
Resumo 

É examinada a cinética da desnitrificação biológica em três tipos de reactores: reactor fechado com 

biomassa em suspensão, reactor contínuo perfeitamente agitado com biomassa fixa sobre um disco 

rotativo e reactor em leito fluidizado com um suporte de areia para o desenvolvimento do filme 

biológico.  

Como substracto é utilizada uma mistura de melaço, nitrato de sódio e fosfatos de sódio e potássio, 

preparada com água da torneira previamente desclorada e desoxigenada com Na2 SO3 em 

proporções que fazem do nitrato o substracto limitante.  

No estudo em reactor fechado são analisados aspectos que interferem no processo biológico, 

nomeadamente, a disponibilidade de nutrientes azotados e fosforados, o abaixamento de pH 

associado à biodegradação do melaço, a quantidade de inóculo introduzido e a agitação do meio de 

cultura. É evidenciada a existência de um período de aclimatação anterior à fase exponencial de 

crescimento microbiológico e verificada a adequação do modelo cinético de Monod aos resultados 

experimentais. Para concentrações iniciais de nitrato superiores a 20 mg/l, a adopção de um modelo 

cinético simplificado, de ordem zero relativamente ao azoto, permite representar com boa 

aproximação a evolução das concentrações de biomassa, nitrato e nitrito.  

Com o reactor biológico de disco rotativo são determinados os parâmetros cinéticos da remoção do 

nitrato num sistema com biofilme, admitindo uma reacção de ordem zero com limitações difusionais 

no biofilme. Operando com tempos de passagem da ordem dos 40 minutos, concentrações de azoto 

nítrico na alimentação entre 5,1 e 53,0 mg/l e espessuras de biofilme na gama de 100 a 1100 µ m, 

tornam-se claras as situações de biofilme totalmente penetrado e biofilme parcialmente penetrado. 

Verifica-se que a velocidade intrínseca de remoção do substracto assume o valor de 7,93 . 10-6 g N-

NO3/gMVS.s e a constante cinética de ordem aparente 1/2, o valor de 4.9.10-5 g1/2 m-1/2 s-1.  

Os resultados experimentais demonstram uma diminuição da densidade do biofilme com a sua 

espessura até um valor limite, a partir do qual se mantem constante.  

A relação de consumo determinada como 2,5 g COT/g N-NO3 removido aproxima-se do valor 

encontrado no reactor com biomassa em suspensão.  

A aplicação da mesma metodologia a um reactor em leito fluidizado com particulas de areia com 

diâmetro médio de 400 µ m permite pôr em evidência a importância de algumas condições 

operatórias (microrganismos presentes e velocidade ascensional) no que se refere ao arranque do 

reactor. Com um tempo de passagem no reactor entre 6,5 e 10,5 minutos, concentrações de nitrato à 

entrada entre 13,7 e 47,5 mgN/1 e concentrações médias de biomassa na gama 10,4 - 23.4 g/l 

verifica-se que o modelo com reacção de ordem zero e difusão no biofilme representa razoavelmente 

os resultados experimentais, com excepção dos casos em que é patente uma inibição pelo pH.  

Obtêm-se para as velocidades intrínsecas de redução do N- -NO3
- e N-NO2

- os valores de 16,98 . 10-6 

gN-NO3/gMVS.s e 6,53 . 10-6 gN-NO2/gMVS.s, respectivamente.  



Encontram-se para o rendimento biológico valores entre 0,5 e 1,3 gMVS/gN-NO3 eliminado, de um 

modo geral inferiores aos observados no sistema com biomassa em suspensão.  


