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Resumo – A vinhaça é um subproduto gerado a partir da fabricação do álcool. Seu caráter poluidor 

e elevado volume de geração acarreta preocupações quanto à sua disposição final. Geralmente é 

usada para fertirrigação da cana de açúcar, entretanto, esta prática é passível de contaminação de 

solos e aqüíferos, causada pela infiltração e percolação do resíduo no solo. Uma alternativa mais 

adequada à destinação da vinhaça seria tratá-la pelo processo de digestão anaeróbia, onde há 

degradação da carga orgânica através de microrganismos. Esse tratamento pode gerar como 

subprodutos os gases Hidrogênio e Metano, que são de interesse para produzir energia, quando 

associados a tecnologias, como as células a combustível, com boa eficiência de conversão. Em 

Alagoas existem várias indústrias nesse setor, sendo um potencial produtor de álcool, e 

consequentemente de vinhaça. Na safra 2009/10, por exemplo, poderiam ser gerados, 

aproximadamente, 360.000 MWh de energia. Sendo assim, observa-se que tratar o resíduo e gerar 

energia apresenta benefícios para o meio ambiente. 

Abstract – The vinasse is a by-product generated from the manufacture of alcohol. His character 

polluter and high volume generation leads to concerns about its final disposition. It is usually used 

for irrigation of sugar cane, however, this practice can contaminate soils and aquifers, caused by 

infiltration and percolation of the residue in the soil. A more appropriate alternative to the disposal 

of vinasse would treat it by anaerobic digestion, where no degradation of the organic load by 

microorganisms. This treatment can generate as a by-product gases hydrogen and methane, that are 

of interest to produce energy, when associated with technologies such as fuel cells, with good 

conversion efficiency. Alagoas there are several industries in this sector and is a potential producer 

of alcohol, and consequently vinasse. In 2009/10, for example, could be generated approximately 

360,000 MWh of energy. Therefore, it is observed that treat waste and generate energy has benefits 

for the environment. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A vinhaça é um resíduo das usinas de açúcar e álcool e apresenta peculiaridades que a 

classifica tanto como poluente quanto como fertilizante para a cultura canavieira. Dentro desta 

perspectiva, tal material ganha interesse por parte de pesquisadores também com finalidade 

energética. A idéia consiste na sua submissão ao tratamento por digestão anaeróbia, onde é 

atenuado seu caráter poluidor, sem perder as propriedades fertilizantes, e ainda há possibilidade de 

obtenção dos gases hidrogênio e metano como subprodutos para produção de energia. 

O hidrogênio e o metano atuam como combustíveis quando associados a tecnologias de 

conversão, tendo como exemplo os motores de combustão interna e as turbinas a gás. A escolha da 

tecnologia mais apropriada a ser implantada numa indústria dependerá, em primeira instância, do 

potencial energético a ser disponibilizado, da eficiência e da simplicidade do método.  

Em Alagoas, as indústrias produzem durante o período de safra, através do sistema de 

cogeração por caldeiras e turbinas a vapor, a energia que as tornam autossuficientes. Contudo, é 

considerável expandir essa produção, adequando-se à demanda energética crescente, 

proporcionando alternativas para uso da vinhaça e representando um negócio rentável às empresas. 

A possibilidade de geração de energia pelas indústrias sucroalcooleiras a partir da vinhaça é 

notória, consistindo em objeto de estudo deste trabalho. Portanto, convém analisar a produção 

energética nas usinas de Alagoas, onde significativa parte de sua economia é baseada nas atividades 

do setor, comparando algumas alternativas tecnológicas de conversão. 

 

1.1 – Vinhaça 

A vinhaça é um líquido resultante da fabricação do álcool, sendo gerada numa proporção de 

10 a 14 litros para cada litro de álcool produzido. A matéria-prima utilizada no processo produtivo, 

bem como sua origem, as condições de processamento quanto à eficiência e insumos adicionados 

interferem na composição desse subproduto (Ribas, 2007). 

