO 14001:2004, o desempenho ambiental traduz 

os resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos 

ambientais. No contexto de sistemas da gestão ambiental, os resultados podem ser 

medidos com base na política ambiental, objetivos e metas da organização e outros 

requisitos de desempenho ambiental (RUPPENTHAL, 2014). 

A vinícola possui uma política ambiental implementada, estabelecendo um senso 

de orientação e fixa os princípios em suas atividades administrativas e produtivas, 

assegurando como compromisso em: 

➢ Respeitar e proteger o meio ambiente, identificando e prevenindo os impactos 

ambientais; 

➢ Minimizar a geração de resíduos decorrentes dos produtos e processos de 

produção; 

➢ Atender aos requisitos estatuários, legislações e outros requisitos subscritos pela 

empresa ou partes interessadas. 

Entretanto, uma sugestão viável e completa, é a implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA). Além da política ambiental implementada, o sistema visa um 

processo contínuo de melhorias. O SGA permite que a organização atinja o nível de 

desempenho ambiental por ela determinado e promova sua melhoria contínua ao longo 

do tempo, fundamentando-se, essencialmente, no planejamento de suas atividades, 

visando à eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente, por meio de 

ações preventivas ou medidas mitigadoras (KRAEMER, 2004). 

No entanto, a adoção desta Norma por si só não garante resultados ambientais 

ideais. A aplicação desta Norma pode diferir de uma organização para outra devido ao 

contexto da organização. Duas organizações distintas podem executar atividades 
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semelhantes e ao mesmo tempo possuir diferentes requisitos legais e outros requisitos, 

comprometimento em suas políticas ambientais, tecnologias ambientais e metas de 

desempenho ambiental, ainda que ambas atendam aos requisitos desta Norma. Esta 

Norma especifica os requisitos para um sistema de gestão ambiental que uma 

organização pode usar para aumentar seu desempenho ambiental. Esta Norma é 

destinada ao uso por uma organização que busca gerenciar suas responsabilidades 

ambientais de uma forma sistemática, que contribua para o pilar ambiental da 

sustentabilidade (RUPPENTHAL, 2014). 

Além da destinação a alimento animal, os resíduos da uva também têm valor no 

mercado. A alternativa do uso destes resíduos (cascas e sementes de uva) é a 

alimentação humana, (pães, barras de cereais, biscoitos, entre outros produtos), 

compostagem destes resíduos (bagaço, engaço e sementes de uva), a fim de se obter 

adubo orgânico, utilizar-se destes resíduos nas indústrias farmacêuticas, por conta das 

fibras que auxiliam no trato gastrintestinal, enquanto os polifenóis atuam no combate ao 

mau colesterol, atuando, por exemplo, no combate às doenças do coração 

(SCHNEIDER, 2012). 

Outro fator que pode contribuir para possível implantação de sistema de 

biodigestão, que podem contribuir para implantação apresentando um potencial para a 

conversão em combustível, energia térmica e energia elétrica, provendo benefícios aos 

produtores e ao meio ambiente (BESINELLA et al., 2017). A produção de biogás para 

geração de energia elétrica é uma técnica que ocorre principalmente no setor 

agropecuário e em grandes centros urbanos. Devido ao elevado volume de resíduos 

gerados nesses casos, o aproveitamento energético do biogás oferece uma solução que 

reúne benefícios ambientais e segurança energética (LOPES, 2015) 

A composição e o conteúdo energético do biogás podem variar de acordo com o 

material orgânico e o processo pelo qual o mesmo foi produzido. Ainda, de acordo com 

o tipo de material orgânico que origina o biogás, este pode também ser denominado de 

gás de aterros, gás do lixo, gás de esgotos, gás de lodo, gás de dejetos, dentre outros. 

(LOPES, 2015). 

