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Experimento 1  

Com os ensaios realizados foi possível verificar que a digestão anaeróbia mesofílica do vinhoto 
se mostrou eficaz na redução da carga orgânica presente e na produção de biogás. Trabalhando-se com 
uma relação de A/M de 1,7, foi possível alcançar uma eficiência de redução da DQO de 82% e uma 
atividade metanogênica de 0,78 mmol CH4.gSVT-1.h-1. Já para a relação de A/M de 0,25, a eficiência de 
redução da DQO foi de 84,3% e uma atividade metanogênica de 0,34 mmol CH4.gSVT-1.h-1. Não houve 
acúmulo de ácidos nos experimentos, indicando equilíbrio no sistema e total consumo destes.
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Utilização de fermentadores de bancada de 
7,5 L de volume, com os seguintes 
parâmetros operacionais:
volume útil: 5 L
pH 7
temperatura: 35°C
agitação: 60 rpm

A composição dos fermentadores variaram 
obedecendo ao cálculo da relação de A/M. O 
volume útil do fermentador nos setes 
experimentos realizados foi composto de 
biomassa (lodo anaeróbio), de substrato 
(vinhoto) e avolumado com água potável a 5L. 

Os gráficos acima são as representações 
dos experimentos 1 e 2 com relações de 
A/M de 0,25 e 1,7 kgDQO.kgSVT-1 
respectivamente. Eles mostram a variação 
de ORP, pH e produção de metano, como 
também a produção e acúmulo de ácidos 
orgânicos voláteis ao longo da realização 
dos ensaios.

Experimento 2  
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Avaliar o desempenho da digestão anaeróbia 
no tratamento do vinhoto da cana-de-açúcar, 
com a influência de diferentes relações de 
A/M, aplicadas em um fermentador em 
batelada, a fim de otimizar o processo e 
garantir a máxima produção de biogás.
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