 O álcool pode ser produzido a partir de distintos mostos, que são líquidos susceptíveis a 

sofrer fermentação. Um deles é o caldo da cana-de-açúcar, obtido após a moagem, ou ainda, esse 

caldo, ao passar por processos químicos objetivando a obtenção de açúcar, resultará no melaço que 

também servirá como mosto. Há também a possibilidade de uso da mistura entre caldo e melaço 

como mosto (Siqueira, 2008). 

Dentre as características comuns à vinhaça estão a acidez, os elevados níveis de DBO, DQO, 

minerais e matéria orgânica, variantes segundo o mosto utilizado, como exibido na Tabela 1. 

Tais características conferem à vinhaça um caráter poluidor, questão que suscita preocupação 

acerca do efeito de sua disposição no meio ambiente. Além disso, é relevante destacar que a vinhaça 
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sai das dornas de destilação a elevadas temperaturas, em grandes volumes, apresentando cor, mau 

cheiro, presença de metais pesados, compostos fenólicos, entre outras peculiaridades atenuadoras do 

problema (Viana, 2006). 

Há, então, uma dualidade no quesito vinhaça: por um lado o seu potencial poluidor, por outro, 

o seu poder fertilizante, que tem levado várias indústrias sucroalcooleiras a aplicarem o método da 

fertirrigação em suas culturas de cana-de-açúcar.  

 

Tabela 1 - Características da vinhaça da cana-de-açúcar (Fonte: Pinto, 1999) 

 

 

Segundo Salomon (2007) a fertirrigação é um processo conjunto de adubação e irrigação, ou 

seja, consiste na utilização da própria água de irrigação para conduzir e distribuir o adubo orgânico 

ou químico na lavoura. Esse método de destinação para a vinhaça se tornou comum por sua 

composição ser rica em nutrientes, principalmente potássio. Sendo assim, observa-se que a adição 

do efluente no solo constitui melhorias nas propriedades físicas, químicas, físico-químicas e 

biológicas, consistindo em importante insumo agrícola, se usada convenientemente (Siqueira, 

2008). 

Entretanto, a aplicação desmedida da vinhaça no solo pode levar a riscos de salinização e 

alteração da qualidade da cana produzida, além do problema da lixiviação de nutrientes da vinhaça 

em direção ao lençol freático.  Por esta razão, existe uma preocupação quanto ao perigo de 

degradação de aqüíferos, estimulando a realização de investigações sobre os riscos da infiltração da 

vinhaça no solo para a qualidade das águas subterrâneas e para a saúde humana (Corazza, 2006).   
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Além da fertirrigação existem outras alternativas de disposição final da vinhaça, que visam 

tratá-la, como por exemplo, lagoas de estabilização, filtros biológicos (digestão anaeróbia e 

aeróbia), tratamento físico-químico, produção de proteína, produção de metano, reciclagem 

industrial, osmose reversa, evaporação, incineração e lagoas de aguapé (Siqueira, 2008). Dentre 

estas, a biodigestão anaeróbia apresenta-se como uma das alternativas mais vantajosas de 

aproveitamento da vinhaça, por ser economicamente viável e um efetivo meio de remoção de 

matéria orgânica, capaz de normalizar a DBO e o pH, gerar biogás e fertilizante como resíduo, pois 

não remove os nutrientes que ali se encontram (Viana, 2006; Salomon, 2007). 

 

1.2 - Digestão anaeróbia 

A digestão anaeróbia consiste na transformação da matéria orgânica presente no material a ser 

tratado pela ação de diferentes grupos de microrganismos. O processo de conversão ocorre, 

resumidamente, em quatro etapas (Figura 1): 

 Hidrólise: As exoenzimas (excretadas pelas bactérias fermentativas hidrolíticas) 

transformam os compostos orgânicos complexos em simples; 

 Acidogênese: Os compostos orgânicos simples são metabolizados no interior das 

bactérias fermentativas acidogênicas, sendo convertidos em compostos mais simples, 

os quais são excretados pelas células; 

 Acetogênese: Os produtos gerados na acidogênese são oxidados em substratos 

apropriados para as bactérias que irão produzir metano; 

 Metanogênese: O metano é produzido por bactérias metanogênicas que podem ser de 

dois tipos: as acetoclásticas, que usam como substrato o acetato, e as 

hidrogenotróficas: que utilizam como substrato o hidrogênio.  
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Figura 1 - Digestão anaeróbia da matéria orgânica (Fonte: Salomon, 2007 adaptado de Lettinga, 1985) 

 

Esse processo, além de ser eficiente no tratamento de águas residuárias, ainda propicia a 

formação de gases como o hidrogênio e o metano, que podem ser utilizados com fins energéticos. 