A geração de biogás pode ser uma alternativa atraente para os investidores vistos 

a diversificação dos subprodutos vinícolas em suas propriedades físico-químicas 

favorece a produção de biogás por meio da co-digestão anaeróbia, no entanto devem ser 

realizados estudos para avaliar se a biodigestão anaeróbia é favorável no clima da região 

(BESINELLA et al., 2017). 
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Uma das possibilidades de gestão ambiental é fazer a queima do bagaço e do 

engaço da uva em caldeira, gerando energia para o funcionamento das máquinas. A 

vinícola já fez um teste deste processo, e os valores obtidos das variáveis físico-

químicas relacionadas a massa bruta estudadas no engaço e bagaço de uva podem ser 

observados no Quadro 5. O resultado de umidade do engaço é inferior devido à sua 

composição lenhocelulósica. O bagaço, por sua vez, sua proporção que compõe é maior 

em água e depende da prensagem para ter a variável de umidade. 

 

Quadro 5 – Resultado da massa bruta no engaço e bagaço. 

Parâmetros 
Resultados Limite de 

quantificação 

Valor máximo 

permitido (1) Engaço a Bagaço b 

Cinzas (%) 28,70 20,20 1 NA 

Matéria Orgânica (%) 34,36 11,55 1 NA 

pH 3,50 3,73 NA Entre 2 e 12,5 

Umidade (%) 36,94 68,25 1 NA 
NA – Não Aplicável. (1) ABNT NBR 10004/10005/10006:2004 

Fonte: a Relatório de Ensaio – no 011446/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

                 b Relatório de Ensaio – no 011445/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

 

 Observou-se também que pH se manteve dentro dos limites permitidos, 

concluindo-se que a amostra não estava em estado de decomposição. Segundo Silva et 

al. (2015), o pH nos alimentos é uma propriedade que depende de vários fatores, dentre 

os quais, o estado de conservação da matéria-prima utilizada, bem como de suas 

condições microbiológicas, e interfere de maneira significativa no desenvolvimento de 

micro-organismos. 

 Verificou-se que os parâmetros referentes ao extrato lixiviado no quadro 6, se 

mantiveram dentro dos limites máximos permitidos, demonstrando que neste método os 

resultados não forneceram nenhum resíduo. 

 

Quadro 6 – Resultado do extrato lixiviado inorgânicos no engaço e bagaço. 

Parâmetros 
Resultados Limite de 

quantificação 

Valor máximo 

permitido (1) Engaço a Bagaço b 

Arsênio (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 1 

Bário (mg/L) 0,25 0,38 0,01 70 

Cádmio (mg/L)  < 0,004 < 0,004 0,004 0,5 
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Chumbo (mg/L) < 0,006 < 0,006 0,006 1 

Cromo (mg/L) < 0,009 < 0,009 0,009 5 

Fluoreto (mg/L) < 0,1 0,755 0,1 150 

Mercúrio (ug/L) < 0,1 < 0,10 0,1 100 

Prata (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 5 

Selênio (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 1 

(1) ABNT NBR 10004/10005/10006:2004 

Fonte: a Relatório de Ensaio – no 011446/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

                 b Relatório de Ensaio – no 011445/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

 

De acordo com os resultados dos parâmetros de extrato solubilizado, verificou-

se que houve a presença de metais pesados no engaço e bagaço (Quadro 7). Observa-se 

que a concentração de alumínio (19,20 mg/L), fenol (0,36 mg/L), ferro (1,02 mg/L), 

manganês (127,8 mg/L), nitrato (13,84 mg/L), sódio (328,60 mg/L) e zinco (125,60 

mg/L), no engaço, foram superiores ao valor máximo permitido (ABNT NBR 

10004/10005/10006:2004). 

 

Quadro 7 – Resultado extrato solubilizado no engaço e bagaço. 

