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Resumo 
Uma das causas de desequilíbrio ambiental está associada a práticas inadequadas de 
descarte de rejeitos da indústria do álcool, quando o mesmo poderia ser aproveitado como 
insumo para outros processos produtivos, dentro de uma política de preservação da flora e 
da fauna. Este artigo apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica do processo de 
concentração de vinhoto através da técnica de osmose inversa para uso como fertilizante, em 
substituição à adubação mineral, como uma alternativa para diminuição do impacto 
ambiental. A concentração por osmose inversa apresenta algumas vantagens com relação a 
outras técnicas. Uma das principais contribuições do estudo foi evidenciar a necessidade de 
se cobrar um preço maior pela utilização da água. 
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1. Introdução 

O custo da água está sendo discutido há algum tempo devido à sua escassez e ao seu estágio 
avançado de contaminação. É necessário educar e conscientizar a sociedade industrial e 
urbana de que esse recurso não é inesgotável, para que seja dada a devida atenção. Em 
decorrência do exposto há necessidade de se dar um destino industrial aos rejeitos poluentes 
através de um estudo das cadeias produtivas. O vinhoto é altamente poluente, sendo obtido 
em grandes volumes durante a produção industrial, mas por outro lado contém substâncias 
dissolvidas que podem ser usadas como fertilizantes. A utilização de técnicas para a sua 
concentração pode ser uma alternativa adequada, pois diminui o volume de vinhoto a ser 
transportado e aplicado para um mesmo conteúdo de nutrientes e, em conseqüência, diminui 
os gastos com o transporte do concentrado até às lavouras. A concentração do vinhoto pode 
ser realizada através do processo de Osmose Inversa, que se apresenta como uma opção 
vantajosa em relação a outros processos de concentração, devido ao seu relativamente baixo 
consumo energético. As usinas sucroalcooleiras respondem por aproximadamente 40% do 
consumo de água de todo o setor industrial (MARCONDES FILHO & SILVA, 2001).  No 
passado, a quase totalidade do vinhoto, obtido a partir da destilação do álcool, era lançada nos 
rios ou confinada em lagoas, sem preocupação quanto aos aspectos de poluição das águas, 
prejudicando sensivelmente a vida aquática, ou de reciclagem de seus produtos (SENA, 1998; 
KIEHL, 1985).  

Em geral as indústrias utilizam tanques de decantação onde ocorre evaporação da parte 
líquida do vinhoto e decantação dos constituintes sólidos dissolvidos. No entanto, o 
armazenamento do vinhoto por longos períodos nessas áreas propicia a sua infiltração no 
solo, podendo ocorrer contaminação do lençol freático (FRAGA et al, 1994). Este trabalho 
consiste em um estudo da viabilidade econômica do processo de concentração do vinhoto 
(que pode vir a substituir o fertilizante comercial na nutrição mineral de plantas por conter 
alta concentração de potássio), realizado através da tecnologia de membranas poliméricas na 
Osmose Inversa. Esse processo visa a diminuição do descarte de rejeitos/poluentes no meio 
ambiente e a diminuição da captação de água dos recursos naturais através de tratamento e 
reuso.  
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2. O vinhoto e seu tratamento 

A indústria alcooleira tem como principal resíduo líquido o vinhoto, também conhecido como 
vinhaça, que contém matéria orgânica e minerais, dissolvidos e em suspensão (SENA, 1998; 
SILVA & ORLANDO FILHO, 1981). A presença de tais substâncias no vinhoto permite que 
o mesmo seja visto como um fertilizante orgânico. Segundo Kiehl (1985), fertilizante 
orgânico pode ser de origem vegetal ou animal, e se aplicado ao solo em quantidades, épocas 
e maneiras adequadas, proporciona melhorias de suas qualidades físicas, químicas, físico-
químicas e biológicas, efetuando correções de reações químicas desfavoráveis ou de excesso 
de toxidez, e fornecendo às raízes nutrientes suficientes para produzir colheitas 
compensadoras, com produtos de boa qualidade, sem causar danos ao solo, à planta ou ao 
ambiente. 

