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Resumo: O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, exercendo a liderança em todos
os segmentos do complexo sucroalcooleiro: cana-de-açúcar, açúcar e álcool. No entanto, em conjunto
com a expressiva produção de álcool, também são geradas quantidades elevadas de efluentes como a
vinhaça, originada na etapa de destilação. Este efluente possui potencial poluidor devido a sua alta
carga orgânica. Mesmo assim, tradicionalmente a vinhaça têm sido disposta no meio ambiente sem
tratamento,  através  da  fertirrigação.  Uma  das  formas  de  mitigar  esse  problema  é  através  do
tratamento  biológico,  em particular  utilizando  a  digestão  anaeróbia.  O presente  estudo  tem por
objetivo avaliar a viabilidade da aplicação desse processo em microdestilarias, caracterizadas pela
capacidade reduzida de produção de etanol. Foram avaliadas cinco capacidades de produção: três
delas para microdestilarias com capacidades de 100, 1.000 e 10.000 litros de etanol por dia, e outras
duas capacidades superiores, com 20.000 e 30.000 litros de etanol por dia. Em cada cenário, foram
determinadas a eficiência do processo, a quantidade gerada de metano, e a quantidade de energia
elétrica convertida na queima do biogás. Considerando-se o consumo da energia elétrica produzida
nas próprias instalações, observou-se a viabilidade econômica do processo na produção de 10.000
litros de etanol por dia. Considerando a venda da energia elétrica produzida, integrando-a à rede,
observa-se a viabilidade do processo para produções acima de 20.000 litros de etanol por dia. Devido
aos  benefícios  ambientais  e  econômicos  oferecidos,  recomenda-se  a  implantação do  processo  de
tratamento, mesmo para destilarias com pequena capacidade de produção.
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ANALYSIS OF ECONOMIC FEASIBILITY OF VINASSE TREATMENT
IN MICRO-DISTILLERIES

Abstract: Brazil is one of the largest producers of ethanol, exercising leadership in all segments of the
sugar-alcohol complex: sugar cane, sugar and ethanol. However, in combination with the significant
production of alcohol, elevated amounts of wastewater such as vinasse, which is originated from in
the distillation process, are also generated. This effluent  has a polluting potential due to its  high
organic load. Nevertheless, vinasse have been traditionally disposed into the environment through
fertigation,  without  treatment.  A form of  mitigating  this  problem is  through biological  treatment,
particularly using anaerobic digestion. This study aimed to evaluate the application feasibility of this
process in micro-distilleries, which are characterized by their reduced capacity of ethanol production.
Five production capacities were evaluated: three of them for micro-distilleries with capacities of 100,
1,000 and 10,000 liters of ethanol per day, and another two with higher capacities: 20,000 and 30,000
liters of ethanol per day. The process efficiency, the amount of methane generated, and the amount of
electricity  converted  from  the  burn  of  biogas  were  determined  in  each  one  of  these  processing
capacities.  Considering the consumption of  the electrical  energy produced in the plant,  economic
viability was observed for the process with capacity of 10,000 liters of ethanol per day. Considering
the sale of  the electrical  energy produced by incorporating it  into the grid,  process viability was
observed for production above 20,000 liters of ethanol per day. Due to environmental and economic
benefits offered, it is recommended the implementation of the treatment process, even for distilleries
with low production capacity.

Keywords: micro-distilleries, economic viability, vinasse, anaerobic digestion.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior produtor mundial no complexo sucroalcooleiro, exercendo a liderança
em todos os segmentos: cana-de-açúcar, açúcar e álcool (RIBAS, 2006). A produção de cana-de-açúcar
estimada para a safra 2016/17 será de 690,98 milhões de toneladas, sendo o crescimento estimado em
3,8% em relação à safra anterior (CONAB, 2016). Destaca-se que, quando considerado o álcool/etanol
proveniente de outras formas de obtenção, como o milho e celulose, o Brasil encontra-se em segundo
lugar, sendo os Estados Unidos o maior produtor desde 2006 (FAO, 2015).

A maioria  das  unidades  de  moagem no Brasil  é  do  tipo  mista  (257 unidades),  com
flexibilidade para produção tanto de açúcar quanto de álcool (anidro ou hidratado). Em menor número,
existem destilarias específicas para a produção de álcool, e usinas de produção de açúcar, com 127 e
18 unidades,  respectivamente  (CONAB,  2013).  Com isso,  nota-se  a  importância  da  produção  de
etanol,  justificando  a  existência  de  apenas  destilarias  em  estados  com  menor  produção  de
cana-de-açúcar.

