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Atualmente grandes quantidades de resíduos líquidos são gerados durante a produção do etanol.  Entre
estes  resíduos se volta  uma atenção especial  para o  vinhoto,  devido a  seu potencial  para produção de
biogás. O vinhoto tem como características principais sua elevada DQO, pH ácido e grande quantidade de
nutrientes.  Em  proporção,  a  cada  1  litro  de  etanol  produzido  na  indústria  sucroalcooleira  são  gerados
entre  10  e  15  litros  de  vinhoto.  Atualmente  a  principal  destinação  do  vinhoto  é  a  fertirrigação  de
canaviais,  porém  essa  prática  causa  contaminação  do  solo  e  dos  lençóis  freáticos.  Para  uma  melhor
eficiência  na  produção  de  biogás  é  necessário  que  se  entendam  todas  as  características  do  processo.
Neste contexto este trabalho tem como objetivo observar a influência de diferentes relações de A/M na
digestão  do  vinhoto  para  a  produção  de  biogás.  Os  experimentos  foram  conduzidos  em  um  reator  de
bancada de 7,5  litros  do modelo  New-Brunswic  bioflow/celligen 115.  Os  parâmetros  operacionais  foram
mantidos  em  35  ºC,  pH  7  e  60  rpm.  Os  experimentos  continham  740,3  ml  de  lodo  e  uma  quantidade
volumétrica de vinhoto obedecendo ao cálculo da relação de A/M, no final  o reator era avolumado com
água  até  5  litros  de  volume  útil.  O  gás  produzido  foi  quantificado  pelo  método  adaptado  da  lei  de
Boyle-Mariotte,  e  o  pH  da  água  foi  mantido  em  12  para  haver  solubilização  do  gás  carbônico.  Foram
conduzidos  sete  experimentos,  sendo  utilizadas  relações  de  A/M  entre  0,25  e  1,7  kg  DQO.kgSVT-1.
Análises de ácidos orgânicos formam realizadas por cromatógrafia gasosa com detector de ionização de
chama shimadzu QP-2010 ultra.  Os experimentos mostraram uma eficiência  de remoção de DQO entre
82,0% a 90,3%. A análise cromatográfica mostra que durante as primeiras 25-70 horas dos experimentos
houve produção de ácidos, como propiônico, butírico, iso-butírico, iso-valérico e acético. Após esse tempo
não foram detectados acumulo de ácidos, indicando um equilíbrio entre as espécies de microrganismos
presentes no reator. Observando isoladamente o experimento com relação de A/M de 1,7 observa-se que
é  o  experimento  com  maior  atividade  metanogênica  com  0,78  mmol  CH4.g  SVT  h-1  e  velocidade  de
produção  específica  de  metano  de  872,02  mL  CH4.h-1,  porém  foi  o  de  menor  remoção  percentual  de
DQO, com 82% de redução. Sendo assim foi possível concluir que é possível a produção de biogás a partir
do vinhoto e consequentemente diminuir sua carga orgânica.
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