 O hidrogênio é produzido durante a acidogênese, onde 30% da DQO inicial é convertida 

nesse gás. A produção fermentativa de hidrogênio é um processo complexo e influenciado por 

diversos fatores, tais como: pH, substrato, TDH, taxa de carregamento orgânico (TCO), temperatura 

e método de tratamento do inoculo. Contudo, a digestão anaeróbia para tal finalidade é vantajosa 

por ter alta velocidade de produção e utilizar a matéria orgânica, facilmente disponível em águas 

residuárias, como substrato (Prakasham et al., 2011). 

O metano é formado na metanogênese, onde 70% do material orgânico afluente é convertido 

nesse gás pela via acetotrófica, sendo assim, uma remoção eficiente de material orgânico em um 

sistema de tratamento anaeróbio depende do desenvolvimento eficiente da metanogênese 

acetotrófica (Chernicharo, 1997). 

 

1.3 - Tecnologias de conversão  

A conversão energética consiste num processo de transformação de um tipo de energia em 

outro. Considerando-se o biogás, a energia química contida em suas moléculas é convertida em 

energia mecânica por um processo de combustão controlada. Essa energia mecânica ativa um 
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gerador que a converte em energia elétrica. Existem diversas tecnologias de conversão energética, 

como os motores de combustão interna, as turbinas e microturbinas a gás e as células a combustível 

(Coelho, 2006). 

Um motor de combustão interna realiza trabalho queimando uma mistura de vapor e 

combustível dentro de um cilindro. O trabalho mecânico é gerado com a transformação do 

movimento retilíneo do pistão em circular por meio de um virabrequim. É um mecanismo 

amplamente utilizado, por ser um processo prático e apresenta grande durabilidade (Figueiredo, 

2007). 

Uma aplicação promissora para geração de eletricidade é o uso de turbinas e microturbinas a 

gás.  Elas possuem eficiência comparável à de motores pequenos com injeção por centelha com 

baixas emissões, permitindo também a recuperação de vapor de baixa pressão, o que é interessante 

para aplicações industriais.  Além disso, os custos de manutenção são muito baixos. As 

especificações para o gás são comparáveis às dos sistemas de co-geração (Zanette, 2009). 

A célula a combustível, segundo Bernardi Jr (2009) é uma célula eletroquímica que atua na 

conversão continua da energia química de um combustível como, por exemplo, hidrogênio, em 

energia elétrica, usando o oxigênio como oxidante, gerando água e calor.  Diferente das baterias 

eletroquímicas, a energia química é armazenada fora da célula combustível onde ocorre a reação. 

Ao converter o combustível diretamente em eletricidade, a célula a combustível pode operar 

com eficiência muito maior do que motores de combustão interna (sob o ciclo de Carnot a altas 

temperaturas), extraindo mais eletricidade da mesma quantidade de combustível. Outra vantagem é 

o fato da célula a combustível não possuir partes móveis, o que a torna muito mais silenciosa e 

confiável, além de poder trabalhar com diferentes combustíveis (Bernardi Jr., 2009). 

Sendo assim, observa-se o amplo leque de opções tecnológicas para conversão do hidrogênio 

e do metano, necessitando verificar a mais vantajosa, em relação à eficiência quanto à quantidade 

de energia gerada e maior facilidade de aplicação e uso.  

 

 

2 – METODOLOGIA  

Inicialmente, buscaram-se dados referentes à quantidade de álcool produzido em Alagoas para 

estimativa da quantidade de vinhaça gerada, considerando a produção de 10 a 14 litros de vinhaça 

por litro de álcool produzido. 

