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PARAULES CLAU
AOB: Bactèria oxidants d’amoni (Ammonium Oxidizing Bacteria)
NOB: Bactèria oxidant del nitrit (Nitrite Oxidizing Bacteria
SFX: Sulfametoxazole
TPs: Productes de transformació del SFX (Transformations Products)
EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals
AMO: Monooxigenasa d’amoni (Ammonium mono-oxygenase)
HAO: Hidroxilamina oxidoreductasa (Hydroxylamine oxidoreductase)
ANAMMOX: Anaerobic ammonium oxidation
HRT: Temps de retenció hidràulic
SRT: Temps de retenció del sòlids
UPLC-MS/MS: Ultra-Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry
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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Situació actual
En els últims anys l’aigua s’ha convertit en un dels principals motius de preocupació a
nivell mundial. La industrialització i el important increment demogràfic han donat lloc a
una gran contaminació d’aquest recurs, imprescindible per el desenvolupament de la vida.
Si a això li sumem les variacions climàtiques i les pràctiques ineficaces de la gestió de
l’aigua han tingut com a conseqüència una important escassetat en diverses zones del
planeta, especialment aquelles més àrides.
A la Figura 1 s’observa el creixement poblacional vs el consum d’aigua que ha tingut
Espanya des del 2005 fins al 2012. La població va creixent any rere any i tot i que el
consum d’aigua ha anat fluctuant, l’últim any ha augmentat considerablement.

Figura 1. Increment de població i evolució d’aigua (Font: INE)

D’altra banda, la qualitat dels recursos hídrics directament disponibles ha disminuït
dràsticament en gran part produït pels abocaments a rius i mars de aigües residuals sense
tractar adequadament. Aquesta aigua pot contenir nivells alts de contaminants, que tot i
que siguin fàcilment biodegradables, poden tenir un impacte important en els
ecosistemes.
Per tal d’evitar males pràctiques, en aquests últims anys, la normativa relativa a la
qualitat de l’aigua en Europa directiva 91/271/EC, que estableix els límits d’abocaments de
contaminants procedents de l’Estació Depuradora d’aigües residuals (EDAR), és cada
vegada més exigent.
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1.2 La reutilització de l’aigua i els seus avantatges
La escassetat de l’aigua ha obligat a optimitzar el seu ús reutilitzant les aigües
depurades on el real decret 1620/2007 habilita per diverses aplicacions com la agricultura i
el consum urbà. El real decret 1620/2007 introdueix el concepte d’aigües regenerades com
aquelles que han sigut sotmeses a un procés de tractament addicional que permet
adequar la seva qualitat per al ús al qual es destinen. S’estableix la reutilització de aigües
depurades per ús urbans, agrícoles, industrials, recreatius o ambientals. La importància de
la reutilització de les aigües depurades és amplia, els seus principals avantatges són (Alsino
et al.,2009)
•

•
•
•
•

Donar prioritat a l’aigua potable a aplicacions on es requereixen nivells de
qualitat molt elevats, com seria el consum humà, i donar utilitat a les aigües
regenerades en activitats amb menor nivell d’exigència com seria per exemple
l’agricultura.
Augmentar els recursos disponibles d’aigua per tal de satisfer amb les necessitats
actuals i futures de la població.
Protegir els sistemes aquàtics mitjançant la reducció i control dels abocaments de
nutrients i diversos contaminants tòxics a les principals fonts naturals d’aigua.
Reduir la necessitat de infraestructures de magatzem i gestió d’aigua, com les
presses.
Complir amb la normativa mitjançant la millora de la gestió del subministrament
d’aigua i els abocaments.

Diversos estudis estan donant la importància a contaminants que no estan
reconeguts com a tal però si tenen una presencia important en les aigües superficials. Tot
i que la legislació existent presencia de ‘substàncies prioritàries de necessari control’ en
l’apartat 5 de l’article 16 de la directiva 2000/60/CE es desconeixen l’abast d’aquestes
substàncies en éssers humans i vida aquàtica. La necessitat d’un control exhaustiu de la
qualitat de l’aigua reutilitzada és primordial ja que no tots els contaminants, com els
contaminants emergents, no s’eliminen amb el tractament terciari (Ternes et al.,2002).
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1.3 Problemàtica de l’aigua: contaminants emergents
Entre moltes altres problemàtiques sobre el tema de l’aigua durant les últimes
dècades, la incidència dels microcontaminants en el medi aquàtic s’ha convertit en un
problema mundial de creixent preocupació medi ambiental. Els contaminants emergents
són compostos de diferents orígens i naturalesa química que la seva presència en el medi
ambient ha passat en gran part inadvertida. Com que es defineixen com a contaminants
prèviament desconeguts o no reconeguts com a tal es desconeixen els seus possibles
impactes en els diferents medis i en el ésser humà, i que per tant, precisen d’investigació.
Es troben a les aigües en major o menor concentració, entre uns quants ng/L fins a μg/L.
Les “baixes concentracions” i la diversitat d’aquests compostos dificulten la seva detecció.
Aquests últims anys, gràcies al desenvolupament de nous i més sensibles mètodes de
anàlisis (com la cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses, LC-MS) han
aconseguit alertar de la presència d’aquests contaminants potencialment perillosos ja que
s’ha aconseguit determinar concentracions molt baixes d’aquests compostos. La llista de
contaminants emergents és variada i conté compostos tant per utilitats domèstiques com
industrials. Són compostos persistents, bioacumulables i fàcilment dispersables ja que són
molt estables químicament i romanen en els organismes (s’acumulen en els teixits grassos)
o en el medi durant períodes llargs de temps. A la Taula 1 es presenten els contaminants
emergents més comuns, i que per tant necessiten una major i més urgent atenció, són:
fàrmacs i productes de higiene personal, hormones esteroides, productes químics
industrials, drogues i pesticides. Per tant, ens suposa canvis en els processos de tractament
d’aigües residuals ja que les plantes de tractament que existeixen actualment no estan
especialitzades en l’eliminació dels microcontaminants (Fernandez-Fontaina et al. 2012) i
no eliminar-los pot comportar moltes conseqüències (Luo et al. 2014) com no poder
obtenir aigua amb els paràmetres òptims per la seva reutilització o per ser introduïda
legalment dins del cicle hídric.
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Taula 1. Resum dels contaminants emergents més comuns

Grup de contaminants

Subgrup

Analgèsics i
Antiinflamatoris

Sulfamides, macròlids,
tetraciclines, quinolones
Paracetamol, ibuprofè,
diclofenac, àcid acetil salicílic

Psiquiàtrics

Benzodiacepines, barbitúrics

Antibiòtics

Fàrmacs

Productes de higiene
personal

b-bloquejants

Metropolol, propranolol,
timolol

Esteroides i hormones

Estraddiol, estrona, estriol

Citostàtics

Vincristina, etopósido,
cisplatino

Contrast de raigs X

Iorpomide, iopamidol

Parabens

Metilparabe, etilparabe

Filtres solars

Benzofenones, cinamato

Perfums

Additius i agents
industrials

Benzotriazol
Agents quelants
Cocaínics

Drogues

Exemples

Fragàncies nitro, policícliques
Benzotriazol
EDTA
Cocaïna

Opiacis

Morfina, codeïna

Opioides

Heroïna, metadona

Sulfonats

Sulfonat de sodi

Tensioactius
Alquilfenols

Retardants de flama

Retardants de flama
bromats

Nonilfenol
Tetrabrom bisfenol A (TBBPA)