Tanto a matéria orgânica quanto os sais minerais contidos no vinhoto podem ser recuperados, 
quer para uso direto, como fertilizante, por exemplo, ou sob forma de matéria-prima para 
outras aplicações, como ração animal ou material de construção civil. Assim, seu 
aproveitamento racional, além de representar uma reciclagem de recursos naturais com valor 
agregado, permite atender com muito mais eficiência aos requisitos da legislação de controle 
da poluição (SENA, 1998).  

As substâncias contidas no vinhoto in natura, responsáveis pelo seu efeito fertilizante estarão, 
em princípio, presentes no produto concentrado. As vantagens da concentração do vinhoto 
visando sua aplicação ao solo são a maior estabilidade do produto e a redução do volume a ser 
transportado, sendo o último fator responsável pela redução dos investimentos necessários ao 
transporte do produto, da destilaria à plantação (SENA, 1998). A utilização do vinhoto deve 
obedecer a critérios, considerando que a sua utilização também está associada a aspectos 
negativos. A alta Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para o vinhoto mostra o seu 
grande poder poluente (BAPTISTELA & SCALOPPI, 1986). O confinamento do vinhoto em 
depressões naturais do terreno ou em barragens leva à rápida decomposição microbiana da 
matéria orgânica, estando boa parte dela nas dimensões coloidais, com a conseqüente 
formação de gases de odores desagradáveis, causando desconforto às populações vizinhas à 
destilaria (KIEHL, 1985; RAMOS et al., 1978a). Vários trabalhos foram publicados 
demonstrando o alto valor do vinhoto como fertilizante, corretivo e condicionador do solo, 
mas persiste o problema de distribuir no canavial um líquido quente, corrosivo e produzido 
em grandes quantidades durante a época de corte da cana (ORLANDO FILHO et al., 1980; 
RAMOS et al., 1978b). Devido ao uso de forma indiscriminada do vinhoto pela fertirrigação, 
foi constatado um efeito acumulativo de certos nutrientes no solo, em especial do elemento 
potássio, o que pode levar a uma contaminação do lençol freático e trazer reflexos negativos 
para o solo e para as culturas (MANHÃES et al., 2002). Uma relação foi estabelecida entre a 
quantidade de minerais presentes no vinhoto de cana e a correspondente quantidade de 
fertilizante comercial, conforme as primeiras colunas da Tabela 2 (GERMEK & FEIGL, 
1987). 

3. Distribuição do vinhoto 

A partir da década de 80 pesquisas foram desenvolvidas visando à utilização do vinhoto in 
natura (não concentrado) em substituição à adubação mineral, ficando determinado que a 
viabilidade de aplicação do vinhoto através de caminhões-tanque, em total substituição da 
adubação mineral, pode ser analisada mediante confronto dos custos de ambas alternativas. O 
custo de aplicação de vinhoto cresce com a distância entre os pontos de carregamento e de 
aplicação, enquanto o custo para a adubação mineral varia muito pouco, sendo representados 
esquematicamente na Figura 1. Deste modo, era conveniente a utilização do vinhoto como 
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fertilizante até uma distância d1, considerando-se os mesmos ganhos de produtividade. A 
partir deste ponto, o custo por hectare decorrente da adubação mineral (c1) seria menor, 
incluindo preços do insumo, transporte e aplicação, desestimulando a utilização do vinhoto 
(ORLANDO FILHO et al., 1980). A distribuição por veículo-tanque é empregada desde que 
se iniciou o uso do vinhoto como fertilizante. Os primeiros tanques eram feitos de madeira e 
posteriormente utilizou-se o aço carbono, aço carbono-naval, aço inoxidável ou fibra de vidro. 
Esse sistema permite adequar a composição química do vinhoto, com a adição de fertilizantes 
minerais, com certo controle e alguma uniformidade (KIEHL, 1985; ORLANDO FILHO et 
al., 1980). No entanto, a utilização desse processo pode acarretar compactação do solo e alto 
investimento na frota de carros-tanque, na manutenção e no gasto de combustível, além de 
não permitir a utilização do vinhoto (não concentrado) em distâncias superiores a 15 km, pois 
seria inviável economicamente (CORTEZ et al, 1992). Na aplicação do vinhoto por 
fertirrigação pode ocorrer má distribuição do mesmo, dependendo do relevo do terreno e do 
método empregado (KIEHL, 1985). 