Em  específico  para  a  unidade  produtora  no  Rio  Grande  do  Sul,  é  produzido
exclusivamente etanol hidratado. Do mesmo modo que em outros estados, verifica-se nesta região uma
perda  de área  para  o  cultivo  de soja,  dos  cortes  que  estariam no momento  da  renovação.  Como
atualmente o preço do etanol é satisfatório, a dificuldade está na falta de matéria-prima para moagem.
Espera-se que os produtores voltem a plantar cana-de-açúcar, mas decisões dessa natureza dependem
de questões econômicas, como o mercado da soja, e os custos de produção, que variam conforme o
câmbio (CONAB, 2016). 

Durante a produção do álcool, no processo de destilação, são gerados efluentes industriais
tais como a vinhaça. A vinhaça consiste em um efluente líquido rico em matéria orgânica e potássio,
com significativos teores de cálcio, magnésio e enxofre e outros minerais em pequena quantidade, mas
também  possui  elevados  índices  de  carga  orgânica,  de  onde  vem  seu  grande  potencial  poluidor



(PINTO, 1999). Cerca de 10 a 15 litros de vinhaça são gerados na produção de 1 litro de álcool (VAN
HAANDEL, 2005). A crescente produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, desde a implementação
do Programa Nacional do Álcool (ProAlcool) levou ao aumento da geração da vinhaça, agravando o
problema da sua destinação (CORAZZA, 2006).

Demais países do Mercosul também geram álcool utilizando o processo de destilação,
seja para a produção de combustíveis ou bebidas. Desta forma, o problema da disposição inadequada
da vinhaça é uma realidade presente em toda a região. No México (país observador), a fermentação de
cana-de-açúcar, uvas e agave para a produção de bebidas alcoólicas tem se intensificado. Em 2006, a
produção anual de “mezcal” atingiu 8 milhões de litros, os quais geraram de 6 a 15 litros de vinhaça
por litro de álcool durante o processamento (ROBLES-GONZALEZ et al., 2009).

Na Colômbia (país associado), a indústria do álcool está gerando milhões de toneladas de
rejeitos industriais (EL TIEMPO, 1992).  Neste país,  a vinhaça tornou-se uma ameaça de primeira
ordem para os rios: as fábricas de bebidas figuravam entre os principais geradores desse efluente,
realizando descartes destes contaminantes sem tratamento nos rios, contaminando as águas, matando
plantas e peixes, e transmitindo doenças à população. Atualmente, esforços têm sido conduzidos no
tratamento da vinhaça proveniente da indústria de pisco, no Peru (MREC, 2014).

Dentre  os  países-membro  do  Mercosul,  na  Argentina  a  vinhaça  mal  tratada  causa
impactos ambientais ao ser  descartada nos cursos d'água (LA GACETA, 2010).  No Río Bermejo,
encontraram-se  muitos  peixes  mortos,  devido  à  provável  contaminação  das  águas  pela  vinhaça
(RADIO NOTICIAS,  2011).  Tucumanos também enfrentam problemas de contaminação devido à
vinhaça  (EL  LIBERAL,  2013).  Em  2015,  problemas  resultantes  do  descarte  inadequado  pelas
refinarias ainda persistiam (PLAZA PUBLICA, 2015).

Na  produção  em  pequena  escala,  há  uma  relativa  facilidade  e  aproveitamento  dos
subprodutos e resíduos, de uma forma integrada com a própria atividade principal, e que resulta num
aproveitamento muito eficiente das matérias-primas. Uma das primeiras ideias a ser elaborada foi a
utilização do bagaço e da vinhaça para a produção de biogás, na tentativa de tornar energeticamente a
unidade produtora autossuficiente. Desta forma, foi proposto o conceito de “microdestilarias”, na qual
a ideia fundamental era empregar uma unidade produtora de álcool fácil de ser operada e gerenciada
em uma propriedade rural ou cooperativa, garantindo também o autossuprimento de combustíveis para
a exploração agropecuária local ou regional (GORGATTI NETTO, A.; DIAS, J. M. C. de S., 1983).