Com s’ha comentat anteriorment, els contaminants de interès emergent són
substàncies no regulades que a mesura que s’avalua el risc potencial per la salut i la seva
permanència en el medi ambient poden considerar-se per a futures regulacions i entrar en
6
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la llista de les substàncies perilloses prioritàries que es troben regulades actualment per la
directiva 2013/39/UE. Aquesta directiva modifica la directiva marc de l’aigua 2000/60/EC i
la Environmental Quality Standards Directive per les substàncies prioritàries en relació a la
política d’aigües i amplia la llista només a 45 substàncies prioritàries, d’aquestes 21 són
identificades com a perilloses. Amb aquesta directiva s’estableix un marc comunitari de
actuació per la protecció de les aigües superficials continentals, de transició, costeres i
subterrànies per prevenir o reduir la seva contaminació, promoure el seu ús sostenible,
protegir el medi ambient, millorar la conservació dels ecosistemes aquàtics i atenuar els
efectes de les inundacions i sequeres. En les legislacions actuals trobem una altra carència,
a més del limitat grup de substàncies perilloses prioritàries, i és la inclusió dels metabòlits i
productes de transformació, ja que quan els contaminants són alliberats en el medi
ambient poden experimentar canvis estructurals per una varietat de processos
(biotransformació).
Concretament els fàrmacs, de tots els contaminants emergents, són els que provoquen
més preocupació i més estudis durant els últims anys, i en particular, els antibiòtics. Les
vies principals dels fàrmacs en el medi ambient són a través de la excreció humana, la
eliminació dels productes no utilitzats i la seva utilització en les activats agrícoles. Segons
les propietats químico-físiques dels fàrmacs, els seus metabòlits (productes de degradació)
i les característiques del sòl aquestes substàncies poden arribar a les aigües subterrànies i
contaminar els aqüífers o bé quedar-se retingudes i acumular-se en el sòl arribant a afectar
al ecosistema a través de la cadena tròfica. El consum de fàrmacs en la UE es numera per
tones al any, i molts d’aquests, entre ells els antibiòtics, s’utilitzen en quantitats similars a
les dels plaguicides (Jones OA et al., 2001). Entre els fàrmacs més utilitzats de la medicina
humana trobem els analgèsics/ antiinflamatoris com el ibuprofè i el diclofenac, els
antibiòtics com la amoxicil·lina i el sulfametoxazole, els antiepilèptics i els β-bloquejadors
com el metoprolol.
Pel que fa als contaminants emergents relacionats amb productes farmacèutics no es
troba normativa ambiental ni legislació d’abocament.
En aquest cas s’ha centrat la memòria a un tipus de contaminant emergent: els
compostos farmacèutics actius (phACs) i concretament es treballa amb sulfametoxazole
(SFX), que pertany al subgrup dels antibiòtics tipus sulfonamida. Utilitzat normalment per
tractament de infeccions urinàries. Addicionalment es pot utilitzar per tractar la sinusitis i
la toxoplasmosis.
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1.4 Tractaments d’aigües residuals
Les aigües residuals són una combinació de efluents líquids de diverses procedències.
Les concentracions d’aquestes depenen de les característiques donades en cada població o
indústria. Segons la seva procedència les aigües residuals es poden classificar com
(Tchobanoglous et al., 1995): urbanes (aigües grises i negres), industrials i de origen
agrícola o ramadera. Tenen una composició molt variable que consta principalment de:
patògens (bactèries, virus i paràsits), bacteris no patògens, matèria orgànica (excrements,
pèls, aliments, material vegetal, etc), matèria orgànica soluble (urea, proteïnes solubles,
medicaments, etc), partícules inorgàniques (sorra, terra, partícules de metall, etc), matèria
inorgànica soluble (amoníac, sal marina, cianur, sulfur d’hidrogen, tiosulfats, etc), animals
(protozous, insectes, artròpodes, peixos petits, etc), macrosòlids (tovalloles sanitàries,
bolquers, condons, agulles, plantes mortes, etc), gasos (sulfur d’hidrogen, diòxid de
carboni, metà, etc), emulsions (pintures, adhesius, colorants pel cabell, olis, etc), toxines
(pesticides, herbicides, etc), productes farmacèutics i hormones.
Durant la història les plantes de tractament d’aigües residuals s’han dissenyat per
eliminar la matèria orgànica i certs tipus de contaminants, especialment els que
s’especifiquen en les normatives oficials vigents. En canvi, l’estudi de nous contaminants
com els emergents, els quals tenen una amplia gama de propietats químiques, requereixen
de tractaments avançats per una posterior incorporació segura de les aigües residuals al
medi ambient que actualment la majoria de les estacions depuradores d’aigües residuals
(EDARs) no estan dissenyades per eliminar específicament contaminants orgànics. Diversos
estudis de tot el món han detectat la presencia de diferents grups de contaminants en les
aigües residuals i en fangs a altes concentracions de µg/L o µg/kg que demostra que els
tractaments aplicats per les EDARs no són suficientment efectius en la eliminació de la
majoria de contaminants emergents. Els efectes de la contaminació química de l’aigua són
diversos, els més importants són:
•

Acció tòxica i cancerígena

•

Incidència sobre la producció alimentària

•

Reducció de les possibilitats del seu ús per fins industrials i agropecuaris

Els tractaments d’aigües residuals actuals consisteixen en una sèrie de processos físics,
químics i biològics amb la finalitat d’eliminar els contaminants de l’aigua efluent. Els processos
utilitzats dependran del contingut de cada tipus d’aigua residual ja que cadascuna és diferent
segons la seva procedència. Addicionalment algunes EDARs han implementat en el seu disseny
tractaments avançats dirigits a incrementar la eficiència en la eliminació de la carrega
contaminant, reduir la ecotoxicitat i els efectes patògens de les aigües de entrada.
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1.4.1 Tractaments per l’eliminació de contaminants emergents
•

Coagulació - floculació: és utilitzat per eliminar la matèria sòlida, col·loides i les
substàncies sòlides presents. Tot i que són incapaços de eliminar endocrines,
productes farmacèutics i productes de higiene personal per si mateixos (Bolong et al.,
2009).

•

Adsorció mitjançant carbó actiu: serveix per controlar el gust i l’olor de l’aigua
destinada al consum humà. També té un alt potencial pel tractament de l’efluent
secundari (aigua tractada que ha passat un procés previ) i és més efectiu per tal
d’eliminar microcontaminants que el procés anterior.

•

PAC (Carbó actiu en pols): es considerat un adsorbent efectiu per tractar compostos
orgànics persistents/ no biodegradables. Pot ser utilitzat ocasionalment quan hi ha risc
d’alts nivells de traça orgànica.

•

GAC (Carbó actiu granulat): s’aplica per controlar el gust i l’olor de l’aigua destinada al
consum humà.

•

Processos d’oxidació avançada: Degut a la naturalesa refractària d’alguns
contaminants i microcontaminants, els tractaments fisicoquímics i biològics
convencionals no són capaços de proporcionar l’eliminació adequada d’aquests
compostos, per aquests casos la oxidació amb ozó o clor és una alternativa. El ozó ha
sigut utilitzat com un oxidant en el tractament de l’aigua potable i, a més a més, és una
alternativa per eliminar compostos orgànics en aigües residuals. La molècula d’ozó pot
reaccionar amb diversos compostos orgànics, especialment amb els insaturats o que
contenen anells aromàtics (Rosal et al. 2010). Els desavantatges d’aquests tractaments
són, normalment, un cost més alt i la producció de productes intermedis de reacció
que poden ser tòxics i també necessitaran ser tractats.

•

Tractaments biològics: consisteixen en processos biològics en els quals intervenen
microorganismes que degraden les restes de matèria orgànica que hi pugui haver; els
bacteris que hi ha en l’aigua, juntament amb els que s’afegeixen, degraden les restes
de matèria orgànica. Les restes de matèria orgànica, juntament amb la gran quantitat
de bacteris que s’originen com a resultat d’aquest procés, formen una gran massa de
fang que normalment es retira per decantació. Aquests processos poden ser en
condicions aeròbies o anaeròbies. L’avantatge de la degradació biològica respecte
altres processos és el cost, normalment més baix (Mowla, Lam, and Jat 2014) i una
major facilitat d’ús. A més, si s’aconsegueix una eliminació completa dels contaminants
no es produeixen residus.

•

Tractaments amb membranes: hi ha diversos estudis que demostren l’efectivitat de la
tecnologia de les membranes ja que s’obtenen elevats percentatges d’eliminació, tot i
que, hi ha problemes d’obstrucció de les membranes si la quantitat d’aigua a tractar és
elevada; a més a més, aquests mecanismes d’eliminació depenen de diferents factors
9
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com el tipus de procés de membrana, les condicions d’operació, les característiques de
la membrana, etc.
•

Processos de membrana: aquesta tecnologia combina un procés de degradació
biològica juntament amb filtració mitjançant membranes. L’eliminació de productes
farmacèuticament actius mitjançant aquest procés pot dependre de diferents factors
com l’edat i la concentració de fangs, temperatures d’operació, pH, conductivitat i
composició de l’aigua residual. Hi ha alguns productes que són eliminats, però d’altres
no. Els costos dels bioreactors de membrana (sobretot cost energètic pel consum
d’aire i pel cost de les membranes mateixes) s’ha reduït molt amb els anys, però
segueixen sent més cars que altre tractaments.

•

Tecnologia de creixement adherit: és una alternativa als processos de fangs actius pel
tractament d’aigües residuals que implica creixement adherit dels microorganismes en
suports inerts ja siguin fixos o mobilitzats en la suspensió del reactor.

Per tal d’eliminar els fàrmacs, actualment, no hi ha cap tractament que asseguri la
completa eliminació dels PhACs donades les seves propietats (Luo et al., 2014) i també
degut a la gran activitat humana i ús d’aquest tipus de compostos en la vida diària. Tot i
així si que es poden adoptar mecanismes que disminueixin el màxim possible els efectes
d’aquests contaminants en el medi ambient i en concret en el medi aquàtic. En aquest
sentit la millora dels sistemes de tractament en les Estacions Depuradores d’Aigües
Residuals (EDARs) té un paper molt important per reduir el impacte ambiental ja que
permetria eliminar total o parcialment molts d’aquests contaminants que actualment no
es poden eliminar amb els tractaments convencionals.
Per revisió bibliogràfica s’han obtinguts percentatges d’eliminació alts de compostos
farmacèutics actius mitjançant la nitrificació (Fernandez-Fontaina et al. 2012). La
degradació sembla que esta relacionada amb la presència de les bactèries oxidants de
l’amoni (AOB). Tot i que l’estudi reporta que el sulfametoxazole és molt poc biodegradable
a µg/L amb una biomassa autotròfica. El procés que s’ha estudiat en detall en aquesta
memòria per la finalitat de la eliminació del sulfametoxazole és el tractament biològic de
fang actiu i, concretament, de nitrificació parcial.

1.5 Nitrificació
El tractament biològic que es proposa en aquest estudi és la nitrificació, un procés
biològic de fang actiu aeròbic, que consisteix en l’oxidació de l’amoni via nitrit cap a nitrat
(Figura 2) i, és el primer pas en l’eliminació del nitrogen de les aigües residuals (el pas
posterior serà la desnitrificació que transforma el nitrat en nitrogen molecular). És un dels
passos claus dels processos biològics que tenen lloc a les plantes de tractaments d’aigües
residuals. Durant aquest procés el oxigen s’afegeix als ions per un únic grup de
microorganismes: les bactèries nitrificants.
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Figura 2. Transformacions del Nitrogen durant el tractament biològic (Metcalf & Eddy, 1995)

Aquest procés es pot duu a terme gràcies a dos tipus de bactèries, que catalitzen els
dos passos del procés, els AOB (bactèries amoni oxidants) que s’encarreguen de
transformar l’amoni en nitrit i els NOB (bactèries nitrit oxidants) que converteixen el nitrit
en nitrat (Figura 3).