Foram incorporadas informações, obtidas através da leitura de artigos, teses e bibliografias, 

sobre a digestão anaeróbia e levantados métodos de cálculo que serviram como base para 
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quantificar o hidrogênio e metano resultantes desse processo. Para tanto, foram adotadas as 

seguintes equações baseadas em Chernicharo (1997): 

 

2.1 - Cálculos para produção de hidrogênio  

Para a produção de hidrogênio no processo, considera-se que 30% da DQO da vinhaça 

afluente é convertida em hidrogênio, sendo assim: 

 

     
                         (1) 

 

Onde: 

     
  DQO convertida em hidrogênio (gDQO/d) 

          Vazão de vinhaça (L/d) 

            Concentração de DQO da vinhaça (gDQO/L) 

 

      
 

     

         
 

 

(2) 

Onde: 

      
  Fator de correção para a temperatura operacional do reator - hidrogênio (gDQO/L) 

   Pressão atmosférica (1 atm) 

   
  DQO correspondente a um mol de hidrogênio (16 gDQO/mol) 

   Constante dos gases (0,08206 atm.L/mol.K) 

   Temperatura operacional reator (°C) 

 

   
 

     

      

 
 (3) 

 

Onde: 

   
  Vazão de hidrogênio produzido (L/d) 

     
  DQO convertida em hidrogênio (gDQO/d) 

      
  Fator de correção para a temperatura operacional do reator - hidrogênio (gDQO/L) 
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2.2 - Cálculos para produção de metano 

Considerando-se a eficiência no sistema de 70% de remoção: 

 

                                 
      (4) 

 

Onde: 

        Remoção Biológica de DQO (gDQO/d) 

          Vazão de vinhaça (L/d) 

            Concentração de DQO da vinhaça (gDQO/L) 

     
  DQO convertida em hidrogênio (gDQO/d) 

 

                     (5) 

 

Onde: 

         Carga de DQO convertida em biomassa acidogênica (gDQO/d) 

        Remoção Biológica de DQO (gDQO/d) 

       Coeficiente de produção celular acidogênico (0,15 gDQOcel /gDQOrem) 

 

                                 (6) 

 

Onde: 

          Carga de DQO convertida em biomassa metanogênica (gDQO/d) 

        Coeficiente de produção celular metanogênico (0,03 gDQOcel /gDQOrem) 

        Remoção Biológica de DQO (gDQO/d) 

         Carga de DQO convertida em biomassa acidogênica (gDQO/d) 

 

      
                         (7) 

 

Onde: 

      
  Carga de DQO convertida em metano 

        Remoção Biológica de DQO (gDQO/d) 

         Carga de DQO convertida em biomassa acidogênica (gDQO/d) 

          Carga de DQO convertida em biomassa metanogênica (gDQO/d) 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  9 

       
 

      

         
 

(8) 

 

Onde: 

       
  Fator de correção para a temperatura operacional do reator – metano (gDQO/L) 

   Pressão atmosférica (1 atm) 

    
  DQO correspondente a um mol de hidrogênio (64g DQO/mol) 

   Constante dos gases (0,08206 atm.L/mol.K) 

   Temperatura operacional reator (°C) 

 

    
 

      

        
 

(9) 

 

Onde: 

    
  Vazão de metano produzido (L/d) 

      
  DQO convertida em metano (gDQO/d) 

       
  Fator de correção para a temperatura operacional do reator – metano (gDQO/L) 

 

2.3 - Cálculo da potência e energia 

Têm sido buscados, na literatura, informações acerca das tecnologias de conversão energética 

e métodos de cálculo que determinem a quantidade de energia gerada, dependente das 

peculiaridades de cada tecnologia. Entretanto, a potência útil gerada e energia disponível foram 

determinadas através dos seguintes cálculos, baseados em Percora et al., 2008: 

 

   
       

     
 (10) 

       

Onde: 

    Potência útil gerada (kW) 

      Vazão do gás combustível (m³/d) 

     Poder calorífico do combustível (kJ/m³) 

   Rendimento da tecnologia de conversão (%) 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  10 

            (11) 

Onde: 

   Energia disponível numa safra (kWh) 

    Potência útil gerada (kW) 

    Duração da safra (h) 

 

 

3 – RESULTADOS  

Segundo dados de 2010 do Sindaçúcar – Al (Sindicato das Indústrias de Açúcar e Álcool do 

estado de Alagoas), a safra 2009/10 gerou um total de 625.785 m³ de álcool.  

