
Resumo  

Neste trabalho faz-se o estudo da biodegradação de fenol pela bactéria Pseudomonas putida DSM 

548 em quatro tipos de reactores: reactor fechado com biomassa em suspensão, reactor contínuo 

perfeitamente agitado com biomassa fixa sobre um disco rotativo, reactor contínuo perfeitamente 

agitado com biomassa fixa sobre partículas porosas PORAVER (ds =1.25 cm; sρ , = 1.13 g cm-3) 

suspensas de um disco e reactor de leito fluidizado com biomassa fixa sobre partículas porosas 

PORAVER (ds = 0.102cm; sρ  = 1.21 gcm-3).  

Como alimentação foi utilizada um meio composto de fenol, di-hidrogenofosfato de potássio, 

hidrogenofosfato de potássio, sulfato de amónia, sulfato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto cálcio 

e cloreto férrico. Esta solução foi preparada com água desionizada (reactor fechado) ou da torneira 

(reactores em contínuo), previamente desclorada, em proporções que fazem do fenol o substrato 

limitante.  

No reactor fechado e agitado foi estudada a cinética de remoção de fenol e crescimento da biomassa 

em suspensão, à temperatura de 26ºC, com o pH próximo de 6.8, para várias concentrações iniciais 

de fenol (1 - 100 mg [ -1). Determinaram-se as constantes "cinéticas da equação de Haldane, µ  = 

mµ S/(Ks + S+ S2 / Ki), que se adequa aos resultados experimentais: mµ  = 0.436 h-1, Ks = 6.19 mg [ -1 

e Ki = 54.1 mg [ -1. Observa-se a existência de um período de aclimatação anterior à fase exponencial 

de crescimento da biomassa, que aumenta com a concentração inicial de fenol e de um abaixamento 

do pH associado à biodegradação. O rendimento biológico observado diminui com a concentração de 

fenol. A velocidade específica de manutenção das células (0.07 mg fenol h-1 / mg biomassa) é inferior 

à velocidade específica de crescimento (0.16-0.29 h-1).  

Com o reactor biológico de disco rotaivo, à temperatura de 26ºC, com o pH~7, para concentrações de 

fenol na alimentação entre 20 e 25 mg [ -1, espessuras de biofilme na gama de 50 a 3000 µ m, 

tempos de passagem hidráulicos entre 0.58 e 1.18 h, foram determinados os parâmetros do modelo, 

baseado no conceito de biomassa activa, responsável pelo consumo de substrato e caracterizada por 

uma velocidade específica de crescimento máxima, µ o, e no conceito de biomassa não activa, não 

interveniente no consumo de substrato mas mantendo alguma actividade, que descreve 

razoavelmente os resultados experimentais. Os parâmetros obtidos foram µ o entre 0.04 e 0.08 h-1 e 

(Xa)m entre 0.236 e 0.297 mg biomassa activa seca cm-2 suporte. Obtiveram-se valores para a 

velocidade de remoção de fenol por unidade de área de suporte entre 0.05 e 0.15 mg h-1 cm-2. Em 

termos de velocidade de remoção de fenol por unidade de volume de reactor obteve-se o valor 

máximo de 0.03 g h-1 [ -1, para uma eficiência de remoção de fenol igual a 70%. A máxima eficiência 

de remoção de fenol obtida foi de 93% correspondendo uma velocidade de remoção de fenol por 

unidade de volume de reactor de 0.02 g h-1 [ -1.  



Aplicando o mesmo modelo para os resultados obtidos nas experiências de reactor com partículas 

porosas suspensas do disco, obtêve-se um valor inferior para µ o (0.0147 h-1) e aproximadamente o 

mesmo (Xa)m. Relativamente às velocidades de remoção de fenol os resultados foram semelhantes.  

Aplicação da mesma metodologia ao reactor de leito fluidizado, para concentrações de fenol na 

alimentação compreendidas entre 20 e 35 mg [ -1, espessuras de biofilme até 350 µ m, tempo de 

passagem hidráulico de 28 a 73 s, concentrações médias de biomassa na gama 1.4 a 3.6 g [ -1, 

verifica-se que o modelo utilizado representa de uma forma razoável os resultados experimentais, 

tendo sido obtidos valores de µ o compreendidos entre 0.02 e 0.1 h-1, considerando (Xa)m igual a 

0.232 mg cm-2 e (Xa)o igual a 0.1 mg cm-2. A velocidade de remoção de fenol por unidade de área de 

suporte varia entre 0.01 e 0.085 mg h-1 cm-2. A velocidade máxima de remoção de fenol por unidade 

de volume de reactor foi de 1.61 g h-1 [ -1, para uma eficiência de remoção de fenol igual a 33%. A 

máxima eficiência de remoção de fenol obtida foi de 46% correspondendo uma velocidade de 

remoção de fenol por unidade de volume de reactor de 0.40 g h-1 [ -1.  