AOB

NOB

Figura 3. Procés de nitrificació i nitrificació parcial (MICA)

És un procés autotròfic, es a dir, la energia necessària per el creixement de les
bactèries s’obté de la oxidació de compostos de nitrogen, principalment amoníac. Per la
formació de cèl·lules noves, els organismes nitrificants utilitzen diòxid de carboni (Metcalf
& Eddy, 1995). L’avantatge principal de l’ús dels nitrificants pel tractament d’aigües
residuals amb poca matèria orgànica (o sense cap font de carboni orgànic) i alt contingut
d’amoni (com és aquest cas) és clarament la possibilitat d’eliminar el nitrogen amb una
major eficiència en comparació amb la utilització de bacteris heteròtrofs. Per tant el ritme
de nitrificació està afectat significativament pel percentatge de bacteris nitrificants
presents a l’aigua residual.
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1.5.1 Nitrificació parcial
La nitrificació parcial consisteix en la oxidació seqüencial d’amoni a nitrit mitjançant els
bacteris oxidants de l’amoni (AOBs) en presència d’oxigen dissolt, consisteix en el primer
pas de la nitrificació en el tractament convencional (Figura 3). La reacció química que
segueix el procés seria la següent:
3
𝑁𝐻# + 𝑂( 𝑵+𝒕𝒓𝒐𝒔𝒐𝒎𝒂𝒔 𝑁𝑂(2 + 2𝐻 3 + 𝐻( 𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
2
En aquesta reacció es produeix energia i els nitrosomas utilitzen aquesta energia que
es desprèn per el creixement i manteniment cel·lular.
La principal problemàtica que es crea en aquest procés és la competència de les AOB
amb les bactèries oxidants del nitrit (NOB) ja que la seva funció es oxidar el nitrit generat
per les AOB a partir del enzim AMO i poder generar nitrat (NO3-). S’ha observat que la
competència entre ambdues bactèries es perjudicial per el sistema de nitrificació parcial, i
per tant s’ha de controlar les condicions per afavorir només la formació de AOB o bé
inhibir la formació de les NOB per tal d’afavorir la eliminació de nitrogen desitjada (Okabe
et al., 2011).
Els principals avantatges en la utilització de la nitrificació parcial per tal d’eliminar
biològicament el nitrogen via nitrit (sense arribar a nitrat) són els següents: estalvi
d’energia, menor demanda d’oxigen i menor cost comparat amb la nitrificació completa
(Ruiz et al., 2003; Li et al., 2013). S’ha demostrat que s’aconsegueix un increment en la
eliminació de nitrogen a un menor cost i la no necessitat d’afegir matèria orgànica per
desnitrificar també representa un important estalvi econòmic respecte els tractaments
convencionals. Com que el nitrit és un contaminant, i no el podem tenir com a tal en
l’influent d’una depuradora, el tractament que podria simular la nitrificació –
desnitrificació amb els avantatges anteriors (estalvi d’energia i menor demanda d’oxigen)
seria la nitrificació parcial seguit d’anammox.
Els experiments que es presenten en aquest treball simulen (amb un influent sintètic i
amb un sistema altament controlat) un possible tractament de nitrificació parcial d’aigües
amb un contingut molt elevat d’amoni i baixa concentració de matèria orgànica i
controlant els principals paràmetres del reactor necessaris per aconseguir una bona
nitrificació: pH, temperatura i oxigen dissolt (OD).

1.5.2 Factors que influeixen en la nitrificació
El procés de nitrificació és un pas crític en la depuració d’aigües, degut a la baixa taxa
de creixement de les bactèries nitrificants, a la extrema sensibilitat als canvis del sistema i
a substàncies inhibidores que limiten el seu creixement i la seva activitat. A continuació es
presenten els principals factors dels que depèn la nitrificació (González et al., 2010):
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§

Temperatura

És el factor operacional que més influeix en el creixement de les bactèries nitrificants.
Hi ha una important reducció en la velocitat de nitrificació amb la disminució de
temperatura. En general per valors baixos de temperatura, la velocitat del procés es molt
petita fent que sigui molt difícil duu a terme la nitrificació (González et al., 2010). Per sobre
de 10°C la nitrificació augmenta pràcticament de forma proporcional a la temperatura. Al
contrari, la taxa de creixement augmenta considerablement amb la temperatura en el
rang de 8°C a 30°C, amb un augment del 10% per cada 1°C que augmenta la temperatura
en el gènere Nitrosomas (Gerardi, 2002). Per sota dels 4°C no hi ha creixement de
bactèries nitrificants tal com s’observa a la Taula 2.

Taula 2. Temperatura i efectes en la nitrificació (Gerardi, 2002)

§

Temperatura

Efecte sobre la nitrificació

˃ 45°C
28°C a 32°C
16°C
10°C
˂ 5°C

Es para la nitrificació
Rang de temperatura òptim
Aprox. el 50% de la velocitat òptima
Reducció de velocitat: 20% de la velocitat òptima
Es para la nitrificació

Concentració d’oxigen dissolt

La concentració d’oxigen dissolt pot convertir-se en un factor limitant ja que la
velocitat de creixement de les bactèries autòtrofes nitrificants es redueix significativament
a les concentracions baixes d’oxigen dissolt (OD) (González et al., 2010).
La concentració òptima de OD per aconseguir una bona nitrificació es relativament
baixa, a partir de 2 a 3 mg/L (Gerardi, 2002) per tal de garantir que el oxigen arribi al
interior dels flòculs formats per les bactèries i alimentant a les bactèries nitrificants (EPA,
2009). Un altre factor responsable de la quantitat limitada de OD és la competència per
l’oxigen d’altres organismes aerobis. A continuació, en la Taula 3 s’observa la influencia en
la concentració del oxigen dissolt en el procés de nitrificació:
Taula 3. Concentració de OD i grau de nitrificació corresponent (Gerardi, 2002)

Concentració de OD

Nitrificació obtinguda

˂ 0,5 mg/L
0,5 a 1,9 mg/L
2,0 a 2,9 mg/L
≥ 3 mg/L

Molt poca nitrificació, si es que es produeix
Nitrificació limitada
Nitrificació significativa
Màxima nitrificació

El OD ha d’estar distribuït uniformement en el tanc d’aeració. Per oxidar 1 mg de
amoni és necessari 4,6 mg de O2 (Bitton, 1994).
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Respecte a la influencia del OD en la nitrificació parcial (Lin Yen et al., 2010) el
percentatge de NOB en el total de la comunitat bacteriana augmentava del 0% al 30%
quan augmentava els nivells de OD des de un 0,15 mg/L fins a un 0,5 mg/L, en canvi, el
percentatge dels AOB canviava molt poc en diferents fases. Per tant els nivells baixos de
OD poden aconseguir una nitrificació parcial.
§

pH

El pH influeix sobre la taxa de creixement de les bactèries nitrificants. S’ha observat
que la taxa màxima de nitrificació es produeix entre els valors de 7,2 a 9 aproximadament.
Per valors inferiors a 6,5 la velocitat de nitrificació es redueix de forma considerable. Per
pH al voltant de 6 la taxa de nitrificació és molt més lenta (González et al. 2010).
El efecte del pH pot originar diverses conseqüències sobre el procés de nitrificació
(com es mostra a la Taula 4), entre elles: la activació i desactivació de les bactèries
nitrificants, un efecte nutricional que esta relacionat al consum d’alcalinitat del medi i la
inhibició per substàncies on la seva concentració esta en funció del pH (com per exemple,
l’amoníac lliure, àcid nitrós lliure i els metalls pesats). L’alcalinitat es consumeix durant el
procés de nitrificació cada mg/L de amoni oxidat provoca el consum d’alcalinitat d’aigua
residual de 7,1 mg/L de alcalinitat expressada com CaCO3. Si la concentració d’alcalinitat a
l’aigua residual no és suficient, el pH caurà en oxidar-se el amoni. L’alcalinitat disminueix
únicament durant la primera etapa de nitrificació (nitrificació parcial), es a dir, quan es
transforma l’amoni a nitrit. (EPA, 2009).
Taula 4. Influència del pH en el procés de nitrificació (Gerardi, 2002)

§

pH

Impacte en la nitrificació

4,0 a 4,9
5,0 a 6,7
6,7 a 7,2

Presencia de bactèries nitrificants
Velocitat de nitrificació lenta
Velocitat de nitrificació augmenta

7,2 a 8,0

Velocitat de nitrificació constant

Tòxics o especies inhibidores

Les bactèries nitrificants són molts sensibles a diverses substàncies tòxiques que poden
inhibir el seu creixement, provocant una disminució en la velocitat de nitrificació o
produint una gran toxicitat que pari completament el procés de nitrificació a causa de la
mort d’aquestes bactèries (Bitton, 1989). També hi ha diferents factors que influeixen en la
inhibició com per exemple la naturalesa de la matèria orgànica biodegradable, la
aclimatació dels microorganismes nitrificants, la temperatura i les condicions de la qualitat
del aigua (EPA, 2009). Hi ha substàncies inorgàniques i orgàniques que podrien afectar a la
nitrificació.
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Els compostos més tòxics per les bactèries nitrificants són el cianur, fenols, anilines i
metalls pesats com la plata, el mercuri, el zinc, el níquel (0,25 mg/L), el crom (0,25 mg/L),
el coure (0,10 mg/L ) (Bitton, 1994).
§

Relació DBO5/NKT

En el aigua residual existeixen una gran varietat de compostos que serveixen de
substrat per les bactèries que es troben en un sistema de fangs actius. Aquests substrats
proveeixen a les bactèries de carboni i de energia per la activitat bacteriana, creixement i
reproducció. La matèria orgànica proporciona energia per les bactèries heteròtrofes i les
bactèries nitrificants i, a més a més, també proporciona energia per les formes de vida més
complexes presents en el procés de fangs actius (Gerardi, 2002).
Una relació molt alta disminueix la fracció de bactèries nitrificants en el medi tal i com
es mostra a la Taula 5.
Taula 5. Relació entre la fracció de organismes nitrificants i la relació DBO5/NKT (Metcalf & Eddy, 1995)