Sugere-se, para tratamento da vinhaça, a utilização de dois reatores anaeróbios, onde o 

primeiro seria direcionado à produção de hidrogênio, a partir da etapa acidogênica, e o segundo 

focado na geração do metano, através da ação das bactérias metanogênicas. Na Figura 2 encontra-se 

um esquema do processo sugerido. 

 

 

Figura 2 - Esquema do processo de extração do hidrogênio e do metano, a partir da digestão anaeróbia da 

vinhaça 

 

A partir da análise desse processo, estimou-se a quantidade de hidrogênio e metano 

produzidos, considerando a concentração de DQO da vinhaça igual a 30 gDQO/L e a duração da 

safra igual a 210 dias. A Tabela 2 mostra os resultados estimados obtidos para a produção de 

vinhaça, hidrogênio e metano. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  11 

Tabela 2 - Estimativa de produção de vinhaça, hidrogênio e metano na safra 2009/10 

Safra 2009/10 

Álcool produzido (m³) 625.785 

Vinhaça gerada (m³) 6.257.850 – 8.760.990 

Hidrogênio produzido na safra (m³) 86.367.506 – 120.914.508 

Metano produzido na safra (m³) 29.077.420 – 40.708.388 

 

Também foram calculadas a potência e a energia para algumas tecnologias de conversão, para 

isso, adotou-se como poder calorífico do metano 38.500 kJ/m³ (Salomon, 2007) e do hidrogênio 

10.000 kJ/m³ (Burani et al., 2003). Os valores encontrados são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tecnologias de conversão e respectivas energias geradas 

Tecnologia de  

Conversão  

Energética 

Motores  

de Combustão  

Interna 

Turbinas a  

Gás 

Células a  

Combustível 

Eficiência 

Elétrica (%) 
30 – 40 

(CENBIO, 2005) 

20 – 30 
(CENBIO, 2005) 

42 – 47   

(Burani et al., 2003) 

Potência 

 CH4 (MW) 

 

19 – 35  12 – 26  26 – 41  

Potência  

H2 (MW) 

 

14 – 27  10 – 20  20 – 31  

Energia total 

 gerada por  

safra (MWh) 

 

165.263 – 308.491   110.175 – 231.368 231.368 – 362.477 

 

Observa-se que, das tecnologias analisadas, as células a combustível apresentam maior 

eficiência de conversão e, portanto, maior geração de energia. Entretanto, apesar de as células a 

combustível se mostrarem mais eficientes, representam uma grande desvantagem pelo seu alto 

custo (Burani et al., 2003). Os motores de combustão interna vêm em seguida, e apresentam-se 

como uma tecnologia mais simples e acessível que as demais. Mas, segundo Coelho (2006), ainda 

que os motores, de modo geral, possuam maior eficiência de conversão elétrica, as turbinas a gás 

podem apresentar um aumento de sua eficiência global de conversão.  

 

 

4 – CONCLUSÕES  

Considerando-se o grande volume de vinhaça gerado em Alagoas, é interessante pensar em 

tratá-la, diminuindo sua carga poluente, visando à geração de energia. O processo de digestão 
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anaeróbia, além de atenuar a carga orgânica do resíduo, permitindo que posteriormente ainda possa 

ser aplicada na fertirrigação, gera os gases metano e hidrogênio que podem atuar como 

combustíveis para gerar energia. Para enfatizar a tecnologia mais adequada à conversão desses 

gases se faz necessário observar os aspectos da eficiência de geração energética, as emissões de 

gases poluentes e o custo-benefício. 

