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 A  vinhaça  é  um  subproduto  da  fermentação  alcoólica  do  melaço,  que  é  gerado  nas  usinas  de  etanol
localizadas  principalmente  no  sudeste  e  no  centro-oeste  do  Brasil.  Esse  subproduto  é  formado  numa
proporção de 12 a 15 litros de vinhaça por litro de etanol, o que se constitui num grande problema, já que
o  Brasil  é  um  dos  maiores  produtores  mundiais  de  etanol  (29,11  bilhões  de  litros  produzidos  na  safra
2015/2016). A vinhaça acumulada vem sendo destinada ao processo de fertirrigação nas plantações de
cana,  porém  essa  prática  vem  trazendo  prejuizos  ambientais  (contaminação  de  lençóis  freáticos  e
processos de desertificação no solo em longo prazo) e econômicos na agropecuária (colaborando com a
proliferação  de  moscas-do-estabulo,  fazendo  o  gado  não  engordar  levando  a  morte).  No  entanto,
buscam-se alternativas sustentáveis para sua destinação, sendo a produção microbiológica de hidrogênio
uma das mais atraentes, devido à demanda energética atual. Dessa forma, o presente estudo  teve por
objetivo avaliar a produção de hidrogênio e ácidos graxos voláteis por cultura microbiana mista utilizando
vinhaça em diferentes valores de pH. Foi utilizado como inóculo lodo granular proveniente de indústria de
óleo  vegetal.  Os  grânulos  foram  macerados  e  passaram  por  um  tratamento  térmico  de  90°C  por  10
minutos.  Foi  utilizada  vinhaça  pura  e  diluída  nas  concentrações  de  7,  10  e  15  g/L  DQO como  meio  de
cultivo, com valores de pH inicial de 5, 6 e 7, sob condições anaeróbias. Os frascos foram mantidos sob
agitação de 140 rpm, a 37°C, por um período de 112 horas. Verificou a produção de hidrogênio de 15,88
mmol/L, em um período de 70hs, para a concentração de 15 g/L DQO e em pH 5. Neste mesmo pH, foi
avaliado o consórcio microbiano em meio contendo vinhaça sem diluição (20 g/L DQO) e não observou-se
a produção de hidrogênio,  enquanto que em pH 6,  com a vinhaça pura,  houve a maior produção deste
gás  com  18,45  mmolH2/L,  em  45  hs.  Já  o  pH  inicial  de  7  foi  o  que  menos  favoreu  a  produção  de
hidrogênio. A presença dos ácidos acético, butírico e propiônico foi identificada em todos os cultivos, com
destacada concentração em pH 5. Esses resultados preliminares demonstram o potencial da produção de
hidrogênio e ácidos graxos voláteis a partir da vinhaça, utilizando culturas mistas, dando uma destinação
sustentável a um resíduo agroindustrial potencialmente poluente.
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