
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO-QUÍMICO PARA RECUPERAÇÃO DE POTÁSSIO
SOLUBILIZADO EM VINHAÇA DE CANA-DE-AÇÚCAR
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GUSTAVO POPULIN, MATEUS BRENTAN GONÇALVES, STEFANIA RODRIGUES DE
MELO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MURILO DANIEL DE MELLO INNOCENTINIORIENTADOR(ES): 



1 
 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO-QUÍMICO PARA RECUPERAÇÃO DE 

POTÁSSIO SOLUBILIZADO EM VINHAÇA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

RESUMO 

 

O processo sucroalcooleiro no Brasil gera de 10 a 15 L de vinhaça para cada litro de 

etanol produzido. Cada litro de vinhaça possui até 3 g de potássio solubilizado, um 

mineral de grande interesse industrial e agrícola. Atualmente todo o potássio contido 

na vinhaça é descartado por fertirrigação, ocasionando em muitos casos o acúmulo 

indesejável desse nutriente no solo ou implicando em mais custos para o transporte e 

descarte da vinhaça em regiões progressivamente mais afastadas das usinas, em que 

a dosagem de potássio ainda não esteja no limite de saturação do solo. A recuperação 

do potássio contido na vinhaça implica assim em grande economia para o setor 

sucroalcooleiro e agrícola do país, que anualmente descarta 27,5 bilhões de litros de 

vinhaça, correspondendo a cerca de 82.500 t de potássio. Dentro deste contexto, este 

trabalho propõe um estudo para a recuperação de potássio solubilizado em vinhaça. 

Serão investigadas rotas para a recuperação física e química de potássio, de forma a 

maximizar a sua recuperação de forma econômica. 

 

Palavras-chave: vinhaça; potássio; recuperação; cana-de-açúcar; tratamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
  A remoção do potássio contido na vinhaça pode ser baseada em combinação 

de etapas de separação física (operações unitárias) e/ou química (processos 

unitários). Dentre as operações unitárias que permitem a separação do potássio 

solubilizado podem ser citadas: a) evaporação, seguida de cristalização e de 

separação por centrifugação ou filtração dos cristais de sais de potássio; b) adsorção 

em colunas de troca iônica; c) separação por membranas de nanofiltração ou de 

osmose reversa. Apesar de bem estabelecidas cientificamente, essas operações não 

são individualmente econômicas em escala industrial por vários motivos, como o baixo 

valor agregado da vinhaça, as grandes vazões geradas, o custo energético para 

realizar a evaporação, o custo de aquisição e de reposição das resinas de troca iônica 

e/ou das membranas de osmose reversa e finalmente ao custo energético com o 

bombeamento através das membranas de filtração [1-3]. Por outro lado, a remoção 

química do potássio pode ser realizada por precipitação de sais desse metal alcalino 

com a adição de ácidos e/ou agentes de complexação. O principal obstáculo para o 

emprego isolado de técnicas precipitação química do potássio é que, assim como 
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outros cátions alcalinos, o potássio forma sais fortemente solúveis em soluções 

aquosas, sendo a principal razão de não ser removido do caldo, do mosto, do vinho 

ou da vinhaça na forma de sal precipitado durante a produção de etanol. Além disso, 

a presença de diversos outros componentes dissolvidos na vinhaça faz com que o 

consumo de aditivos precipitantes e/ou complexantes possa ser elevado, acarretando 

em custos muitas vezes proibitivos ao processo de recuperação do potássio. Neste 

trabalho, o emprego combinado de técnicas de separação física e precipitação 

química do potássio com agentes minerais e orgânicos, previamente investigado pelo 

grupo de trabalho, é otimizado para permitir o uso econômico da técnica em escala 

industrial pelas usinas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

  Este projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de processo 

econômico para promover a remoção física e/ou química do potássio dissolvido na 

vinhaça. O processo proposto envolve pré-tratamento por sedimentação seguido de 

separação por membranas e uso da fração concentrada (rejeito) para precipitação de 

sais de potássio com adição de agentes precipitantes. Teores ótimos de agentes 

clarificantes e precipitantes serão investigados, bem como a operação econômica de 

membranas de ultrafiltração e de osmose reversa para a concentração prévia do 

potássio. 

 

3. METODOLOGIA 

 

  O processo é embasado em uma combinação de etapas físicas (mistura e 

separação) e químicas (precipitação) e que aceleram e otimizam a recuperação do 

potássio da vinhaça na forma de sais insolúveis. A sequência de etapas proposta é 

mostrada na Figura 1. A vinhaça será obtida por usinas de açúcar e álcool da região 

de Ribeirão Preto - SP. Os ensaios serão realizados em escala de bancada nos 

laboratórios da UNAERP. 
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Figura 1. Fluxograma de blocos com sequência de etapas do processo de clarificação 

e concentração da vinhaça para recuperação de potássio. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
  Estudos preliminares realizados em laboratório comprovaram a viabilidade 

técnica do processo esquematizado na Figura 1. Detalhes das soluções obtidas e do 

produto recuperado são mostrados na Figura 2. Novos ensaios serão realizados para 

otimização do processo. 

 

Figura 2. Detalhes da etapa de recuperação de potássio do rejeito da osmose reversa. 

a) rejeito da osmose; b) rejeito após adição de agente precipitante; c) formação de 

precipitado com potássio; d) sólido recuperado rico em potássio. 
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