Parâmetros 
Resultados 

Limite de 

quantificação 

Valor 

Máximo 

Permitido (1) Engaço a Bagaço b 

Alumínio (mg/L) 19,20 3,70 0,05 0,2 

Arsênio (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 

Bário (mg/L) 0,06 0,55 0,01 0,7 

Cádmio (mg/L) < 0,004 < 0,004 0,004 0,005 

Chumbo (mg/L) < 0,006 < 0,006 0,006 0,01 

Cianeto Total (mg/L) < 0,05 < 0,05 0,05 0,07 

Cloreto (mg/L) 7,43 9,46 0,1 250 

Cobre (mg/L) 0,85 < 0,01 0,01 2 

Cromo (mg/L) < 0,009 < 0,009 0,009 0,05 

Fenol (mg/L) 0,36 0,25 0,04 0,01 

Ferro (mg/L) 1,015 < 0,06 0,06 0,3 

Fluoreto (mg/L) < 0,1 < 0,1 0,1 1,5 

Manganês (mg/L) 127,8 2,50 0,01 0,1 

Mercúrio (ug/L) < 0,1 < 0,1 0,1 0,001 

Nitrato (mg/L) 13,84 20,767 0,1 10 

Prata (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 0,05 

Selênio (mg/L) < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 
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Sódio (mg/L) 328,60 7,60 0,6 200 

Subst. que reagem ao 

azul de metileno-

Surfactantes (mg/L) 

< 0,2 < 0,2 0,2 0,5 

Sulfato (mg/L) 202,51 19,573 2 250 

Zinco (mg/L) 125,60 0,50 0,05 5 

(1) ABNT NBR 10004/10005/10006:2004 

Fonte: a Relatório de Ensaio – no 011446/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

                 b Relatório de Ensaio – no 011445/2018 (Laboratório Econsulting), 2018. 

  

Mesmo que os resíduos fossem destinados para a incineração, antes do processo 

é válido fazer testes também da geração da fumaça, visto que, alguns resultados da 

queima do bagaço e engaço foram superiores do Limites Máximos Permitidos, fazendo 

com que a destinação mais correta das cinzas geradas fosse para um aterro sanitário. No 

entanto, a empresa não tem a aprovação de um órgão regulamentador para a destinação 

em forma da queima em geração de energia. Com isto a empresa não pode fazer a 

queima até o acompanhamento e a aprovação de um órgão competente. 

As práticas agrícolas e os procedimentos aplicados durante o crescimento do 

fruto, como a aplicação de fertilizantes, irrigação, condições climáticas, variedade da 

cultivar e sua maturidade influenciam na composição mineral da planta. Os elementos 

minerais encontrados nas uvas estão principalmente nas cascas, sementes e parede 

celular da polpa da uva (HAAS, 2015).  

Outro método que a vinícola está em estudo e fase de desenvolvimento, é a 

diminuição de resíduos de terra filtrante ou a anulação deste processo é o método de 

flotação. De acordo com Viallatte e Chamon (2019), depois da prensagem, o mosto rico 

em borras consiste na operação de separar as borras do mosto antes da fermentação 

através da sedimentação/decantação espontânea. A flotação é um sistema de desborra, 

cujo princípio é relativamente simples, as borras sobem para a superfície e serão 

removidas. Também se utilizam substâncias que provocarão a flotação das partículas, 

usam-se neste processo a gelatina e bentonita, que servirá para coagular as moléculas, e 

o ar comprimido, que empurrará estas moléculas para cima (Figura 23) (VIALLATTE; 

CHAMON, 2019) 

As borras serão então removidas por uma aspiração adaptada em um sistema 

contínuo ou após um processo de trasfega do mosto claro em um sistema descontínuo, 

ficando com o mínimo de 40 NTU (unidade nefelométrica) de turbidez e reduzindo ou 

anulando o processo de filtração a vácuo, resultando somente o resíduo da matéria 
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prima (borra) e reduzindo a geração residual de terra filtrante. Além da retirada da 

borra, o maior objetivo da clarificação é a retirada dos polifenóis oxidados e os que 

poderiam se oxidar futuramente, gerando defeitos no subproduto da uva VIALLATTE; 

CHAMON, 2019). 

 

Figura 23 – Teste de flotação. 

 
 

Com a geração da borra, proveniente da retirada do subproduto, é possível 

destinar para o processo de compostagem. Com o auxílio de técnicos do conhecimento 

da área é viável que a própria empresa passe a fabricar a própria composteira. Com o 

resíduo revertido em adubo, a vinícola poderá destinar em sua área de produção, bem 

como destinar a seus fornecedores de matéria-prima (uva, maçã), reduzindo custos de 

adubação e fretagem de destino residual. 