  

         

            

          

 

 

    

         
            Fonte: Orlando Filho et al.(1980, p8).     
   

Figura 1: Curvas de custos de adubação e aplicação de vinhoto 
 

4. Osmose inversa  
Osmose Inversa é uma técnica que utiliza membranas poliméricas para a concepção do 
vinhoto concentrado. No processo de osmose, o solvente é transportado através de uma 
membrana devido à diferença na concentração, sendo que o fluxo de solvente ocorre de uma 
solução menos concentrada para uma outra mais concentrada, sendo o soluto dissolvido 
rejeitado pela membrana. O fluxo do solvente na direção da solução de menor potencial 
químico leva à formação de uma diferença de pressão entre as soluções, denominada pressão 
osmótica (SENA, 1998; HABERT et al., 1998). A osmose inversa, que recebe este nome por 
se constituir no processo inverso ao citado anteriormente, ocorre quando se aplica à solução 
mais concentrada uma pressão superior à sua pressão osmótica. O fluxo de solvente é 
invertido, passando neste caso da solução mais concentrada para a solução menos concentrada 
(SENA, 1998; HABERT et al., 1998). 

A osmose inversa apresenta-se como uma opção vantajosa em relação a outros processos de 
concentração, como a evaporação, devido ao seu relativamente baixo consumo energético, já 
que não envolve mudança de fase nos produtos tratados durante a operação. A energia 
requerida para o processo de evaporação pode ser até 25 vezes maior do que a utilizada no 
processo de osmose inversa, variando em função da quantidade de sólidos totais obtidos na 
concentração. Esses processos de concentração foram comparados em função da massa de 
água retirada do vinhoto por unidade de energia consumida onde se nota que é removida uma 
quantidade muito maior de água com a técnica de osmose inversa (HABERT, 1984). 
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5. Avaliação econômica de projetos 

A recuperação total de um capital investido é a chave para a determinação da viabilidade de 
um projeto, e depende do tempo de vida do sistema, da taxa de retorno anual e do tempo 
necessário para a implementação do sistema. Sendo assim, o objetivo central do estudo da 
viabilidade de um projeto é determinar se o resultado que ele produz compensa a soma dos 
esforços e recursos despendidos na atividade produtiva, definida fisicamente pela etapa de 
engenharia (BUARQUE, 1984). Para responder a essa questão e poder comparar produtos e 
insumos, é necessário “transformar” os múltiplos componentes do processo produtivo em seus 
correspondentes valores monetários estimados. 

Um dos métodos de avaliação econômica de projetos é o método do Valor Presente Líquido. 
Segundo Buarque (1984) o valor presente líquido (VPL) de um projeto é estimado a uma taxa 
de desconto correspondente ao custo de oportunidade do capital. Para um valor presente 
líquido superior a zero, o projeto apresenta um mérito positivo e numa comparação entre dois 
projetos ou duas alternativas de um mesmo projeto, o melhor, em princípio, é aquele com 
maior VPL resultante. Sendo I o investimento inicial, a equação (1) define o VPL nos casos 
em que os investimentos se concentrem integralmente em torno do ano zero (primeiro ano). 
Para um investidor, o custo de colocar uma certa quantidade de capital num projeto 
corresponde ao que ele deixa de ganhar ao não aproveitar outras alternativas de investimento 
viáveis. O custo de oportunidade de capital pode ser definido como a taxa de rentabilidade 
que o capital pode ganhar na melhor alternativa de utilização, além do projeto (BUARQUE, 
1984), Por exemplo, alguma aplicação no mercado financeiro. Então, para atualizar os fluxos 
do projeto ao longo de sua vida útil, o avaliador deve utilizar como taxa de descontos, a taxa 
de rentabilidade da melhor alternativa de investimento disponível, chamada de taxa mínima 
de atratividade (FARO, 1995). A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto que 
torna nulo o Valor Presente Líquido do projeto, como demonstra a equação (2), podendo ser 
utilizado como um outro parâmetro para a tomada de decisão. Então, em princípio, um projeto 
será tanto mais desejável quanto maior a sua TIR, pois tanto maior seria a taxa de juros que 
aceitaríamos pagar pelo empréstimo do capital inicial (Faro, 1995). 
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- n é o tempo de vida útil do projeto, Rj indica o valor atual das receitas, Cj indica o valor 
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- neste caso, i é a Taxa Interna de Retorno. 