A massa seca específica do biofilme húmido aderente ao suporte diminui com o aumento da 

espessura do biofilme. Foram obtidos valores compreendidos entre 2.4 e 18.4 mg cm-3 e entre 1.85 e 

71.3 mg cm-3,  para biofilmes obtidos nas experiências realizadas no reactor de disco rotativo e para 

biofilmes obtidos nas experiências realizadas no reactor biológico de leito fluidizado, respectivamente. 

Por outro lado, verificou-se que, nas experiências com o RBLF, baixos valores da concentração de 

oxigénio dissolvido (< 1 mg [ -1) conduzem a biofilmes com menores valores de massa seca 

específica do biofilme húmido. Por exemplo, enquanto que em condições normais foram obtidos 

valores de bρ =14.5 mg cm-3 ( L=171 µ m) e bρ =14.2 mg cm-3 (L=156 µ m), nessas condições foi 

obtido bρ =3.92 mg cm-3 (L=164 µ m) eventualmente devido à falta de oxigénio estimular um 

crescimento filamentoso ou conduzir à morte das células no interior do biofilme. A percentagem de 

carbono orgânico total no biofilme corresponde a cerca de 50% da massa de biofilme seco, enquanto 

que para a percentagem de matéria seca volátil (MVS) no biofilme seco foram obtidos valores 

compreendidos entre 82 e 87%. A massa específica húmida de biofilme diminui com o aumento da 

espessura do biofilme, estando os valores compreendidos entre 1 e 1.2 g cm-3, sendo a percentagem 

de água no biofilme de 98.7 a 99.6%. No reactor de leito fluidizado foram obtidos valores para o 

tempo de residência médio das células de 33 e 42 h.  

Abstract  

In this work the study of phenol biodegradation with Pseudomonas putida DSM 548 is carried out in 4 

reactor types: batch reactor with suspended biomass, continuous rotating-disc biofilm reactor, CSTR 



with fixed biomass in PORAVER particles (ds =1.25 cm; sρ , = 1.13 g cm-3) and fluidized bed 

biological reactor with fixed biomass in PORAVER particles (ds = 0.102cm; sρ = 1.21 g cm-3). 

The feed contained phenol, potassium phosphates, ammonia sulphate, magnesium sulphate, sodium, 

calcium and iron chlorides, and water previously dechlorinated.  

The kinetic of phenol removal and biomass growth was studied in a batch reactor at 26°C, pH=6.8 for 

phenol concentrations up to 100 mg [ -1. The kinetic constants of the Haldane equation, µ  = mµ S/(Ks 

+ S + S2 / Ki), are mµ =0.436 h-1,  Ks=6.19 mg [ -1, Ki=54.1 mg [ -1. The specific rate for cell 

maintenance is 0.07 mg phenol h-1 / mg biomass, lower than the specific growth rate (0.16-0.29 h-1).  

In the rotating-disc biofilm reactor at 26ºC, pH~7.0 and phenol concentrations between 20-25 mg [ -1, 

biofilm thickness between 50-3000 µ m, space time of 0.58 - 1.18 h, the maximum specific growth 

rate is µ o= 0.04 - 0.08 h-1 and active biomass is (Xa)m = 0.236 - 0.297 mg biomass cm-2 of support. 

The rate of phenol removal is 0.05 - 0.15 mg h-1 cm-2 of support, corresponding to a maximum value of 

0.03 g h-1 [ -1 of reactor, at phenol conversion of 70%. The maximum conversion (93%) was obtained 

at a rate of phenol removal of 0.02 g h-1 [ -1 reactor. Using the same model for the CSTR with fixed 

biomass in PORAVER particles, the maximum specific growth rate is µ o= 0.0147 h-1, lower than the 

maximum specific growth obtained with the rotating-disc biofilm reactor, and active biomass is the 

same. The rate of phenol removal is also approximately the same.  

In the fluidized bed biological reactor, with phenol concentrations between 20 - 35 mg [ -1, biofilm 

thickness up to 350 µ m, space time of 28 - 73 s, biomass concentrations referred to the bed volume 

of 1.4 -3.6 g [ -1, the maximum specific growth rate is µ o= 0.02 - 0.1 h-1, for (Xa)m = 0.232 mg biomass 

cm-2 of support and (Xa)0 = 0.1 mg biomass cm-2 of support. The rate of phenol removal is 0.01 - 0.085 

mg h-1 cm-2 of support, corresponding to a maximum value of 1.61 g h-1 [ -1 of reactor, at phenol 

conversion of 33%. The maximum conversion (46%) was obtained at a rate of phenol removal of 0.40 

g h-1 [ -1 of reactor.  

The dry density of biofilm decreases as the biofilm thickness increases. In the rotating-disc biofilm 

reactor were obtained values between 2.4 - 18.4 mg cm-3 while for the fluidized bed biological reactor 

were obtained values between 1.85 - 71.3 mg cm-3. About 50% of the dry biofilm mass is organic 

carbon, and 82-87% of the dry biofilm mass is volatile solids. The wet density of the biofilm also 

decreases as the biofilm thickness increases. The values obtained were 1-1.2 g [ -1, and 98.7-99.6% of 

the wet biofilm is water. The average residence time of the biomass is 33-42 h.  