Em relação as ações de responsabilidade social das organizações, tem evoluído 

gradativamente em termos teóricos e termos práticos, uma vez que as empresas passam 

a compor suas análises pela consideração da função tradicional econômica que possuem 

(produção, empregos, crescimento), mas com a prerrogativa de observar e garantir a 

conservação ambiental e a consideração dos impactos sociais e do bem-estar dos seres 

humanos (MUNCK e SOUZA, 2009). 

De acordo com Ribeiro e Corrêa (2013), a responsabilidade social tem evoluído 

na sociedade e, consequentemente, nas empresas, influenciando os atores sociais a 

assumirem as melhorias necessárias para que o desenvolvimento social seja considerado 

cenário econômico. Nas empresas, esses valores éticos são percebidos como positivos 

pela sociedade e tendem a orientar a conduta da organização fundamentada em uma 

missão social. A responsabilidade social cria valor para os públicos com os quais a 
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empresa se relaciona, entre eles, empregados, fornecedores, governo e a comunidade em 

geral (RIBEIRO e CORRÊA, 2013) 

Na política e na prática da responsabilidade social, as empresas podem inserir os 

paradigmas sociais nas suas obrigações e promover a função social dos seus contratos, 

incluindo cláusulas sociais que viabilizem os princípios da dignidade humana: não 

contratação de mão-de-obra infantil, escrava ou situação análoga; produtos com selos de 

certificação ecológica (selos verdes); contratação de fornecedores locais; e 

capacitação/qualificação dos empregados terceirizados tendo em vista a fragilidade do 

vínculo, dentre outras ações/iniciativas específicas do contexto socioeconômico regional 

onde a empresa está inserida (SILVA, 2010). 

A vinícola viabiliza os princípios da dignidade humana como a não contratação 

de mão-de-obra infantil, escrava ou situação análoga. Além disto a empresa possui uma 

política de responsabilidade social implementada que defende e promove o respeito aos 

direitos humanos, considerando a garantia da integridade, da saúde e do bem-estar de 

seus funcionários é uma necessidade básica e fundamental na prática e no 

desenvolvimento de suas atividades comprometendo-se a: 

➢ Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável a todos seus 

funcionários; 

➢ Respeitar os direitos de associação sindical e negociação coletiva de seus 

funcionários; 

➢ Eliminar a existência de qualquer tipo de discriminação, em todos os níveis 

hierárquicos; 

➢ Respeitar e remunerar adequadamente a jornada de trabalho; 

➢ Melhorar continuamente a eficácia de seu Sistema de Gestão da 

Responsabilidade Social. 

De acordo com Silva (2010), responsabilidade social é a ferramenta de 

promoção da função social da empresa, considerando que a função social é mais 

abrangente devido ao seu aspecto normativo (Lei no. 6.404/76) e constitucional (art. 

170, inciso III, CF), faz com que a responsabilidade social seja um instrumento efetivo 

da gestão socialmente responsável das empresas. 

Frequentemente, a responsabilidade social de uma empresa é estabelecida por 

meio de contribuições extraídas de uma panaceia conceitual, dentro da qual se impera o 

intuito não muito comprovado de resolver a pobreza mundial, a exclusão social e a 

degradação do meio ambiente (MUNCK e SOUZA, 2009). Para que possa ser 
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gerenciada, dentre as ferramentas gerenciais valorizadas pela administração 

contemporânea destacam-se as competências organizacionais, as quais constituem atos 

corporativos moldados e configurados pela presença e interação dos recursos, dos 

indivíduos e das tecnologias presentes nas organizações (MUNCK; GALLELI; 

SOUZA, 2013). 

Uma sugestão que possa contribuir com a empresa de acordo com Romano 

(2014), a sustentabilidade corporativa apresenta como uma fonte de criação de valor, 

tanto para a empresa como para a sociedade. 