Relació
DBO5/NKT
Fracció
nitrificants

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

0,35

0,21

0,12

0,083

0,064

0,054

0,043

0,037

0,033

Un cop explicat cada factor que influeix en el procés de nitrificació, a continuació es presenta
la Taula 6 en la qual es resumeixen les condicions necessàries per el creixement òptim de les
bactèries nitrificants (EPA, 1977).
Taula 6. Condicions òptimes de nitrificació (EPA, 1977)

Característica

Valor

Rang de pH (95% nitrificació)
Temperatura (95% nitrificació), °C
Temperatura òptima, °C
Nivell de OD, mg/L
SSVLM, mg/L
Metalls pesats inhibidors nitrificació

7,2 – 8,4
15 – 35
30
˃1
1200 - 2500
˂ 5 mg/L

1.6 Bactèries Nitrificants: AOB
Les bactèries oxidants de l’amoníac (AOB) són bactèries nitrificants autòtrofes, es a dir,
que utilitzen el CO2 com a font de carboni i depenen de la oxidació del amoni per la
generació de energia i per el seu creixement, essent capaços de dur a terme l’oxidació de
amoni a nitrit en presència d’oxigen dissolt. Aquest procés ho realitzen les bactèries que
pertanyen a la espècie Betaproteobacteria, principalment les nitrosomonas i nistrosospira.
Segueixen les següents reaccions:
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;

𝑁𝐻# + 𝑂( → 𝑁𝐻( 𝑂𝐻 + 𝐻 3

(𝟏)

𝑁𝐻( 𝑂𝐻 + 𝑂( → 𝑁𝑂(2 + 𝐻( 𝑂 + 𝐻 3

(𝟐)

(

3
𝑁𝐻( 𝑂𝐻 + 𝑂( → 𝑁𝑂(2 + 𝐻( 𝑂 + 2𝐻 3 (𝟑)
2
Aquestes reaccions es produeixen durant la nitrificació parcial mitjançant les AOB,
essent la etapa (3) la reacció global. La etapa (1) on es produeix la conversió del amoni a
hidroxilamina esta catalitzada per el enzim amoni monooxigenasa (AMO) (Hyman et al.,
1992) que es exclusiva del grup de microorganismes integrats en les bactèries oxidants del
amoníac. En la etapa (2) s’oxida la hidroxilamina a nitrit gràcies al enzim hidroxilamina
oxidoreductasa (HAO).
Aquests bacteris nitrificants són sensibles a les variacions mediambientals. Com hem
comentat en el anterior capítol, el seu creixement pot ser inhibit per diversos factors,
entre els quals hi ha les altes concentracions d’amoni, les baixes temperatures, un pH fora
del rang 6,7 – 7 i una baixa quantitat d’oxigen dissolt (˂ 1 mg/L).

1.6.1 Potencial dels AOBs per biodegradar els microcontaminants
Com hem comentat en els capítols anteriors, no sempre es poden eliminar o eliminar
totalment els fàrmacs actius de l’aigua residual a les EDARs, com per exemple és el cas del
Sulfametoxazole (Collado et al., 2014). S’ha observat que es poden obtenir percentatges
de eliminació més alts d’alguns tipus de fàrmac amb nitrificants comparant amb
tractaments biològics convencionals (Tran et al., 2009); (Fernandez-Fontaina et al. 2012).
El potencial dels AOBs per degradar els fàrmacs podria estar relacionat amb el seu enzim
clau, l’AMO, que s’encarrega de oxidar l’amoni (NH4+) a nitrit (NO2-) a través de dos passos
intermedis de oxidació. El primer pas l’AMO oxida el amoni a hidroxilamina (NH2OH) i
llavors en el segon pas l’enzim oxidoreductasa (HAO) oxida la hidroxilamina a nitrit
catalitzant la següent reacció química:
𝑁𝐻# + 𝑂( + 𝐴𝐻( → 𝑁𝐻( 𝑂𝐻 + 𝐴 + 𝐻( 𝑂
A nivell general és urgent més recerca en aquest àmbit per avaluar quin(s) fàrmacs es
poden eliminar de les aigües residuals mitjançant els AOBs, i quins són els enzims actius
implicats (si només l’enzim AMO o també altres) a fi de poder finalment determinar les
condicions de treball per maximitzar l’eliminació d’aquests microcontaminants.
Actualment no hi ha molta informació bibliogràfica aquests mecanismes de eliminació de
microcontaminants, d’aquí la importància d’aquest estudi, que s’ha realitzat a l’Institut
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per comprovar la capacitat de eliminació del fàrmac
SFX a partir de biomassa nitrificant seguint la hipòtesi del enzim AMO com a precursor
d’aquesta eliminació.

16

Eliminació del fàrmac Sulfametoxazole (SFX) en aigües residuals amb cultius altament
específics i fangs actius

2. OBJECTIUS
En aquest projecte s’ha estudiat l’eliminació del SFX operant amb un reactor biològic
seqüencial (SBR) que tractava un influent sintètic amb un contingut molt elevat d’amoni en
un sistema altament controlat i amb cultius enriquits de bactèries nitrificants (AOB) que
duien a terme la nitrificació parcial com a procés de tractament.
Els objectius específics que s’han establert han estat els següents:
-Avaluar la capacitat de la biomassa en la eliminació o reducció del sulfametoxazole.
-Confirmar la participació dels processos de nitrificació en la eliminació del
sulfametoxazole.
-Operar correctament el reactor SBR en totes les seves parts i manejar els paràmetres
de control per calcular el rendiment del reactor determinant la capacitat d’oxidació del
amoni mitjançant l’anàlisi de NH4+, NO2- i NO3- en cada etapa del cicle del reactor.
-Establir el funcionament i les característiques principals de un procés de eliminació
biològica de nitrificació parcial.
-Avaluar la formació dels productes de transformació del sulfametoxazole durant el
procés de tractament.
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3. MATERIALS I MÈTODES
3.1 Instal·lació experimental
3.1.1 Descripció de la instal·lació
El procés que s’ha aplicat tenia lloc a escala de laboratori mitjançant un reactor
biològic seqüencial (SBR), es a dir un reactor discontinu en el que l’aigua residual (influent
sintètic) es barrejava amb el fang biològic a condicions aeròbiques. Es combinava reacció,
aeració i clarificació d’aquesta manera la utilització d’un únic tanc reduïa substancialment
la inversió necessària del projecte ja que no era necessari tenir diferents equips. Altres
avantatges del SBR eren la facilitat de control de l’operació, bona flexibilitat amb les
fluctuacions de cabal i concentració de les aigües residuals i els bons resultats que
s’obtenien al tractament de compostos refractaris als sistemes biològics convencionals
(Irvine, Ketchum, and Asano 1989).
El reactor tenia un volum màxim d’operació de 8 L en el qual s’introduïa biomassa
procedent d’una EDAR situada en Girona que va ser adaptada a les condicions òptimes per
tal de que proliferessin els microorganismes AOB encarregats de duu a terme la nitrificació
parcial.
Tal com es mostra a la Figura 4 la instal·lació experimental amb la que s’ha
desenvolupat el estudi constava de les següents unitats:
1. Reactor SBR de 8 L
2. Bany tèrmic connectat a la camisa exterior del reactor
3. Tanc que conté l’alimentació del reactor (situat a la esquerra de la imatge)
4. Tanc base que conté NaHCO3 1M (situat a la dreta de la imatge)
5. Controlador tipus PLC del pH
6. Controlador tipus PLC del oxigen dissolt (OD). Aeració.
7. Bomba per l’alimentació
8. Bomba per la base
9. Sonda pH
10. Sonda Temperatura
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Figura 4. Instal·lació experimental. Reactor SBR: etapa oxidació.

3.1.2 Cicle del reactor
Aquest reactor operava en cicles de 6 hores durant les quals hi ha diferents etapes,
que representa una funció determinada, en el cicle del reactor: alimentació-1 (1 min),
oxidació-1 (120 min), alimentació-2 (1 min), oxidació-2 (120 min), purga (2 min),
sedimentació (103 min) i decantació (15 min).
•

Les etapes d’alimentació consistien en la entrada al sistema de 1 L d’aliment
sintètic preparat en el laboratori i amb un contingut de 1 g NH4+ -N/L que
simulava les concentracions d’amoni i bicarbonat d’un efluent d’un digestor
anaeròbic. Durant aquesta etapa hi havia agitació mecànica ja que era necessària
una homogeneïtzació total per tal de que el aliment es barregés completament
amb la biomassa. Segons les necessitats del procés, es a dir si el OD baixa de 0,5
mg O2/L, s’activava l’aeració per afavorir una bona nitrificació.

•

En les etapes d’oxidació es portava a terme la nitrificació parcial per part dels
AOB. Consistia en la oxidació de l’amoni, que s’havia introduït anteriorment a
l’etapa d’alimentació, a nitrit degut a la acció de la biomassa present en el
reactor si les condicions de treball es trobaven dins dels intervals adequats
(temperatura, pH i OD).
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•

La etapa de purga consistia en l’extracció d’un volum determinat de fang actiu
del reactor per tal de mantenir la mateixa quantitat de biomassa dins del reactor
ja que aquesta anava augmentant a mesura que anava avançant les etapes del
cicle del reactor. Era necessari que es mantingués una quantitat de sòlids en
suspensió volàtils (SSV) aproximada de 2 g/L dins del reactor.