A delimitação de porte para a produção de etanol em pequena escala não possui critérios
técnicos claros,  podendo variar  conforme a referência usada. Microdestilarias podem ser definidas
como plantas industriais com a capacidade de produção entre 100 e 1.000 litros de etanol por dia
(ORTEGA, WATANABE e CAVALETT,  2006 apud SANTOS,  2016),  de 200 L/dia a 2.000 L/dia
(CRUZ et al.,  1980 apud SANTOS, 2016), até 5.000 litros diários (SOUZA E SILVA, 2006 apud
SANTOS, 2016). As legislações estaduais e federal têm adotado as faixas de até 5.000 ou 10.000 L/dia
como limites da microprodução (SANTOS, 2016).

As matérias-primas processadas em microdestilarias incluem álcool, vinhaça e bagaço. A
vinhaça  gerada  pode  ser  processada  em biodigestores,  juntamente  com o  esterco  proveniente  da
criação de animais, produzindo biogás e biofertilizantes. Uma das aplicações para o biogás gerado é a
geração de energia elétrica, que pode ser utilizada para a operação da microdestilaria, que passa a
independer de suprimento externo (GORGATTI NETTO, A.; CRUZ, E. R., 1984). 

Políticas de apoio à produção agrícola de pequena escala, com a finalidade de aumentar a
renda agrícola de pequenos agricultores, se avolumam desde a promulgação da Constituição de 1988,
seguida  da  elaboração  do  Programa Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (Pronaf)
(SANTOS, 2016). Até 2019, são previstos investimentos nacionais de R$ 14,6 bilhões na produção de
bioetanol. No Rio Grande do Sul (RS), a demanda de etanol constitui uma fonte de oportunidades para
a expansão do segmento. Para atender o mercado consumidor, será necessário plantar cerca de 250 mil
hectares  de  cana-de-açúcar  e/ou  sorgo sacarino  e/ou  outras  culturas  próprias  para  a  produção do
bioetanol. Além da produção primária, os investimentos em usinas, desde microdestilarias até as de
grande  porte,  implicarão  em um grande  número  de  empreendimentos  (RIO GRANDE DO SUL,
2012).



No entanto, apesar de haver investimentos na produção de etanol, atualmente a aplicação
da vinhaça ainda encontra-se em sua maioria na fertirrigação. Nesta técnica, a vinhaça é comumente
utilizada no próprio cultivo da cana-de-açúcar, de forma a aproveitar os nutrientes (RIBAS, 2006).
Esta aplicação deve ocorrer com base nas características do solo e da vinhaça para minimizar o risco
de possível contaminação do ambiente. Verifica-se assim a “necessidade de maiores investimentos por
parte  do  governo  neste  setor,  o  qual  está  aparentemente  acomodado  pela  viabilidade  técnica  e
econômica da fertirrigação” (FUESS, 2013).

Processos anaeróbios têm sido amplamente estudados e aplicados nos últimos anos para o
tratamento  de  efluentes  e  resíduos,  devido  ao  baixo  custo  operacional  quando  comparado  aos
processos  aeróbios.  Estes  processos  também  apresentam  maior  conversão  do  substrato  e  menor
geração de lodo, tendo como vantagem a possibilidade de aproveitamento de biogás (CAMPOS, 1999)
e, mais recentemente, de biohidrogênio. O tratamento anaeróbio (digestão anaeróbia) de substâncias
biodegradáveis é realizado através da fermentação bacteriana que ocorre em ambientes isentos de
oxigênio livre (molecular). Como consequência, a matéria orgânica complexa é convertida em metano
e gás carbônico, que compõe o biogás (REGULY, 1996). O metano gerado durante o processo pode,
então, ser convertido em energia elétrica através de sua queima, conforme avaliado neste estudo.

Uma vez que o processo de digestão anaeróbia é adequado para o tratamento de efluentes
com alta carga orgânica, há um grande potencial para a sua utilização no tratamento da vinhaça, tanto
em termos  de  produção de  biogás  como subproduto  de  alto  valor  agregado,  contribuindo para  o
aumento no lucro,  quanto para a geração de um biofertilizante com menor potencial  poluidor. Há
diversos estudos sobre o tratamento da vinhaça por meio da digestão anaeróbia, com variações das
características  da  vinhaça  de  3,80 g/L  a  190,0 g/L  em  termos  de  DQO  (Demanda  Química  de
Oxigênio). Neste processo, a eficiência de remoção de DQO da vinhaça varia de 55,40% a 95,70%,
considerando diferentes modelos de reatores anaeróbios (FUESS, 2013).