 
6. Componentes e custos do processo  
O custo do processo de tratamento por Osmose Inversa envolve gastos com aquisição e 
operação do sistema. O custo financeiro do processo de osmose inversa, segundo Ray (1992) 
envolve custos diretos, indiretos e de operação. Constituem fontes de custo direto: 

- compra e aprimoramento do local para ser instalado o equipamento; 
- custo do efluente a ser tratado; 
- utilitários (sistema para eletricidade e encanamentos); 
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- equipamentos (incluindo o sistema de pré-tratamento, os módulos de membrana, o sistema 
de Osmose Inversa, remessa e instalação do sistema e custos de engenharia associados ao 
projeto de equipamento). 

Na hipótese de instalação do sistema de concentração do vinhoto na própria destilaria, 
objetivando a utilização nas suas lavouras, o custo decorrente da aquisição do efluente pode 
ser desconsiderado. Normalmente, o custo do módulo de membrana pode variar bastante em 
dependência da aplicação requerida. O sistema de Osmose Inversa envolve bombas, 
controles, encanamentos, subsistemas elétricos e válvulas. 

A classe de custos indiretos no processo de Osmose Inversa pode representar um valor 
insignificante ou por outro lado, ter grande importância na determinação de custos, em 
dependência do projeto em questão, incluindo: pagamento de salários; supervisão de campo; 
facilidades temporárias; equipamentos de construção; remuneração de empreiteiros; custos de 
engenharia; ou outras despesas eventuais. 

Custos operacionais na osmose inversa envolvem gastos com: 
- energia para funcionamento de bombas, sistemas de pré-tratamento, e instrumentação; 
- substituição dos módulos de membrana, sendo o custo influenciado pela operação dos 
sistemas e pelo tempo de vida da membrana; 
- mão-de-obra, que depende da região em que o sistema está instalado e do número necessário 
de trabalhadores; 
- compostos químicos; 
- filtros. 

7. Avaliação econômica do processo de concentração por osmose inversa 
Nesta seção é calculado o Valor Presente Líquido (VPL) do projeto de uma unidade de 
tratamento do vinhoto, com capacidade de processamento de 72 m3 por dia, além da Taxa 
Interna de Retorno (TIR). O quantitativo de vinhoto produzido pela usina determinará o 
número de unidades de Osmose Inversa necessário para o tratamento de todo o vinhoto obtido 
no processo de destilação do álcool. 

A implantação do projeto para concentração de vinhoto, no primeiro ano, requer grande 
investimento inicial, levando em conta a aquisição de equipamentos para o pré-tratamento do 
vinhoto e sua concentração por osmose inversa, cujos custos englobam despesas com os 
módulos de membranas, remessa e instalação dos sistemas e conexões. O preço estimado para 
o Sistema de Osmose Inversa foi de R$ 70.000,00 (aproximadamente 24.000 dólares), 
segundo Aquapura (2003), incluindo os acessórios do sistema, que é capaz de processar 
19000 galões por dia, ou seja, 72 m3 por dia. Nota-se que esse preço pode variar muito, 
devido à presença de vários acessórios. O custo do equipamento para o pré-tratamento foi 
estimado em R$ 35.000,00. 