•

En la etapa de sedimentació es parava l’agitació mecànica i l’entrada d’aire al
reactor per tal de que la biomassa quedés sedimentada al fons d’aquest.

•

La última etapa era la decantació durant la qual s’extreia 2 L de sobrenedant per
tal de que el reactor tingués 6 L (volum inicial) per començar de nou el cicle.

Les condicions de treball per el reactor, seleccionades específicament per afavorir
el creixement dels AOB, per tant condicions d’enriquiment, eren les següents:
§

Temperatura fixa dintre del reactor de 30 °C considerant aquesta com la òptima
per portar a terme la nitrificació. Tal com s’observa en la Figura 4 es controlava
la temperatura a través d’un bany el qual bombeja l’aigua a través d’una camisa
de l’exterior del reactor.

§

El pH es mantenia entre 6,7 i 7 controlat per l’addició de base 1M de NaHCO3.
Es controlava a través de un PLC (Programmable Logic Controller).

§

El oxigen dissolt (OD) es controlava també per un PLC mantenint una
concentració mínima de 0,5 mg O2/L i una concentració màxima de 3 mg O2/L.
S’afegia aire a 5 L/min sempre que no es trobi dintre d’aquest interval.

3.1.3 Aliment sintètic
Aquest reactor era alimentat amb un aliment sintètic preparat al laboratori que
simulava les condicions de un digestor anaeròbic (alta concentració de NH4+ i només
carboni inorgànic, no hi ha matèria orgànica) en el qual, en un dipòsit de 60 L, es
preparava una solució que contenia:
§

5,64 g/L NH4HCO3

§

0,11 g/L K2HPO4

§

0,088 g/L KH2PO4

§

2 mL/L solució de nutrients essencials necessària per tal que la nitrificació
parcial pogués portar-se a terme (Rodriguez-Caballero & Pijuan, 2013).
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Aquesta solució de nutrients essencials estava composta per:
§

1,25 g/L EDTA

§

0,55 g/L ZnSO4·7H2O

§

0,4 g/L CoCl2·6H2O

§

1,27 g/L MnCl2·4H2O

§

0,40 g/L CuSO4·5H2O

§

0,05 g/L Na2Mo4·2H2O

§

1,37 g/L CaCl2·2H2O

§

1,25 g/L FeCl3·6H2O

§

44,40 g/L MgSO4·7H2O

3.2 Procediments experimentals
3.2.1 Anàlisi del cicle del reactor
Per tal de poder controlar que realment el cicle descrit anteriorment funcionava
correctament s’havia d’anar observant periòdicament les condicions de treball per tal
de garantir que es produeix correctament la nitrificació parcial.
Aquests controls es van fer des de diferents punts de vista:
a) Control diari dels gràfics dels principals paràmetres (pH, temperatura i
OD). Estaven emmagatzemats en el sistema (Escada).
b) Mostreig de l’efluent. Es feia setmanalment. Consistia en prendre una
mostra de l’aigua tractada durant la fase de decantació. Aquesta mostra
era filtrada amb un filtre de 0,22 µm i es portava a analitzar el contingut
N-NH4, N-NO2-, N-NO3- produït (procediment explicat a l’apartat 3.3).
Servia per veure si la nitrificació es duia a terme.
c) Mostreig de sòlids. Aquest tenia lloc dues vegades per setmana.
Consistia en prendre una mostra durant la fase de oxidació 2 abans de
que aquesta acabi. S’analitzaven els SST i SSV. S’utilitzava per veure la
quantitat de microorganismes que portaven a terme el procés de
nitrificació.
d) Mostreig durant tot el cicle. Aquest tenia lloc setmanalment. Consistia
en prendre mostres etapa del cicle per tal de veure cada punt del
procés. Una vegada obtinguda cada una de les mostres era
immediatament filtrada amb un filtre millipore de 0,22 µm i es portava a
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analitzar per determinar: N-NH4, N-NO2-, N-NO3- i veure si la nitrificació
tenia lloc correctament.
Aquest mostreig també incloïa la presa de mostra de sòlids.

3.2.2 Test abiòtic
Es va comprovar si hi podria haver eliminació del sulfametoxazole, per part dels
elements abiòtics del sistema, es a dir, aigua i altres reaccions fisicoquímiques, pH,
etc., i no, per tant, de la biomassa. Mes en detall es volia comprovar si el NH4+, NO2- i el
sulfametoxazole podien reaccionar sense presència de biomassa.
Les substàncies necessàries per tal de portar a terme el test són les següents:
1. Solució de NH4+-N (NH4CO3) de concentració 150 mg/L
2. Solució de NO2—N (NaNO2) de concentració 150 mg/L
3. Solució de SFX de concentració 100 µg/L
La preparació d’aquestes substàncies es van dur a terme de la següent manera:
1. Solució de NH4+-N (NH4CO3) de concentració 150 mg/L:
Solució inicial utilitzada de concentració igual a 15000 mg/L. Com que es necessitava
una solució de concentració 150 mg/L: en un vas de precipitats de volum 500 mL,
s’afegia 5 mL de la solució inicial.
2. Solució de NO2—N (NaNO2) de concentració 150 mg/L
Tenint en compte que la solubilitat del NaNO2 en H2O es 84,8 g/100 mL a 25 °C.
En un vas de precipitats de volum 500 mL s’afegia 5 mL d’una solució de concentració
15000 mg/L per tal d’aconseguir una solució final amb una concentració de 150 mg/L.
3. Solució de SFX de concentració 100 µg/L
Partint d’una solució de Stock de concentració 10000 µg/L preparada per la resta de
tests. S’afegia, en un vas de precipitats de 500 mL, 5 mL d’aquesta solució de stock per
tal d’aconseguir una solució de concentració de 100 µg/L.
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Aquest test es realitzava dins d’un vas de precipitats, on tenia lloc la reacció, amb
un volum total de 500 mL: H2O + 150 mg/L NH4 + 150 mg/L NO2- + 100 µg/L SFX. La
duració d’aquest test era de 2 dies. Un cop s’havien afegit totes les substàncies,
s’agitava mecànicament i es prenia mostra, de 5 mL, periòdicament des del temps 0,
15’, 120’ i 420’ durant el primer dia. Al segon dia s’agafava una sola mostra.
Immediatament es filtraven amb un filtre millipore de 0,22 µm i es guardaven al
congelador degudament etiquetades fins al seu anàlisi.

3.2.3 Batch tests
Paral·lelament als estudis amb el reactor, un cop es van establir les condicions
d’operació estables i el funcionament era correcte, es van fer els experiments en
discontinu (batch test) en els quals s’utilitzava diferents concentracions d’amoni per tal
de variar el specific ammonium oxidation rates (SAOR) i d’aquesta manera poder
estudiar el comportament de la biomassa amb un compost farmacèutic actiu, el SFX,
que es el fàrmac que es vol eliminar de les aigües. El SAOR representa la quantitat
d’amoni que es pot oxidar per biomassa i temps.
Per realitzar aquests experiments s’utilitzava un reactor (Applikon) de 1 L en
agitació acoblat a un controlador PID (Proporcional-Integral-Derivatiu) per monitoritzar
el procés del reactor.
A la Figura 5 es representa la instal·lació experimental utilitzada per duu a terme
els batch tests i estava formada per les següents unitats:
1. Reactor (Applikon) de volum 1 L
2. Controlador tipus PID per monitoritzar el procés
3. Agitador
4. Bomba peristàltica àcid (solució HCl 0,6 M)
5. Bomba peristàltica base (solució NaHCO3 1M)
6. Bomba d’amoni (NH4+-N)
7. Sonda temperatura
8. Sonda pH
9. Sonda OD
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Figura 5. Instal·lació experimental utilitzada per batch tests

S’agafava la biomassa (AOB), procedent del reactor SBR, quan es trobava en la
etapa de sedimentació i posteriorment s’airejava (amb aire comprimit) el sistema
durant 5 minuts per tal d’oxidar les possibles traces d’amoni que puguin estar presents
en la biomassa. La quantitat de SSV (Sòlids suspesos volàtils) que hi ha d’haver al inici
de tots els experiments és de 0,5 g/L. Quan ja s’agafava el volum de biomassa
necessari del reactor SBR s’havia de netejar amb una solució tampó de fosfat (PBS), per
tal de que s’eliminés tot el NO2- . Aquesta solució tampó es preparava amb:
§

2,58 g/L Na2HPO4·12H2O

§

0,44 g/L NaH2PO4·2H2O

§

7,54 g/L NaCl

Les condicions de treball del procés són les següents:
-

L’oxigen dissolt (OD) a un nivell de 2,5 – 3 mg O2/L s’ajustava
mitjançant un corrent d’aire continu.

-

El control del pH que es portava a terme automàticament a través
d’unes sondes connectades a un monitor per tal de mantenir el pH a
7,8 ± 0,07. S’utilitzaven bombes peristàltiques i afegint com a àcid una
solució 0,6 M de HCl i com a base una solució 1 M de NaHCO3.