Nesse  contexto,  o  objetivo  deste  estudo  é  avaliar  a  viabilidade  de  aplicação  de  um
processo para o tratamento da vinhaça em microdestilarias, concomitante com a geração de energia
elétrica. Parâmetros como a redução de DQO e produção de biogás são quantificados. O processo
considerará digestão anaeróbia ocorrendo em batelada. A adoção de um reator em batelada deve-se à
característica sazonal da produção de cana-de-açúcar, bem como maior controle da duração de cada
etapa durante o processo. Diferentes capacidades produtivas são avaliadas.

2. MÉTODOS

Tendo em vista os aspectos envolvidos supracitados na produção de etanol e vinhaça em
pequena escala, bem como os objetivos apontados na introdução, a condução deste estudo se orientou
pelos seguintes passos:

1. Definição da quantidade de vinhaça produzida em diferentes cenários, considerando
microdestilarias de diferentes portes.

2. Dimensionamento do processo para o tratamento da vinhaça gerada em cada cenário,
adotando o processo de digestão anaeróbia ocorrendo em reatores em batelada.

3. Cálculo da eficiência do processo em cada cenário, estimando as quantidades de DQO
e de biogás gerada.

4. Estimativa dos custos de implantação e operação, e benefícios como a venda da energia
elétrica obtida a partir da queima do metano inerentes a cada cenário, a fim de simular a viabilidade
econômica do processo aplicado ao tratamento em unidades de pequena escala.

Foram considerados cinco cenários,  sendo que três deles  representam microdestilarias
com diferentes portes, e outros dois cenários com produções maiores, representando ou destilarias de
maior porte (o dobro e o triplo da capacidade do Cenário 3), ou implantação do sistema de tratamento
e cogeração para tratar vinhaça provinda de diversas microdestilarias. As vazões diárias máximas de
etanol produzida em cada cenário são:



• Cenário 1: 100 L/dia;
• Cenário 2: 1.000 L/dia;
• Cenário 3: 10.000 L/dia;
• Cenário 4: 20.000 L/dia;
• Cenário 5: 30.000 L/dia.

No entanto, a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar depende da disponibilidade
de matéria prima, a qual apresenta grande variação sazonal. Essa característica é mostrada na Tabela 1,
na qual a maior parte da produção de álcool – e, por consequência, a produção de vinhaça – está
concentrada entre Maio e Setembro.  Nota-se também que,  de acordo com os dados registrados, a
quantidade gerada de vinhaça foi de aproximadamente 12 vezes o volume produzido de álcool. Devido
a esta característica, adotou-se um processo em batelada, com capacidade para tratar a vinhaça gerada
nos dias de produção mais intensa, bem como adequar-se aos períodos de entressafra.

Tabela 1 – Porcentagem mensal de produção de álcool e vinhaça (baseada em dados da safra de
1990/1991; GRANATO, 2003) 

Período Álcool (%) Vinhaça (%)
Relação

Vinhaça/Álcool
Abril   0,636   0,647 12,098
Maio 12,395 12,328 11,829
Junho 16,055 15,964 11,825
Julho 13,811 13,838 11,916

Agosto 15,211 15,260 11,932
Setembro 11,562 11,575 11,906
Outubro   8,612   8,638 11,929

Novembro   8,665   8,660 11,886
Dezembro   8,699   8,760 11,976

Janeiro   4,348   4,325 11,832

Levando-se em consideração esta distribuição da quantidade de etanol produzida ao longo
do ano em uma unidade típica de destilação de álcool, a produtividade estimada para cada cenário
avaliado é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Produção diária de etanol nos diferentes cenários avaliados.



Para  a  determinação  da  eficiência  do  processo  de  digestão  anaeróbia,  é  necessário
conhecer as propriedades do efluente a ser tratado. Na Tabela 2 são apresentados os valores obtidos na
caracterização de uma amostra de vinhaça, e de referencial bibliográfico (REGULY, 1996).