Os custos operacionais englobam os decorrentes da substituição dos módulos de membranas e 
utilização de reagentes químicos. Nesse projeto foi  considerada a vida útil de 3 anos para o 
módulo de membrana, segundo dados de Ray (1992), a um custo estimado de R$ 3.000,00 por 
módulo substituído.  A utilização de reagentes químicos envolve um custo anual  de R$ 
4.000,00. Outros itens são analisados, como custo da energia elétrica para utilização dos 
sistemas de pré-tratamento e concentração do vinhoto e pagamento para realização de análises 
químicas de amostras de vinhoto. Foi utilizada a taxa de R$ 0,114/kWh, segundo dados da 
ANEEL (2003), para consumo de energia elétrica da classe industrial na região sudeste do 
Brasil. Segundo dados de IONICS (2003) o consumo de energia elétrica foi estimado em 12 
kWh por kgal (1000 galões) processados. No processamento de 19.000 galões por dia durante 
os 180 dias da safra, tem-se o total de 41.040 kWh consumidos durante o ano. O custo para 
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análise química de amostras de vinhoto, com intuito de avaliar a sua composição, foi 
calculado em R$ 20,00 por amostra, de acordo com informações da UFRRJ-Campos-RJ (em 
2002), e estimou-se a ocorrência de 5 amostras por mês, totalizando 30 análises nos seis 
meses da safra. 

O custo decorrente de mão-de-obra para o funcionamento do projeto envolve o pagamento de 
um operador. Nessa estimativa não foi considerada a remuneração do supervisor, que daria 
um suporte ao trabalho desenvolvido e não trabalharia exclusivamente nessa atividade, pois o 
tratamento do vinhoto está sendo feito aproveitando ao máximo as instalações e o pessoal 
envolvido no processo de obtenção do álcool, de onde se origina o vinhoto. O custo 
decorrente da mão-de-obra, incluindo salário e encargos sociais, foi estimado em R$ 434,15 
mensais durante o período da safra (6 meses). Os diversos itens de custo que compõe o 
projeto de concentração de vinhoto estão apresentados na Tabela 1. 
 

Sistema de Osmose Inversa R$ 70.000,00 
Investimento Inicial 

Sistema de Pré-tratamento R$ 35.000,00 

Uso de reagentes químicos R$   4.000,00 

Consumo de energia elétrica R$   4.678,56 

Análise química do vinhoto R$      600,00 
Custos Anuais 

Mão-de-obra R$   2.604,90 

Custo Adicional por triênio Substituição de membranas R$   3.000,00 

 
Tabela 1- Itens de custo decorrentes da implantação e operação do projeto de concentração do vinhoto. 

 

A receita alcançada pelo projeto é estimada a partir do momento em que o produto obtido, ou 
seja, o vinhoto concentrado, pode atuar como fertilizante substituindo os produtos 
comercializados para nutrição vegetal, além da quantidade de água recuperada do vinhoto 
processado e a economia decorrente do não pagamento de multa por desrespeito às leis 
vigentes de proteção ao meio ambiente, cujo valor mínimo é de R$ 800,00 (FEEMA, 2000). 
Considerando a capacidade de tratamento de 72 m3 por dia do sistema de Osmose Inversa, é 
possível processar durante um ano 12.960 m3 de vinhoto (no período de safra). Considerando 
a redução de 20 vezes teremos 648 m3 de vinhoto concentrado e 12.312 m3 de permeado. Esse 
volume de permeado pode ser utilizado em substituição à água que normalmente é utilizada 
dentro da cadeia produtiva do açúcar e do álcool, diminuindo a sua captação do meio 
ambiente. O custo de captação de água é algo em torno de R$ 0,008 por m3.  

Considerando informações de Germek & Feigl (1987) de composição do vinhoto 
demonstradas na tabela 2 deste trabalho, e levando em consideração os valores cobrados por 
sacos de 50 kg (quantidade comercializada) por um revendedor de fertilizantes localizado na 
cidade de Campos dos Goytacazes dos elementos uréia (R$ 49,00), superfosfato triplo (R$ 
29,90) e cloreto de potássio (R$ 41, 00), o vinhoto in natura tem o valor de R$ 2,87 por m3. 
Considerando a redução de volume em 20 vezes do vinhoto através do processo de osmose 
inversa  há um acréscimo proporcional do preço, chegando a R$ 57,46 por m3. Porém, 
considerando o rendimento de 75% do processo de concentração, onde alguns nutrientes 
podem ainda estar presentes no permeado, utilizou-se o valor de R$ 43,10 por m3 de vinhoto 
concentrado para sua utilização em substituição ao fertilizante comercial. Esses valores estão 
listados na Tabela 2. Os itens de receita previstos com a implantação do projeto de 
concentração de vinhoto estão apresentados na Tabela 3. 
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Fertilizante Elementos (% peso) kg / m3 de vinhoto Preço / 50 kg (R$) * Preço / m3 (R$) 

