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Fermentador de 7,5 L composto de: 

• solução de sulfeto

• solução nutritiva

• solução de acetato de sódio 10%

• biomassa (lodo anaeróbio)

Volume headspace: 2,5 L

Agitação: 60 rpm

Temperatura: 36 °C

pH: 7,00

O método de medida de volume dos 

gases produzidos é baseado no 

deslocamento de líquido, sendo que a 

água utilizada tem o pH 12, para haver 

solubilização do CO2.
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Avaliar a inibição por 

sulfeto na digestão 

anaeróbia da vinhaça 

da cana-de-açúcar.

Experimento
[S-2] 

(mg.L-1)

Período da 

máxima produção 

de metano (h)

Atividade 

metanogênica

(mmol CH4.g 

SVT h-1)

Teste da AME - 7,42 1,2505

1 50 11,27 0,8529

4 300 29,00 0,7893

Volume de metano x Tempo

Foram realizados ensaios variando a concentração de S2-

de 50 mg.L-1 até 1000 mg.L-1. 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- e a concentração em que houve a

maior inibição foi 300 mg.L-1 de S2-.

Analisando os dados obtidos, pode-se notar que ocorreu inibição da atividade metanogênica pelas BRS. Em termos da

degradação da matéria orgânica, as eficiências da remoção para os ensaios do Teste da AME, 50 mg.L-1 de S2- e 300 mg.L-1 de S2,

foram de 88,4%, 87,9% e 66,8%, respectivamente. É possível verificar a influência do sulfeto na atividade metanogênica dos três

ensaios avaliados, obtendo uma diferença de 0,4612 mmol CH4.g SVT h-1 do primeiro teste ao ensaio 4.

Através das análises de ácidos graxos voláteis, também foi possível observar o acúmulo de 30,6 mg.L-1 de ácido acético, para o

ensaio com concentração de 300 mg.L-1 de S2-. Demonstrando, assim, o desequilíbrio entre os diferentes grupos de microrganismos

e a não conversão completa de ácidos a metano.

● Teste da AME                                                         ■ Experimento 1 [S2-]= 50 mg.L-1 

▲ Experimento 4 [S2-]= 300 mg.L-1
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