Tabela 2 – Caracterização da amostra de vinhaça proveniente de uma indústria sucroalcooleira. 
Parâmetro Valor

Cálcio total 316,3 mg/L
DQO 21.949 mg/L
DBO 17.070 mg/L

Ferro total 4,926 mg/L
Magnésio total 430,4 mg/L

Nitrogênio 412 mg/L
Fósforo 109 mg/L

pH 4,10
Potássio 2.713,8 mg/L
Sódio 26,883 mg/L

Sólidos totais 25,2 g/L
Sólidos Voláteis 19,3 g/L

Sólidos Voláteis (%) 76,6

Conhecendo-se  a  vazão  de  vinhaça  presente  em  cada  um  dos  casos  avaliados,  foi
estimado o  número  de  reatores  necessários  para  efetuar  o  tratamento.  Este  valor  levou  em
consideração a disponibilidade comercial de reatores próprios para a biodigestão de vinhaça. Também
considerou-se que o ciclo de uma batelada tem 24 horas de duração. Estes dados são fundamentais
para a determinação da eficiência do processo, bem como nas quantidades de DQO removida e de
biogás gerada. Para a realização dos cálculos, utilizou-se a metodologia proposta por von Sperling
(2001), Chernicharo (2007) e Metcalf e Eddy (2003), expressa nas Equações 1 a 12:

v=vo. exp(−k .X /1000)
(1)

X=
Xv

SSV /SS (2)

T sedim=
Hench .0,1+Hsólidos

v
(3)

EDQO=100 .(1−0,68 .θh−0,35) (4)

DQOrem=Q .DQOso .EDQO (5)

DQOs=DQOso−DQOrem (6)



PX ,SSV=
Q .Y .(DQOso−DQOs)

1+kd .θc

(7)

DQOCH4
=DQOrem−DQOpx ,SSV (8)

DQOpx , SSV=1,42 . PX ,SSV (9)

QCH4
=CH4 . DQOCH4

(10)

CH4=
V

64gDQO /1molCH4
(11)

(P1 . V1/T1)=(P2 . V2 /T2) (12)

onde:
θh = tempo de detenção hidráulico;
θc = tempo diário de detenção celular;

DQOso = demanda química de oxigênio inicial;
Hench = altura do nível da água;
Hsólidos = altura de sedimentação;
k = 0,59 (valor para sedimentabilidade entre média e ruim);
kd = taxa de decaimento devido a respiração endógena;
P = pressão;
Q = vazão diária correspondente a um reator;
SSV/SS (coeficiente) = 0,69;
T = temperatura
v = velocidade de sedimentação zonal;
V = volume
vo = 7,4 m/h (coeficiente de sedimentabilidade entre média e ruim);
X = concentração de sólidos suspensos (SS) na etapa de reação;
Xv = concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV);
Y = coeficiente de produção de lodo, considerando culturas mistas;

Por fim, para a análise de viabilidade econômica, consideraram-se os custos referentes ao
processo de tratamento, bem como os benefícios obtidos na implantação deste. Utilizou-se então o
método do Valor Presente Líquido (VPL) para determinação da análise econômica do projeto. As taxas
INPC (9,4929%) e Selic (14,15%) foram aplicadas para estimar o incremento dos valores ao longo do
período de 25 anos, e determinar o seu valor presente. Foram usados os valores mais atuais dessas,
obtidas  para  Junho de 2016,  referentes  ao acumulado dos últimos 12 meses  (%).  Também foram
considerados como critérios de análise, a taxa interna de retorno (TIR), B/C (benefício-custo), e saldo
final em caixa. Para o cálculo da TIR foi considerada uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 15%
ao ano. Como referência para a viabilidade econômica de um projeto, este deve apresentar VPL com
saldo positivo, relação B/C maior do que 1, e TIR maior que a TMA.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise do processo

Conforme observado na Tabela 1, a quantidade produzida de etanol varia ao longo do ano,
sendo maior no mês de Junho. Nota-se também a geração de aproximadamente 12 litros de vinhaça
por  litro  de  etanol.  Uma vez  que  a  quantidade  produzida  de  etanol  é  diferente  em cada  cenário
avaliado, estimou-se a quantidade máxima de vinhaça gerada em cada cenário utilizando as relações
apresentadas na  Tabela 3.  Esses valores serviram de base para  o dimensionamento da unidade de
tratamento de efluentes, uma vez que esta deve atender à maior vazão industrial.