Conclui-se que, tratar a vinhaça e, ainda, gerar energia a partir dos subprodutos de seu 

tratamento consiste em uma perspectiva de ganho ambiental, pois, dá um destino mais adequado a 

um poluente e gera energia limpa e renovável. 

 

 

AGRADECIMENTOS  

Os autores agradecem à CNPq pelo apoio financeiro concedido. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BERNARDI JR., P. (2009). “Alternativas para a produção de hidrogênio nas regiões brasileiras 

visando à geração de energia elétrica distribuída”. Tese (Doutorado). IPEN-USP, São Paulo. 

 

BURANI et al., (2003). “Introdução da Produção Energética Através de Células de Combustível 

no Planejamento Energético” in V CLAGTEE - Congresso Latino-americano de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica, São Pedro, Novembro, 2003. 

 

CENBIO - Centro Nacional de Referência em Biomassa (2005). “Projeto Instalação e Testes de 

uma Unidade de Demonstração de Geração de Energia Elétrica a partir de Biogás de Tratamento 

de Esgoto – ENERG-BIOG”. Relatório Técnico Final. São Paulo. 

 

CHERNICHARO, C. A. L. (1997). “Reatores Anaeróbios”. Departamento de Engenharia sanitária 

e Ambiental – UFMG, Belo Horizonte. 246 p. 

 

COELHO, S. T. et al. (2006). “A conversão da fonte renovável biogás em energia” in Congresso 

Brasileiro de Planejamento Energético, Brasília, 5. 

 

CORAZZA, R.I. (2006) “Impactos Ambientais da Vinhaça: Controvérsias Científicas e Lock-In na 

Fertirrigação” in XLIV Congresso da SOBER, Fortaleza, 2006. 

 

FIGUEIREDO, N. J. V. (2007). “Utilização do biogás de aterro sanitário para geração de energia 

elétrica e iluminação a gás – estudo de caso”. Trabalho (Graduação). UPM, São Paulo. 

 

PERCORA, V. et al. (2008). “Potencial de geração de energia elétrica e iluminação a gás por 

meio do aproveitamento de biogás proveniente de aterro sanitário”. In: Congresso Internacional 

sobre Geração Distribuída e Energia no Meio Rural, 7, Fortaleza. Fortaleza: AGRENER GD, 2008. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  13 

PRAKASHAM, R.S., SATHISH, T., BRAHMAIAH, P. (2011). “Imperative role of neural 

networks coupled genetic algorithm on optimization of biohydrogen yield”. International Journal of 

Hydrogen Energy, 36, 4332-4339. 

 

RIBAS, M. M. F. (2006). “Tratamento de vinhaça em reator anaeróbio operado em batelada 

seqüencial contendo biomassa imobilizada sob condições termofílicas e mesofílicas”. 197 f. Tese 

(Doutorado) – Engenharia Civil, Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

SALOMON, K. R. (2007). “Avaliação Técnico-Econômica e Ambiental da Utilização do Biogás 

Proveniente da Biodigestão da Vinhaça em Tecnologias para Geração de Eletricidade”. 243 f. 

Tese (Doutorado) – Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Itajubá, Itajubá. 

 

SINDAÇÚCAR-AL (Sindicato da Indústria e do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas). 

Disponível em: <http://www.sindacucar-al.com.br/www/index.asp> Acesso em: 30 nov. 2010. 

 

SIQUEIRA, L. M. (2008). “Influência da taxa de carregamento orgânico na degradação anaeróbia 

da vinhaça em reator de leito fluidizado”. 130 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São 

Paulo, São Carlos. 

 

VIANA, A.B. (2006). “Tratamento Anaeróbio de Vinhaça em Reator UASB Operado em 

Temperatura na Faixa Termofílica (55°C) e Submetido ao Aumento Progressivo de Carga 

Orgânica”. Dissertação (Mestrado em Hidráulica e Saneamento) – USP, São Carlos. 

 

ZANETTE, A. L. (2009). “Potencial de aproveitamento energético do biogás no Brasil”. 

Dissertação (Mestrado). COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


