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O objetivo deste artigo foi expor uma revisão bibliográfica sobre geração e gestão de resíduos oriundos 
da indústria de bioetanol. Além disso, aspectos como valor agregado e composição química dos 
principais resíduos foram apresentados, porém não foram expostos como objetivos.  
 
Pontos fortes: 
- O título está condizente com o que é exposto ao longo do artigo.  
- O fluxograma apresentado é bastante ilustrativo e de fácil compreensão. 
 
Sugestões: 
- A primeira parte do artigo (Introdução) está muito longa e confusa. Acredito que ela deveria ser mais 
curta ou estruturada em forma de subitens, assim como foi feito nas partes 2 e 3 do artigo. Percebe-se 
que a escrita possui uma lógica de apresentação de informações e um fluxo de leitura apropriado, 
porém, a forma como as informações são apresentadas, torna a primeira parte do artigo cansativa e 
desorganizada.  
- Durante a leitura do artigo, pude perceber que a língua portuguesa e inglesa se misturam em diversos 
pontos do texto. Títulos, palavras-chave, tabelas e figuras, até mesmo parágrafos e palavras soltas no 
meio do texto estão em inglês. Acredito que um pouco mais de atenção evitaria esse problema.  
- Os objetivos estão um pouco confusos, pois estão diferentes do que é apresentado no resumo e 
atendem parcialmente ao título do artigo. Da mesma forma, o texto apresenta informações além do que 
o objetivo diz. Acredito que deveriam ser mais pontuais e diretos. Acho que é pertinente, já que são 
muitos objetivos, a utilização de objetivos específicos no artigo. 
- São 22 páginas escritas apenas com 8 referências. Acredito que esse número deve ser ampliado.  
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