As estratégias de sustentabilidade indicam como lidar com o desafio desse tema, 

considerando um ambiente multidimensional devendo considerar as seguintes 

dimensões: i) econômica - possibilita uma alocação e gestão mais eficiente dos recursos 

e um fluxo regular de investimentos públicos e privados; ii) social - consolida um 

processo de desenvolvimento baseado num tipo de crescimento de boa conduta; iii) 

ambiental - minimiza o dano aos ecossistemas, reduzindo impactos e o consumo de 

recursos não renováveis, considera práticas de reciclagem e conservação, investindo em 

tecnologias mais limpas; com regras de proteção ambiental; iv) cultural - respeito às 

especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local e v) espacial – 

volta-se para uma configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição 

territorial das atividades humanas (ROMANO, 2014) 

Existem inúmeras maneiras de tratar as preocupações da sociedade, o que 

inclusive pode render benefícios de produtividade para uma empresa. Quando se investe 

num programa de bem-estar, o benefício é para a sociedade, mas também para os 

funcionários que vivem nessas comunidades, o que pode levar à minimização de fatos 

como as ausências do empregado e produtividade perdida (ROMANO, 2014) 

Além da responsabilidade social, atualmente, a empresa apoia e incentiva o 

programa de qualificação do menor aprendiz. A contratação do aprendiz é também uma 

questão de responsabilidade social, uma vez que tem por intenção a captação de jovens, 

visando reduzir o desemprego no Brasil e, principalmente, conceder oportunidade e 

experiência para o trabalho, inclusão social (SILVA, 2013). 

Em relação ao aspecto social, seria essencial a constatação de que as 

organizações optam por programas dessa espécie não apenas para cumprir a lei, mas 

também porque se preocupam com a realidade da sociedade onde vivem, com o bem-

estar de seus colaboradores e com a possibilidade de um futuro com opções para esses 



62 

 

jovens, pois sabem da importância que a responsabilidade social exerce sobre a região 

na qual estão inseridas (ENGELMANN, 2012). 

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular 

nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente 

a 5% no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional (art. 429 da CLT) 

(SILVA, 2013). 

Além do programa de qualificação do menor aprendiz, a empresa beneficia o 

colaborador com o auxílio educação. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Alimentação de Caxias do Sul e o Sindicato da Indústria do Vinho do 

Estado do Rio Grande do Sul, determinam a Convenção Coletiva de Trabalho. Este 

documento estipula condições de trabalho previstas. Na cláusula décima terceira, 

determina o auxílio escolar ao trabalhador estudante e para cada filho menor de 16 

(dezesseis) anos, regularmente matriculado e cursando o ensino fundamental, médio ou 

superior em escolas oficiais ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, receberá o 

benefício no valor de 1 (um) salário normativo da categoria, a ser pago no início do ano 

letivo, mediante a comprovação da matrícula (SINDIVINHO, 2019). Dessa forma, este 

auxilio tem como o intuito de capacitar o egresso para a atuação em determinada 

profissão, dando uma oportunidade de aumentar sua qualificação profissional no 

mercado de trabalho e ajuda de custo na compra de materiais escolares. 

Uma sugestão que a empresa possa aderir é a promoção de cursos de 

qualificação profissional em parcerias com instituições públicas para funcionários que 

apresentam capacidade, mas ainda não tem qualificação profissional, a fim de 

enriquecer o conhecimento e rendimento na tarefa e ser exercida. 

Outro fator importante para o incentivo e bem-estar do funcionário, é a aquisição 

de benefícios tais como vale alimentação, plano de saúde ou cesta básica. No momento 

presente, a empresa fornece apenas o transporte. Desse modo, a empresa estimula 

motivação e responsabilidade do colaborador, de modo que ocorra a diminuição das 

ausências de trabalho não justificadas. 
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05. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A vitivinicultura é uma atividade de grande importância econômica e social 

principalmente no Rio Grande do Sul. Portanto, os resíduos gerados dentro de uma 

indústria vinícola acabam muitas vezes sendo poluidores do meio ambiente. Desta 

forma, conclui-se a necessidade de destinar corretamente os resíduos, assim como a 

importância da sustentabilidade, buscando uma alternativa no aproveitamento, bem 

como promover retorno financeiro e gerando novos produtos. 

Com as exigências na proteção ambiental, a classificação de resíduos nas 

vinícolas envolveu vários fatores, incluindo a verificação das fichas preenchidas pelos 

produtores da matéria-prima, a destinação correta dos resíduos dos processos de 

industrialização, além de sugestões e medidas para gestão ambiental e responsabilidade 

social, conforme a legislação que abrange. 