-

Es mantenia la temperatura a 29,7 ± 0,6 °C amb el bany tèrmic.
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Aquests experiments tenien una duració de 6 hores. Durant les primeres 4 hores
va anar entrant al sistema NH4+-N contínuament amb un cabal de 0,002 L/min per tal
d’assegurar la oxidació del amoni durant tot el experiment. Les últimes 2 hores de
l’experiment es portaven a terme sense entrada de amoni per tal de determinar si la
absència de amoni podria afectar en la eliminació del sulfametoxazole, i en cas
afirmatiu, veure com es produïa. La concentració de SFX en aquest cas era de 100 µg/L.
Les mostres es van agafar al temps: 0, 30’, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h i 6h per tal de
mesurar els nutrients (amoni, nitrit i nitrat), el sulfametoxazole i els productes de
transformació d’aquest fàrmac (4-Nitro-SFX, Desamino-SFX, i N4-acetyl-SFX). Aquestes
mostres es filtraven amb un filtre de 0,22 µm (millipore filters) per l’anàlisi de nutrients
mentre que per el SFX es van utilitzar els filtres de 0,45 µm (Millexâ PVDF) ja que
aquesta mesura permet el pas del SFX i afavoreix la retenció dels nutrients per tal de
evitar que reaccionin, per tant, para la reacció. La mostra inicial s’agafava de dintre del
reactor amb xeringa, es filtrava i es congelava immediatament fins que es feia el
corresponent anàlisis. Totes les mostres s’agafaven per duplicat. A més a més, tant a
l’inici com al final del experiment s’agafaven mostres per l’anàlisi dels sòlids (explicat a
l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Aquests experiments es van portar a terme sota diferents condicions de treball:
1. Afegint ATU (al·liltiourea) com a inhibidor de l’enzim AMO.
2. Variant la càrrega d’amoni en l’alimentació entre 0,12 fins a 0,96 mg/min que
permetia tenir diferents de SAOR.
Amb l’objectiu d’estudiar de manera més precisa l’eliminació del SFX s’ha analitzat
la formació dels productes de transformació (TP) del SFX (4-Nitro-SFX, Desamino-SFX i
N4-Acetyl-SFX) en paral·lel a la degradació del fàrmac en tots els experiments realitzats,
per observar si s’elimina completament o es produeix transformació durant el
tractament. Ens referim a TP com a productes obtinguts per una conversió química, en
aquest cas per l’oxidació, del fàrmac.
Es van preparar les solucions stock pels diferents experiments que es van dur a
terme. La solució stock del patró de SFX es va preparar amb 5 mg de SFX diluint amb
50 mL de aigua mili-Q obtenint una solució stock de SFX amb una concentració de 100
mg/L. La solució stock de NH4HCO3 es preparava amb 3,67 g bicarbonat d’amoni en 2L
de aigua mili-Q i s’obtenia una solució stock de concentració 1,83 g/L. La solució stock
d’ATU es va preparar afegint 125 mg i diluint amb 10 mL d’aigua mili-Q aconseguint
una solució stock de concentració 12,5 g/L.
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3.2.4 Long term test: test de llarga duració
Per tal de completar els experiments descrits anteriorment i observar la capacitat
d’eliminació del SFX de la biomassa present en el reactor es va portar a terme aquest
experiment amb un temps de retenció hidràulic de 24 hores i sota unes condicions de
llarga duració. El procediment era el mateix que el descrit a l’apartat 3.2.3.
Per observar la eficiència de la eliminació del SFX es va treballar amb dos
concentracions diferents: durant un temps determinat (5 primeres setmanes) l’influent
del reactor tenia una concentració de 10 µg SFX/L i posteriorment (les 5 setmanes
següents) es va augmentar la concentració a 100 µg SFX/L.
§

Mostres: s’agafava una mostra diària del influent (un cop s’havia completat
els 4 cicles del SBR, tenint en compte que 4 cicles/dia) i de l’efluent que
s’emmagatzemava en un tanc i es mostrejava la composició del dia
anterior per tal de que els anàlisis de les mostres d’efluent fossin
correlatives amb les mostres dels influents. Es mostrejaven al mateix
temps per tal de analitzar nutrients, SFX i TPs del SFX (explicat en els
apartat 3.3).

§

Preparació de les mostres: Les mostres del influent i efluent inicialment es
filtraven amb un filtre de 0,45 µm (PVDF membrane filters), es guardaven
en tubs d’assaig i es deixaven en el congelador fins que es feien els
corresponents anàlisis.
1) Influent: la mostra es diluïa en una solució metanol-aigua (10:90 v/v)
per tal d’aconseguir una concentració adequada per a poder ser
analitzada mitjançant UPLC- MS/MS.
2) Efluent: la mostra, prèviament a efectuar el anàlisi corresponent
(UPCL-MS/MS), es concentrava mitjançant extracció en fase sòlida per
tal d’aconseguir la sensibilitat adequada per poder detectar els TPs del
SFX. Aquest pretractament consistia en, primer lloc, s’afegia 5 mL de
metanol juntament amb 5 mL d’aigua grau HPLC en uns cartutxos
Oasis HLB (amb rebliment de 60 mg i 3 mL), en els quals es trobava el
sòlid absorbent, a una velocitat de flux de 2 mL/min.
A continuació s’afegia a 25 mL de la mostra d’efluent un petit volum
d’una solució de Na2EDTA de concentració 0,1M per tal d’aconseguir
una concentració final d’aquesta de 0,1% (g solut/g dissolució), es
carregava en el cartutx i s’aplicava una velocitat de flux de 1 mL/min.
Els extractes van ser evaporats, es van assecar passant un corrent suau
de nitrogen i es van reconstruir amb 1 mL de metanol-aigua (10:90
v/v). Finalment 10 µL de una solució de patró intern de 1 ng/µL de
sulfametoxazole-d4 a 1 mg/L es va afegir a 1 mL del extracte com a
estàndard i s’analitzava seguint el procediment explicat (apartat 3.3.3).
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3.3 Anàlisis de les mostres
3.3.1 Nutrients
En el SBR durant el procés de la nitrificació parcial es produeixen diferents anions i
cations resultants dels processos de oxidació de les bactèries nitrificants. En aquest cas
obtenint com a resultat NO2- produït pels AOB i NO3- produït pels NOB.
Com a cations es quantifica el amoni present en el sistema per la seva addició en la
alimentació sintètica i que ha d’estar en una concentració aproximada de 1000 mg/L
quan es prepara per a que entri en el reactor com a influent.
Per determinar aquests ions (NH4+, NO2-, NO3-) es realitzava mostreig en les etapes
d’oxidació per tal de realitzar un anàlisis del procés de nitrificació. D’aquesta manera
es comprovaven tots el paràmetres en cada punt del tractament i es determinava si es
produïa una bona nitrificació. Per realitzar l’anàlisi s’agafava mostra del efluent del
cicle anterior, de l’aliment sintètic i tres mostres en cada etapa de oxidació que han
estat agafades després de 5, 60 i 118 minuts de l’inici de l’etapa.
Les mostres obtingudes de 10 mL es filtraven amb un filtre millipore de 0,22 µm i
s’analitzaven per cromatografia iònica seguint les normatives ISO corresponent a cada
substància (N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO4-). S’utilitzava un cromatògraf iònic (DIONEX,
model IC5000) basant-se en les normes UNE-EN ISO 10304-2:1997 i UNE-EN
14911:2000, la primera era utilitzada per analitzar la qualitat del aigua per la mesura
d’alguns anions dissolts per cromatografia iònica en fase líquida, mentre que la segona
s’utilitzava per la mesura de diversos cations dissolts per cromatografia iònica i entre
ells es trobava el catió amoni.
A la Taula 7 es descriuen els diferents paràmetres del mètode per l’anàlisi dels
anions o cations en cada cas.
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Taula 7. Diferents paràmetres de l'anàlisi de les mostres per cromatografia iònica

Paràmetre

Anàlisi anions

Anàlisi cations

AS-AP
Volum injecció: 25 µL

Mostrejador
Gradient bomba (Eluent
flow rate)
Eluent generador per la
producció de la fase mòbil

1 mL/min
22 a 40 mM KOH
IonPacÒ AS18 anionexchange column
(4x250mm) amb AG
Guard column (4x50mm)

Columna

Programa anàlisi de dades

30 mM MSA (àcid
metanosulfònic)
IonPacÒ CS16 cationexchange column
(5x250mm) amb AG
Guard column (5x50mm)

Chromeleon 6.8

3.3.2 Determinació de la concentració de biomassa mitjançant l’anàlisi dels
sòlids en suspensió
Es realitzava l’anàlisi de sòlids per determinar la concentració de biomassa que hi
havia dintre del reactor. Aquest anàlisi servia per observar la quantitat de
microorganismes que portaven a terme el procés de nitrificació i consistia en mesurar
els sòlids suspesos totals (SST) i els sòlids suspesos volàtils (SSV).
Els passos a seguir per realitzar el mostreig era en el moment que el cicle del
reactor es trobava en la etapa de oxidació-2, abans de que acabés, s’agafava una
mostra homogeneïtzada del SBR de 10 mL, es filtrava a través de un filtre de 1,2 µm,
aquest filtre utilitzat prèviament es pesava, i es deixava en la estufa (Memmert) a 105
°C durant 2 hores per tal d’evaporar completament tota l’aigua. Un cop havien passat
les 2 hores, s’extreia el filtre i es ficava al dessecador durant uns 30 minuts per a que
assolís la temperatura ambient i es pesava per obtenir el pes dels mixed liquor
suspended solids (MLSS). A partir de l’Equació 1 es calculava la concentració de SST.
Posteriorment, el filtre amb els SST es ficava a la mufla (Mattler Carbolite, Model
AAF1100) a 550 °C durant 1 hora. Després es deixava el filtre al dessecador per
refredar a temperatura ambient, es pesava i es calculaven els SSV mitjançant l’Equació
2.

𝑺𝑺𝑻

𝑃𝑒𝑠JKLMNO ;PQ°S − 𝑃𝑒𝑠JKLMNO
𝒈
=
𝑳
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚Z[\MN]
Equació 1. Càlcul dels SST
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𝑺𝑺𝑽

𝑃𝑒𝑠JKLMNO ;PQ°S − 𝑃𝑒𝑠QQP°S
𝒈
=
𝑳
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚Z[\MN]
Equació 2. Càlcul dels SSV

Experimentalment, en estudis previs (Kassotaki et al. 2016), s’havia determinat que
la concentració òptima de sòlids en el reactor, concretament concentració de SSV,
havia de ser de 2 g/L per tal de assegurar la estabilitat del sistema.
Aquest procediment per determinar els sòlids es seguien els mètodes estàndards
(APHA, 1998).

