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      Com a crescente demanda de recursos hídricos e aumento da exploração de aguas 

subterrâneas, muitos problemas são encontrados para suprir essa necessidade. Pois muitas vezes 

esses recursos encontram-se contaminados, gerando vários problemas de saúde para a população. 

O contaminante inorgânico de maior preocupação em águas subterrâneas é o íon nitrato (NO3
-), 

que normalmente ocorre em aquíferos de zonas rurais e suburbanas. O nitrato em águas 

subterrâneas origina-se principalmente de quatro fontes: aplicação de fertilizantes com 

nitrogênio, bem como inorgânicos e de esterco animal, em plantações; cultivo do solo; esgoto 

humano depositado em sistemas sépticos e deposição atmosférica. Tendo em vista que a remoção 

biológica de nitrato tem demonstrado ser uma abordagem promissora, pois trata-se de um método 

de conversão, ao contrário das outras técnicas baseadas em mudança de fase e pode apresentar 

atratividade financeira por empregar biomassa para a obtenção de microrganismos. As bactérias 

responsáveis pela desnitrificação são na sua maioria heterótrofas e necessário que a água a ser 

desnitrificada contenha uma fonte de carbono orgânico suficiente para o crescimento sob 

condições aeróbicas e anaeróbicas e ocorra a geração de energia para a conversão do nitrato a 

nitrogênio gasoso. Visto que o subproduto da síntese de Biodiesel, a glicerina ou glicerol se 

tornou um fator preocupante frente ao destino deste,  provocando efeitos adversos à economia, e 

podendo também se tornar um possível fardo para o meio ambiente.  O glicerol possui uma 

capacidade limitada de mercado, o que restringe a absorção de quantidades maiores do produto, 

dessa forma observou-se uma oportunidade de aplicar como fonte de carbono para as bactérias 

desnitrificantes. O objetivo deste trabalho foi a utilização de biomassa natural como fonte de 

bactérias desnitrificantes, e utilização de glicerol como fonte de carbono, realizando o controle 

das variáveis do processo com foco na otimização do desempenho da bactéria. Foi utilizado a 

espécie de bambu Phyllostachys aurea, coletada do interior do campus do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC) e identificada 

pelo Departamento de Agronomia do CAV/UDESC. Além dos Microrganismos Imobilizados na 

Biomassa do Bambu (MIB), utilizou-se também os Microrganismos Livres em Solução (MLS). 

Utilizou-se água simulada contaminada em laboratório, empregando nitrato de sódio (NaNO3) 

como fonte de íons nitrato e água destilada para o preparo da solução. Os colmos do bambu 

foram adicionados à água contaminada com 25 mgN-NO3
-/L e logo em seguida variações de 
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concentrações de glicerol foram empregadas na solução como fonte carbono orgânico. O 

monitoramento da conversão das espécies nitrogenadas no processo de desnitrificação foi 

realizado através das análises de nitrato e nitrito, empregando o protocolo DIN 38405-9 para 

determinação de nitrato e metodologia descrita na 20ª edição do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater para análise de nitrito.Como pode se observar na figura a 

baixo, na qual demostra a eficiência de remoção de nitrato utilizando concentrações diferente de 

glicerol como fonte de carbono orgânico, a remoção do nitrato presente. Para os testes utilizando 

o glicerol e MIB, foi possível observar que em todas as razões estequiométricas adicionadas, a 

eficiência da desnitrificação foi superior ao teste sem carbono e não houve diferença significativa 

entre as médias das diferentes razões C/N utilizadas. Para o teste utilizando MLS, obtivemos taxa 

de desnitrificação acima de 98% para todas as relações C/N avaliadas. Além disso, a eficiência de 

remoção de nitrogênio foi bastante superior à utilização do MIB. 

 

 

 
Fig. 1 Eficiência da remoção de 25 mgN-NO3

-/L utilizando MIB em 48 horas, MLS em 24 horas e metanol em 

diferentes razões estequiométricas.    Eficiência de remoção de nitrato.  Eficiência remoção de nitrito. A) 

Glicerol e MIB em 48 horas, B) Glicerol e MLS em 24 horas. 

 