De acordo com a análise dos 14 documentos fitossanitários, parte dos defensivos 

não obtiveram seus prazos de carência cumprido, por causa de fatores que interviram a 

eficácia, como por exemplo, chuvas decorrentes, umidade e temperatura influenciaram 

com que o defensivo diminuísse o seu efeito, além de supostamente ocasionar excessos 

residuais na fruta. Não se obteve nenhum resultado acima do limite máximo permitido. 

Para a safra de 2019, os produtores foram orientados de maneira correta em 

preencher o caderno de campo, conscientizados sobre o prazo de carência a ser 

cumprido de um tratamento a outro e a irregularidade de excesso de defensivo agrícola, 

ocasionando resíduos na fruta e alto custo na despesa da produção, na maioria das vezes 

desnecessário. Desta forma, notou-se que foi válida a orientação e conscientização aos 

produtores perante a preocupação que demonstraram na safra de 2019. 

Verificou-se que a geração de resíduos pelos setores é grande, e a indústria vem 

destinando-os corretamente. Os resíduos da uva também têm valor no mercado como 

alternativa na alimentação humana, bem como para a indústria farmacêutica, além da 

compostagem, a fim de se obter adubo orgânico. 

Uma possibilidade sustentável estudada foi a verificação os teores residuais 

sobre a queima do bagaço e engaço, como uma alternativa de destino em gerar vapor em 

caldeira a cavaco. A preocupação de reversão de resíduo em energia foi válida, mas 

deve-se fazer mais testes para que se comprove a eficácia e a aprovação final do órgão 

regulamentador. No entanto, não ficou aprovada a queima, visto que a evolução da 

tecnologia vem a cada dia aumentando, tornando possível futuramente um controle 

integrado incluindo a utilização de catalisadores que interferem na formação de 
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poluentes e a reavaliação das cinzas destinadas a aterros sanitários para a fabricação de 

produtos para a construção civil, entre outros destinos sustentáveis que não agridem o 

meio ambiente. 

A geração de biogás pode ser uma alternativa atraente de forma que promova 

vantagens a indústria vinícola e ao meio ambiente devido ao elevado volume de 

resíduos gerados, o aproveitamento energético através da implantação de sistema de bio 

digestão apresentando um potencial para a conversão em energia elétrica. Ainda assim é 

preciso um estudo eficaz para a implementação do sistema. 

Devido ao elevado volume de resíduos gerados, outro processo viável é o 

processo de flotação. É possível reduzir altos custos e a geração residual, de terras 

filtrantes, obtendo praticamente somente o resíduo resultante da matéria-prima. 

Entretanto o método que já está processo de estudo, além de testes em nível industrial 

para a implementação na fábrica para o processamento de uva e de maçã.   

Uma sugestão possível e completa é a implantação do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) podendo ser a solução para a empresa que pretende melhorar a sua 

posição em relação ao meio ambiente. O sistema promove a melhoria contínua, 

auxiliando a eliminação ou minimização dos impactos ao meio ambiente.  

Para a contribuição da responsabilidade social, uma sugestão que a empresa 

possa aderir é a qualificação profissional a colaboradores ainda não capacitados, dando 

uma oportunidade de aumentar sua qualificação profissional no mercado de trabalho, da 

maneira que a empresa venha somente a contratar funcionários competentes e treinados, 

favorecendo a evolução e rendimento na tarefa e ser exercida.  

Outro benefício concebível para a satisfação do funcionário, é a aquisição de 

vale alimentação, plano de saúde ou cesta básica. Dessa forma, há um incentivo 

promissor do colaborador com o ganho do benefício, fazendo com que se torne mais 

disposto a suas tarefas exercidas, resultando aumento de produção para a empresa. 

As propostas sugeridas para a implantação em uma Vinícola da Serra Gaúcha 

apresentada neste trabalho não devem ser consideradas como um estudo acabado. É 

necessário que a busca por alternativas corretas seja um processo contínuo adotado na 

empresa. O presente trabalho também pode servir como incentivo e material de pesquisa 

para outras empresas do mesmo setor que busquem implantar métodos ambientais, 

sustentáveis e de responsabilidade social.  
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