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Muitos efluentes possuem sulfato em sua composição e em ambiente anaeróbio as bactérias redutoras de
sulfato  (BRS)  produzem sulfeto  (S2-).  O S2-  influência  a  atividade das arqueas metanogênicas,  devido à
competição por substratos orgânicos e inorgânicos comuns de BRS, que suprime a produção de metano e
também pela toxicidade do sulfureto a vários grupos de bactérias. O vinhoto, que é obtido na destilação
da cana de açúcar para produção de etanol, é um exemplo de efluente rico em sulfato. O trabalho tem
como  objetivo  avaliar  a  inibição  com  diferentes  concentrações  de  S2-  na  produção  de  metano.  Os
experimentos foram realizados em um reator de bancada com volume 7,5 L e volume útil de 5 L da marca
New  Brunswick  BioFlo/CelliGen  115.  No  total  foram  realizados  oito  experimentos  com  a  adição  de
sulfetos,  variando  a  concentração  do  íon  S2-  de  50  a  1000  mg.L-1,  e  um experimento  onde  apenas  foi
avaliado  a  atividade  metanogênica  específica  sem  adição  de  S2-.  No  reator  foram  adicionados  solução
nutritiva,  contendo  0,5  g.L-1  cloreto  de  amônio,  1,5  g.L-1  fosfato  dihidrogênio  de  potássio,  1,5  g.L-1

hidrogenofosfato  dipotássio,  0,05  g.L-1  sulfeto  de  sódio  nonohidratado  e  0,2  g.L-1  extrato  de  levedura,
variando o volume conforme a quantidade de solução de S2- adicionada, 105,4 mL de solução de acetato
de sódio 10% e 166,11 mL de lodo granular anaeróbio com boa capacidade de produção de metano. O
método  de  medida  de  volume  dos  gases  produzidos  é  baseado  na  Lei  de  Boyle-Mariotte,  sendo  que  a
água utilizada tem o pH 12, para haver solubilização do CO2. Foram estabelecidos controles de pH em 7,
pela adição de ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio (NaOH), a temperatura em 35 °C e a agitação
em 60 rpm. No experimento para a avaliação da atividade metanogênica específica, a máxima produção
de metano foi de 7,42 horas. Analisando os resultados obtidos a média de tempo para atingir a produção
máxima de metano nos 8 experimentos foi de 22,71 horas. A concentração em que houve menor inibição
foi  de 50 mg.L-1  de S2-,  tendo o tempo de produção máximo de 11,27 horas e a concentração em que
houve a  maior  inibição foi  300 mg.L-1  de  S2-  com um tempo de 29 horas.  Estes  dados demostram que
ocorre  inibição  da  atividade  metanogênica  pelas  BRS,  afetando  o  crescimento  e  aumentando  o  tempo
para que ocorra a transformação da matéria orgânica em metano pelas arqueas metanogênicas.
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