
Resumo 

Neste trabalho faz-se o estudo da reacção de desnitrificação biológica em leito fluidizado com 

biomassa fixa sobre carvão activado. Usam-se partículas com um diâmetro médio de 1.69 mm e 

densidade húmida 1.18.  

O arranque do reactor é bem conseguido usando como inoculo água de lixiviação de terra de jardim e 

operando em circuito fechado, durante cerca de sete dias, com renovação diária da alimentação 

constituída por soluções de melaço, nitrato de sódio e fosfatos de sódio e potássio. É usada uma 

velocidade ascensional do fluido de aproximadamente 5 vezes a velocidade mínima de fluidização, a 

que corresponde um caudal de 850 ml/min.  

As experiências de cinética são realizadas, numa primeira fase, tratando a água com Na2SO3 e 

operando à temperatura ambiente. Verifica-se que a redução dos nitritos quase não se faz e a 

redução dos nitratos é também incompleta em algumas das experiências.  

Elimina-se então o tratamento com Na2SO3 aumentando a concentração de biomassa no reactor e 

operando a uma temperatura constante de cerca de 26ºC. Com um tempo de passagem no reactor 

entre 4.4 e 5.5 minutos, concentrações de nitrato á entrada entre 19.8 e 40.6 mg N-NO
3
−  /1 e 

concentrações medias de biomassa entre 11.2 e 16.4 g/l consegue-se uma completa redução dos 

nitratos e dos nitritos no reactor, observando-se uma grande produção de gás.  

Verifica-se que o modelo com reacção de ordem zero e difusão no biofilme representa de uma forma 

razoável os resultados experimentais.  

Apesar da temperatura se manter constante em todas as experiências, obtêm-se diferentes valores 

de K’1 D1, (produto da constante cinética para a redução do nitrato, referida á biomassa, e da 

difusividade efectiva do nitrato no biofilme) que estão relacionados com a idade da biomassa outros 

factores, nomeadamente a interferência de outras reacções.  

Os valores obtidos para K’1 D1 oscilam entre 1.687 x 10-5 e 7.814 x 10-5 mg.dm2/ (g MTS.min2), 

correspondendo o menor valor á experiência com maior idade de biomassa.  

Pode-se, no entanto, determinar um valor médio da constante cinética de ordem aparente 1/2 que é 

1.8 x 10-4 g 1/2m-1/2s-1. Para a redução dos nitritos obtem-se para p = K’2 / K’1, um valor médio de 0.90 

e como se considera D1 = D2, K’2 D2 = 0.90 K’1 D1.  

Tendo em conta que as bactérias que fazem a desnitrificação se podem dividir em dois grupos, 

fazendo um dos grupos a redução dos nitratos a azoto enquanto o outro faz apenas a redução do 

nitrato a nitrito, pensa-se que para concentrações de nitrato inferiores a um valor da ordem dos 2 mg 

N/1 o último grupo tende a diminuir e portanto apenas uma fracção α  da biomassa permanece activa. 

Assim, a partir desse ponto, os parâmetros cinéticos de redução dos nitratos e nitritos, K1 D1 e K2 D2 

são multiplicados por α  que varia entre 2% e 16% da biomassa total.  



O rendimento biológico aumenta com a diminuição da idade da biomassa e da carga mássica de 

substrato, tendo-se obtido valores compreendidos entre 1.8 e 5.2 g MTS/g N-NO
3
−  eliminado.  

Verifica-se que o consumo de carbono orgânico é 2.13 vezes superior à quantidade de nitrato 

reduzido. 