3.3.3 Fàrmac: SFX
El mètode utilitzat per a l’anàlisi dels compostos farmacèutics ha estat
desenvolupat pels investigadors de l’àrea de Qualitat de l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua (ICRA) (Kassotaki et al. 2016).
Les mostres recollides a partir dels experiments han estat diluïdes per tal d’obtenir
una concentració final de 100 mg/L amb una barreja de metanol/aigua (10:90 v/v) amb
la finalitat d’assegurar la difusió adequada dels compostos en la fase mòbil a les
condicions inicials de gradient cromatogràfic. Finalment es van afegir 10 µL de patró
intern (sulfametoxazole-d4 a 1 mg/L) a 1 mL de les mostres diluïdes per obtenir una
concentració final de 10 µg/L (pretractament de les mostres explicat a l’apartat 3.2.2).
L’anàlisi del sulfametoxazole (SFX) es va realitzar mitjançant un cromatògraf de
líquids d’alta resolució (UPLC) acoblat a un espectròmetre de masses (MS) híbrid (5500
QTRAP) de triple quadrupol i trampa lineal (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).
La columna utilitzada era apolar, de fase inversa C-18 (ACQUITY UPLC BEH C18 Columna
1.7 µm de mida de partícula 2,1mm x 50 mm; Waters Corp. Milford, MA, USA). La fase
mòbil era binària i estava formada per dos solvents (una solució aquosa acidificada al
0,1% amb àcid fòrmic i una d’acetonitril) que creaven un gradient polar.
Les condicions de separació optimitzades van ser les següents: dissolvent (A)
acetonitril, dissolvent (B) aigua de qualitat de HPLC acidificada al 0,1% amb àcid fòrmic
a un cabal de 0,5 mL/min.
El gradient de elució era inicialment de 5% de A; 0-30 min, 5-70% A; 3,0-3,5 min,
70-100% A; 3,5-5,0 min 100% A; 5,0-5,1 min retornar a les condiciones inicials i de 5,16,0 min equilibrat de la columna. El volum de mostra injectat era de 10 µL.
Després de la separació cromatogràfica s’obtenien els ions en fase gas a la font de
ionització. La ionització, mitjançant un spray de ions Turbo V, era a pressió atmosfèrica
en la modalitat d’electrospray en ionització positiva. A continuació els ions generats
arribaven a l’espectròmetre de masses on mitjançant l’aplicació de camps magnètics
es separaven segons la seva relació massa/càrrega (m/z) i posteriorment es portaven al
detector. L’adquisició es duia a terme en mode de Multiple Reaction Monitoring
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(MRM) on per a cada compost es monitoritzaven dues transicions, la primera per la
quantificació i la segona per a la seva confirmació. A la Taula 8 es mostren els temps de
retenció, les transicions monitoritzades i les condicions d’anàlisi per a cada compost.
Abans de l’anàlisi es realitzava una recta de calibratge utilitzant solucions patró a
concentracions conegudes. El rang lineal de detecció d’aquesta tècnica varia de 0,1 a
100 ppb. Per tant, depenent de les concentracions de les mostres calia una dilució
prèvia.
Taula 8. Llistat compostos amb els corresponents temps de retenció i paràmetres de massa per l'anàlisi UPLCMS/MS

COMPOST

Rt
(min)

Ió precursor
(m/z)

Q1

CE/DP/EP/CXP

Q3

CE/DP/EP/CXP

Sulfametoxazole

1,5

254 [M + H+]

156

23/81/10/12

92

37/81/10/12

4-Nitro
Sulfametoxazole

2,1

284 [M + H+]

92

77/111/10/12

189

37/111/10/8

Desamino
Sulfametoxazole

1,9

139 [M + H+]

77

49/121/10/12

131

23/121/10/10

N-Acetyl
Sulfametoxazole

1,6

296 [M + H+]

134

35/96/10/18

65

59/96/10/10
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ
4.1 Anàlisi del cicle del reactor
Primer de tot s’havia de demostrar el bon funcionament del reactor i comprovar
que realment es produïa una bona nitrificació per tal de verificar que s’eliminava el
SFX mitjançant aquest procés de tractament.
S’han analitzat les concentracions de NH4, NO2- i NO3- de les mostres de cada una
de les etapes que formaven el cicle del reactor però per comprovar una correcta
nitrificació només hem representat les concentracions de les espècies de nitrogen per
les etapes del cicle que formen el procés de nitrificació. Aquestes etapes eren:
l’alimentació-1, oxidació-1, alimentació-2 i oxidació-2. Per observar de manera més
precisa el procés d’oxidació s’agafava mostra durant l’etapa a tres temps diferents: 0,
60 i 120 minuts de cada etapa d’oxidació. Les dues etapes d’oxidació tenien una
duració de 120 minuts i les etapes d’alimentació del SBR duraven 1 minut.
En la Figura 6 es mostra les concentracions de les espècies de nitrogen per cada
etapa que formen el procés de nitrificació del cicle del reactor. Les etapes
representades corresponien a: “Temps 0” que corresponia a l’alimentació-1, “OX-1”
que corresponia a l’etapa d’oxidació-1 amb les tres mostres a diferents temps (on inici
és temps 0, 60 i 120 minuts), “Temps 121’” que corresponia a l’alimentació-2 i “OX-2”
que corresponia a l’etapa d’oxidació-2 amb les tres mostres a diferents temps.

Figura 6. Evolució de les diferents espècies de nitrogen durant el cicle de nitrificació en el SBR
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La quantitat d’amoni de l’aigua que es tractava disminuïa considerablement al llarg
del cicle, passant d’una quantitat inicial (a “Temps 0”) de 180 mg/L fins a 12 mg/L (a
“OX-1_temps120’”) al final de l’oxidació-1 i de 140 mg/L (a “Temps 121”) fins a 7 mg/L
(a “OX-2_temps120’”) al final de la etapa d’oxidació-2. Obtenint una eliminació del
amoni de un 93,3% al final de l’oxidació-1 i un 95% al final de l’oxidació-2 que
corresponia al final del procés de nitrificació. La quantitat de biomassa (SSV) era de
2,69 g/L.
D’altra banda, també es pot veure a la Figura 6 que la quantitat de nitrit en
comparació amb la quantitat de nitrat és molt més elevada durant tot el procés. Això
es degut a que les condicions de treball del reactor estaven preparades i eren les
adequades per a que tingués lloc la nitrificació parcial, es a dir, que hi hagués major
població de AOB que no de NOB per tal de que no es produís una oxidació del amoni a
nitrat. Aquesta petita part de NO3- ens indicava que també hi havia alguns NOB però de
manera pràcticament insignificant.
Per tal que la nitrificació en el reactor es realitzés era necessari controlar dos
paràmetres bàsics: la concentració d’OD i el pH. En la Figura 7 es representa la
concentració de N-NH4+, el pH i l’OD en mg O2/L en funció del temps (h) durant el
procés de nitrificació (es representava les 4 primeres hores del cicle que era quan es
duia a terme les dues etapes d’oxidació de duració 120 minuts cadascuna).

Figura 7. Evolució de la concentració d'oxigen i del N-NH4 durant un cicle de nitrificació del SBR

Com es pot observar a la Figura 7, el major consum d’oxigen s’efectuava quan
tenia lloc la màxima activitat dels microorganismes nitrificants, es a dir, quan es
produïa la màxima reducció del NH4+ per la seva oxidació a NO2-. Per aquest motiu la
concentració d’oxigen era mínima durant la primera hora de cada etapa d’oxidació,
que era quan era quan es produïa la major part de la nitrificació.
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D’altra banda, el control del pH és molt important ja que durant la nitrificació
degut a la reacció d’oxidació del amoni a nitrit es produeix una acidificació del medi.
Observant la Figura 7 es confirma que quan hi ha la nitrificació, en la primera hora de
cada etapa d’oxidació que es quan es produeix la màxima nitrificació el pH disminueix
considerablement. Per compensar aquesta acidificació del medi s’afegeix una solució
bàsica de NaHCO3 per tenir un pH estable i controlat.
Per els resultats obtinguts s’observa un bon funcionament del reactor i, per tant,
un bon procés de nitrificació.
Els resultats obtinguts demostren que hi havia un bon funcionament del reactor i,
per tant, un bon procés de nitrificació. Calia operar amb aquestes condicions al llarg
del experiments per garantir una correcta nitrificació. El reactor SBR operava amb un
SAOR de 0,5 mg N-NH4/g SSV min i s’obtenia un 95% d’eliminació del NH4 per oxidació
a NO2- i sense presencia de NO3- en el efluent.

4.2 Test abiòtic
La hipòtesi d’aquest projecte es basa en la eliminació del SFX mitjançant el procés
de nitrificació amb una biomassa nitrificant. Per aquest motiu es va comprovar si
podria haver eliminació del SFX per altres espècies del sistema i no per la biomassa i,
per tant, confirmar la participació dels microorganismes nitrificants en la reducció o
eliminació d’aquest fàrmac. El test consistia en observar el comportament tenint
només presència d’amoni, nitrit i SFX. Sense presència de biomassa.
En la Figura 8 s’observa les concentracions d’espècies de nitrogen (NH4+, NO3- i
NO2-) en funció del temps.