Uréia 45,5 de N 0,615 49,00 0,6027 

Superfosfato triplo 46,0 de P2O5 0,435 29,90 0,26013 

Cloreto de potássio 60,0 de K2O 2,450 41,00 2,009 

Vinhoto in natura ⇒  2,87 

Vinhoto concentrado (rendimento=75%) ⇒  43,10 

* Foi utilizado o preço para sacos de 50 kg por ser esta a embalagem comercializada. 

Tabela 2 - Determinação do preço do vinhoto concentrado e sua composição química. 

 
Vinhoto concentrado R$ 27.928,80 

Recuperação de água R$        98,50 

Ausência de multa R$      800,00 

Tabela 3 - Itens de receita anual devido à operação do projeto de concentração do vinhoto. 

 
A vida útil do projeto proposto é de 10 anos, ou seja, inicia no ano 0 com a implantação do 
projeto e termina no ano 9. O valor resultante do VPL foi de 4.304,13, calculado através da 
equação (1). Nada impede que esse sistema continue operando após esse período, mas seria 
necessário avaliar novamente os custos de manutenção e verificar a possibilidade, ou mesmo 
a necessidade de aquisição de novos equipamentos com tecnologia mais avançada e com 
maior capacidade de tratamento.  

Através da equação (2) obtêm-se o valor de 11,23% para a TIR. Ou seja, se utilizarmos como 
a taxa de desconto qualquer valor superior a 11,23%, o projeto apresentará Valor Presente 
Líquido negativo, demonstrando a inviabilidade de execução do projeto. Por outro lado, para 
taxas de desconto menores que 11,23% teremos um Valor Presente Líquido positivo, 
indicando ser vantajoso economicamente realizar o investimento necessário para a 
implantação e operação do sistema de concentração do vinhoto.  

8. Considerações finais 
Este artigo apresenta um estudo sobre a viabilidade econômica do processo de concentração 
de vinhoto através da técnica de osmose inversa, para uso como fertilizante, em substituição à 
adubação mineral, como uma alternativa para diminuição do impacto ambiental. Foi realizado 
o cálculo para o tratamento do vinhoto numa unidade de Osmose Inversa com capacidade de 
tratamento de 72 m3 por dia e determinou-se o Valor Presente Líquido de R$ 4.304,13 
(considerando a taxa de desconto de 10%). A Taxa Interna de Retorno é de 11,23% e o tempo 
para retorno do capital investido no projeto é estimado em 10 anos. O número de unidades de 
processamento a ser adquiridos e instalados depende do volume de vinhoto produzido na 
destilaria.  

Apesar ter sido apurado um valor positivo para VPL para o projeto, pode-se considerar esse 
valor muito pequeno perto do investimento necessário, o que pode ser também notado pela 
pequena diferença entre a TIR (11,23%) e a taxa de desconto (10%). Porém a proposta de 
concentração do vinhoto também pode ser justificada pela diminuição do descarte de 
poluentes no meio ambiente e por diminuir a captação de água dos recursos naturais para o 
processamento nas usinas de álcool. Nesse sentido, uma das principais contribuições do 
estudo foi evidenciar a necessidade de se cobrar um preço maior pela utilização da água. 



XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 5293 

Para trabalhos futuros, são sugeridas pesquisas com o vinhoto concentrado na nutrição 
mineral de plantas, para comprovar a sua eficiência em substituição ao fertilizante comercial e 
evitar possíveis prejuízos à cultura. Também se propõe o estudo de um projeto otimizado do 
sistema de Osmose Inversa por uma indústria brasileira, o que resultar em ganhos de 
eficiência e diminuição de custos. Finalmente, propõe-se um estudo que considere todos os 
possíveis custos sociais e ambientais do não tratamento do vinhoto (o que não é fácil de 
ponderar), fornecendo informações mais completas para a tomada de decisões.  
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