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Introdução
A vinhaça e um subproduto oriundo da indústria do etanol. Resultado da fermentação alcoólica e obtida na proporção de 12 a 15
litros por litro de álcool. No Brasil um dos maiores produtores mundiais de etanol este coproduto é destinado a fertirrigação nas
plantações de cana, pratica essa que ao longo dos anos propicia prejuízos ambientais (contaminação de lençóis freáticos e
processos de desertificação) e a 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.

Objetivo
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.

Materiais e Métodos
Foi utilizado como inoculo lodo granular proveniente de indústria de óleo vegetal (Esteio, RS). O lodo granular passou por um
período de aclimatação por 48 horas a 37°C. Após esse período foi cominuído suavemente com uso de gral e pistilo e então
submetido a uma temperatura de 90°C por 10 min a fim de eliminar microrganismos hidrogenotróficos. Foi utilizada vinhaça pura
oriunda da indústria de etanol (Guarani - Unidade Industrial Andrade – Pitangueiras/SP), 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. A produção de gás hidrogênio foi verificada por cromatografia
gasosa.

Resultados e Discussão 
Verificou a produção de hidrogênio de 15,88 mmol/L, em um período de 70hs, para a concentração de 15 g/L DQO em pH 5 (Fig.
1). Neste mesmo pH, em meio contendo vinhaça sem diluição (20 g/L DQO) não observou-se a produção de hidrogênio (Fig 1),
enquanto que em pH 6, com a vinhaça pura, houve a maior produção deste gás com 18,45 mmolH2/L, em 45 hs (Fig. 2). Já o pH
inicial de 7 foi o que menos favoreceu a produção de hidrogênio (Fig. 3). A presença dos graxos voláteis (Fig. 4) foi identificada
em todos os cultivos. Observou-se que o pH 5, favoreceu a produção dos ácidos isobutírico, isovalérico, propiônico e valérico. Em
geral, observou-se que quanto maior a concentração de vinhaça, maior foi a produção de ácidos.

Considerações finais

Os resultados demonstram que os valores de pH 5 e 6 favoreceram a produção de hidrogênio, porém com rotas metabólicas
diferentes, verificado a partir das análises dos ácidos graxos voláteis.
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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Fig. 4: Concentração de ácidos graxos voláteis em
reatores com valores de pH inicial 5 e 6 contendo
vinhaça nas concentrações de 7, 10, 15g/L de DQO e
vinhaça sem diluição.

Fig. 1: Produção de hidrogênio dos  
reatores de pH inicial 5 em 112 horas
com diferentes concentrações de 
vinhaça.

Fig. 2: Produção de hidrogênio dos  
reatores de pH inicial 6 em 112 horas
com diferentes concentrações de 
vinhaça.

Fig. 3: Produção de hidrogênio dos  
reatores de pH inicial 7 em 112 horas
com diferentes concentrações de 
vinhaça.