Como as vazões definidas diferem entre cada cenário, é necessário utilizar reatores com
volumes diferentes para cada cenário. Por isto, decidiu-se utilizar reatores comercialmente disponíveis
com 0,4 m³, 4 m³ e 40 m³ para o processo de tratamento dos Cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Para
os Cenários 4 e 5, também foram utilizados reatores com 40 m³, em maior número. Estes reatores
devem ser  construídos  em plástico  reforçado com fibra  de  vidro,  para  evitar  corrosão  devido  ao
contato com a vinhaça.  Também devem possuir  fundo cônico,  de  forma a  facilitar  a  remoção de
biomassa excedente. Em cada cenário, previu-se a instalação de pelo menos três reatores para garantir
o tratamento no período de maior geração de vinhaça. Também previu-se que reatores sejam mantidos
em repouso nos períodos de entressafra.

Para os cálculos de eficiência, foram usadas as expressões apresentadas nas Equações 1 a
12. Os tempos de alimentação e descarga foram estimados de acordo com as bombas instaladas em
cada reator. Para o tempo de sedimentação, utilizou-se a máxima altura atingida pela biomassa, em
condições ótimas de operação (KOERICH e ROSA, 2016).

Na  Tabela 3,  observa-se  uma  pequena  diminuição  na  eficiência  do  processo,  com  o
aumento da quantidade de vinhaça sendo tratada. Isto se deve ao menor tempo de reação: como foram
adotados reatores maiores para tratar quantidades maiores de vinhaça, é necessário um tempo maior
para a carga e descarga de cada batelada,  o que diminui  o tempo disponível  para que as reações
ocorram. Isto também interfere (pouco) na quantidade de metano produzida no processo.

Tabela 3 – Características do processo de digestão anaeróbia para os diferentes cenários.
Vinhaça 
(m³/dia)

Número de 
reatores x medida

Eficiência de remoção
de DQO (%)

Metano 
(m³/dia)

Cenário 1     1,183 3×0,4 m³ 77,35       6,932
Cenário 2   11,826 3×4,0 m³ 77,25     69,229
Cenário 3 118,257 3×40 m³ 76,43   686,082
Cenário 4 236,514 6×40 m³ 76,43 1426,279
Cenário 5 354,770 9×40 m³ 76,43 2282,047

3.2. Análise econômica

Para a análise econômica, considerou-se a transformação da quantidade de biogás gerada
em  cada  cenário  utilizando-se  grupos  geradores,  de  diferentes  capacidades.  Foram  levadas  em
consideração a eficiência destes equipamentos na conversão de energia (entre 31,9% e 42,8%), bem
como eventuais perdas (30% para a rede elétrica). A estimativa da viabilidade do processo levou em
conta os custos de licenciamento, custos de aquisição, instalação e operação dos reatores e grupos
geradores,  bem como a  instalação  de  válvulas,  bombas  de  alimentação,  descarga  e  recirculação,
sistema de automação, e dutos em PRFV. Também estão previstas análises físico-químicas do efluente
tratado.

Primeiramente, foi avaliada a viabilidade econômica dos Cenários 1, 2 e 3, nos quais é
feito o tratamento da vinhaça gerada em microdestilarias com diferentes capacidades de produção.
Nestes cenários, foi considerada que a energia elétrica produzida com a queima do biogás gerado é
consumida nas próprias instalações da microdestilaria. Ou seja, cálculo do lucro representa a economia



com energia elétrica que, de outra forma, seria comprada da rede, a um valor de aproximadamente
R$ 310,00/MW (SANTOS, 2016).

Observa-se  na  Figura 2 que  o  processo  de  tratamento  de  vinhaça  com  cogeração
energética não é viável para os Cenários 1 e 2, uma vez que produzem pouca energia, e a economia
resultante com gastos de energia elétrica é menor que os custos para a operação e manutenção da
unidade  de tratamento  e  geração  de  energia.  Ainda,  a  energia  gerada  nestes  cenários  (1,02 kW e
10,13 kW) é menor do que a consumida no processo. No entanto, para o Cenário 3 o processo é viável:
toda a energia gerada (134,95 kW) pode ser consumida nas próprias instalações da microdestilaria, e o
investimento inicial  é recuperado após aproximadamente três anos de operação.  A taxa interna de
retorno (TIR) deste cenário é de 25,85%.

Figura 2 – Fluxo de caixa para o consumo de energia produzida nos Cenários 1, 2 e 3.

A venda de energia elétrica foi considerada para os Cenários 3, 4 e 5  (Figura 3). Nesta
situação, descontou-se 30% da quantidade de energia produzida, que é perdida devido a sua integração
com a rede. O preço utilizado para a venda foi de R$ 251,00/MW (EPE, 2016). Considerando a venda
de energia, o Cenário 3 torna-se inviável, não justificando o investimento quando considerando apenas
aspectos econômicos. Os Cenários 4 e 5 são viáveis economicamente, com produção de 281,16 kW e
449,85 kW, e apresentando TIR de 27,09% e 108,96%, respectivamente. O Cenário 4 requer cerca de 3
anos para apresentar fluxo de caixa positivo,  enquanto que o Cenário 5 requer menos tempo. Isto
indica que,  quanto  maior  a  quantidade  gerada,  maior  o  lucro,  pois  é  possível  economizar  com a
manutenção  e  operação  de  equipamentos  com  capacidades  mais  elevadas.  Com  isto,  é  mais
interessante que microdestilarias façam o tratamento de efluentes em forma cooperativa, reduzindo
despesas e aumentando ganhos – ou mesmo possibilitando lucro quando, de outra forma, o tratamento
de vinhaça gerada em apenas uma microdestilaria for inviável.

3.3. Benefícios intangíveis

Além do aspecto econômico, deve-se levar em consideração aspectos ambientais inerentes
ao tratamento da vinhaça. Dentre eles, talvez o mais importante seja a redução do potencial poluidor
da vinhaça, seja na sua aplicação em fertirrigação, bem como em casos de vazamento. A vinhaça
tratada através de digestão anaeróbia possui menor DQO, mas mantém nutrientes – ou seja, a vinhaça
tratada pode ser aplicada como um fertilizante de melhor qualidade. Também podem ser destacados a
redução de possíveis custos e/ou risco de multas em caso de descarte inadequado e/ou vazamento, a



redução na proliferação de vetores de doenças (“mosca da vinhaça”), e a melhoria das condições de
vida da vizinhança local, com a diminuição dos odores característicos. Ainda, se for considerado o
tratamento da vinhaça na forma de cooperativa de microdestilarias, centraliza-se o efluente em um
único local, evitando-se a possibilidade de poluição difusa.

Figura 3 – Fluxo de caixa para a venda de energia produzida nos Cenários 3, 4 e 5.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, é comum a aplicação da vinhaça na fertirrigação de plantações. O objetivo
deste estudo foi avaliar a viabilidade econômica do tratamento da vinhaça gerada em microdestilarias,
com geração de energia concomitante, mantendo as características nutrientes do efluente tratado para
que este ainda pudesse ser utilizado como fertilizante, com potencial poluidor reduzido. 

A análise  dos  resultados obtidos indica que,  para microdestilarias com capacidade de
produção reduzida, o processo é inviável, mesmo quando considerando a economia resultante do uso
da energia elétrica gerada. No entanto, para microdestilarias com capacidade de produção de 10.000
litros  de  álcool  por  dia,  o  processo  é  viável.  Quando  considerando  a  venda  da  energia  elétrica
produzida, o processo torna-se viável para capacidades maiores de produção, superiores a 20.000 litros
de álcool por dia. Desta forma, uma alternativa para viabilizar o tratamento de volumes relativamente
reduzidos de vinhaça, é tratar efluentes gerados em mais de uma microdestilaria.

Cabe  ressaltar  que  as  análises  feitas  levam  em  conta  os  gastos  e  lucros  apenas  do
processo de tratamento e geração de energia. Desta forma, quando a análise aponta que o processo é
viável, isto indica que o tratamento gera lucro a mais para o empreendimento. Quando a análise aponta
que o processo é inviável, ainda assim o tratamento pode ser implantado e a unidade como um todo
manter-se  viável,  desde  que  parte  do  lucro  obtido  com  a  produção  de  etanol  seja  aplicada  na
manutenção do processo de tratamento.

O problema da disposição inadequada da vinhaça está  presente não apenas no Brasil
(atualmente o maior produtor mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar), mas também nos demais
países produtores de álcool. As propostas de mitigação do potencial poluidor da vinhaça apresentadas
nesse trabalho, portanto, são válidas para os demais países do Mercosul (desde que sejam adotados
custos e valores locais), podendo trazer benefícios ambientais e sócio-econômicos à toda a região. Por
fim,  o aproveitamento do efluente  com cogeração de energia  também diminui  a  dependência  por
combustíveis fósseis.
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