Figura 8. Evolució de les diferents espècies de nitrogen durant el test abiòtic
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Les concentracions de les espècies de nitrogen es mantenien constants durant tot
l’experiment. El comportament era l’esperat ja que no s’intuïa que hi hagués cap tipus
de reacció.
Com hem comentat anteriorment, en tots els experiments que es van realitzar en
aquest projecte es van analitzar també els TPs del fàrmac. Aquests TPs són substàncies
endògenes més fàcil d’eliminar obtingudes per la conversió química del fàrmac. En
particular es va observar la presència del 4-NO2-SFX, com a TP principal. Els altres dos
TPs analitzats, Desamino-SFX i N4-Acetyl-SFX, van ser detectats en concentracions molt
baixes.
En la Figura 9 s’observa les concentracions de SFX i dels TPs durant el temps. Es pot
veure que la concentració del SFX baixava lleugerament durant el temps al mateix
temps que el 4-NO2-SFX augmentava la concentració. La tendència de formació del TP
analitzat, el 4-NO2-SFX, era simultàniament i de manera oposada a la degradació del
SFX.

Figura 9. Evolució del SFX i els seus metabòlits durant el test abiòtic

Analitzant la concentració total de TPs (sumatori dels TPs) es pot afirmar que hi ha
transformació però no eliminació del SFX degut a que la concentració es manté
constant al voltant de 90 mg/L.
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4.3 Batch test
4.3.1 Eliminació del SFX en funció del SAOR
Per analitzar la influència de la quantitat d’amoni en la degradació del SFX i en la
formació dels productes de transformació d’aquest fàrmac (apartat 4.3.2) es van dur a
terme batch test modificant la càrrega d’amoni en l’alimentació per tal d’obtenir
diferents valors de SAOR. Es van observar les variacions d’amoni en l’alimentació en un
rang de 0 a 0,96 mg/min que obteníem un rang de SAOR de 0 a 2,1 mg N-NH4/mg SSV
min. El SAOR, com hem comentat abans, representa la quantitat d’amoni que es pot
oxidar per biomassa i temps durant el experiment.
Durant les primeres 4 hores del experiment es quan s’afegia amoni al sistema, per
tant el SAOR representa la quantitat d’amoni que es pot oxidar durant les primeres 4
hores del experiment. Les últimes 2 hores no hi ha presencia de NH4+ perquè es volia
estudiar si la manca d’amoni afecta a la eliminació del SFX.
En la Taula 9 s’observa la relació entre la càrrega d’amoni afegida en l’alimentació i
el valor de SAOR corresponent. A partir de la concentració d’amoni i el cabal de la
bomba que era de 0,002 L/min es calculava la càrrega d’amoni mitjançant l’Eq.3

𝑁𝐻#

Z_
`

· 0,002

`
def

= 𝑪à𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂 𝑵𝑯𝟒

𝒎𝒈

(Eq.3)

𝐦𝐢𝐧

Amb una concentració de biomassa (SSV) de 2 mg/L i la càrrega d’amoni afegida al
sistema (calculada amb l’Eq.3) es calcula el SAOR aplicat en el sistema:
𝑺𝑨𝑶𝑹 𝐦𝐠 𝐍 − 𝐍𝑯𝟒 )/(𝐦𝐠 𝐌𝐋𝐕𝐒𝐒 𝐦𝐢𝐧 = 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑁𝐻#

Z_
def

· 𝑆𝑆𝑉

Z_
`

(Eq. 4)
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Taula 9. Relació entre càrrega de NH4 i SAOR aplicats en batch test

CÀRREGA D’AMONI
(mg/min)

SAOR
(mg N-NH4/mg MLVSS
min)

0

0

0,16

0,25

0,2

0,4

0,33

0,5

0,40

0,8

0,50

1

0,60

1,2

0,90

1,9

0,96

2,1

En la Figura 10 es representa el % d’eliminació del SFX en funció del SAOR estudiat
en els batch test per una concentració inicial de SFX de 100 µg/L.

ELIMINACIÓ SFX (%)

100
80
60
40
20
0
0

0 ,5

1

1 ,5

2

2 ,5

SAOR (MG N-NH 4 / MG SSV MIN)
Figura 10. Eliminació SFX en funció dels SAOR estudiats per una concentració inicial de SFX de 100 µg/L
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El % d’eliminació de SFX es calculava per la diferencia de concentració de la mostra
al final del procés respecte la concentració de la mostra inicial sobre la concentració
final. El mètode d’anàlisi del SFX que es seguia és l’explicat a l’apartat 3.3.3.
Com s’observa a la Figura 10 la tendència d’eliminació del SFX és lineal, a mesura
que augmenta el SAOR també augmenta la eficiència d’eliminació del fàrmac. Obtenint
un resultat màxim del 91% d’eliminació amb un SAOR igual a 2 mg N-NH4/mg SSV min.
D’altra banda per una situació de manca de amoni, es a dir, per un SAOR de 0
s’obté una eliminació del SFX aproximadament del 25% tot i que sense presencia de
amoni es suprimeix la nitrificació. Es pot afirmar que amb manca d’amoni es suprimeix
la nitrificació.
Segons els resultats obtinguts hem establert tres zones d’eficiència d’eliminació
(poc, moderat i alt) segons el percentatge d’eliminació del SFX obtingut en funció de
cada càrrega d’amoni aplicada en el sistema. Com es mostra a la Taula 10 per cada
zona tenim el rang de càrrega d’amoni, el SAOR obtingut i el percentatge d’eliminació
del SFX per aquestes condicions. En la Figura 10 es poden diferenciar aquestes zones
seguint la tendència lineal, obtenint com la zona de poca eliminació el primer terç que
els % són més baixos, la zona d’eliminació moderada el segon terç i la zona alta l’últim
terç a partir del 80% d’eliminació. D’aquesta manera podem determinar quin grau
d’eliminació del SFX s’espera per segons les condicions de càrrega d’amoni treballi el
reactor.
Taula 10. Relació entre l’eficiència d’eliminació del SFX, la càrrega d'amoni utilitzada i el SAOR obtinguts
en els batch test

GRAU D’EFICIÈNCIA
D’ELIMINACIÓ

RANG CÀRREGA
AMONI EN EL
SISTEMA

RANG SAOR

RANG %
ELIMINACIÓ SFX

POCA

0 – 0,33 mg/min

0 fins 0,5 mg N-NH4
/mg SSV min

18 – 33%

MODERADA

0,4 – 0,6 mg/min

0,6 fins 1,2 mg NNH4 /mg SSV min

53 – 65%

ALTA

0,9 – 0,96
mg/min

1,9 fins 2,1 mg NNH4 /mg SSV min

80 - 91%

D’altra banda per estudis previs, (Fernandez-Fontaina et al.,2012) es va observar
que s’obtenia una eficiència de degradació baixa dels antibiòtics per baixos valors de
SAOR en un sistema de nitrificació, en canvi, va observar una relació lineal entre la
nitrificació i l’eliminació de l’ibuprofè per un procés aeròbic. D’altra banda (Collado et
al.,2013) es va trobar que l’eliminació del SFX era incompleta en SBR operant a 20 °C
amb condicions de nitrificació – desnitrificació.
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Per tant, segons el resultats obtinguts en els batch test amb podem afirmar que la
eliminació del sulfametoxazole esta clarament relacionada amb la velocitat de
nitrificació obtenint una major eliminació del SFX per valors de SAOR més elevats
(màxim valor per SAOR de 2,1 mg N-NH4 /mg SSV min) .

4.3.2 Producció de productes de transformació del SFX en funció del SAOR
Com hem comentat abans, per tots els tests realitzats en aquest estudi s’han
analitzat tots els TPs del SFX i no nomes el fàrmac per tal de tenir una correcta
interpretació dels resultats.
En tots els experiments (batch tests) s’analitzaven els valors mitjans de formació
del TPs en paral·lel amb la eliminació del SFX. Per calcular el % de formació es va seguir
el mateix procediment d’anàlisi que per el SFX (explicat a l’apartat 3.3.3) per calcular
les concentracions presents per cada SAOR estudiat.
En la Figura 11 s’observa el percentatge de formació del 4-NO2-SFX, i el sumatori
de tots els TPs del SFX també obtinguts per cada valor de SAOR estudiat.

Figura 11. Producció TPs i Eliminació del SFX vs SAOR obtinguts en els batch test per una concentració
inicial de SFX de 100 µg/L

De igual manera que per l’eliminació del SFX, es pot observar que la formació dels
TPs del SFX també segueixen una tendència lineal obtenint percentatges de formació
més alts per els valors de SAOR més alts.
En aquest cas, s’observa que per una situació de manca d’amoni no hi ha formació
del productes de transformació del SFX.
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Els resultats obtinguts demostren que la velocitat de nitrificació no només afecta a
la eliminació del SFX si no també a la formació dels TPs. Com s’observa existeix una
correlació entre la eliminació del sulfametoxazole i la formació del 4-NO2-SFX
(principal TP detectat en aquest experiment). S’obtenen els valors més alts de
formació del TP en els mateixos punts on es troben els valors més alts d’eliminació del
SFX, es a dir amb les mateixes condicions de treball (mateixa càrrega d’amoni).
En relació a les tres zones que hem establert d’eficiència d’eliminació del SFX
(poca, moderada i alta) veiem com es representa aquesta tendència lineal de formació
respecte l’augment de la càrrega d’amoni de igual manera que amb l’eficiència del SFX
A la Taula 11 es mostra el % de formació dels TPs per cada zona en relació amb les
condicions aplicades en el test.
Taula 11. Relació entre eliminació SFX i formació TPs per les tres zones identificades segons grau
d'eliminació

GRAU
EFICIÈNCIA
D’ELIMINACIÓ

RANG SAOR

CÀRREGA
AMONI EN
EL SISTEMA

%
ELIMINACIÓ
SFX

%
FORMACIÓ
TPs

POCA

0 fins 0,5 mg NNH4 /mg SSV min

0 – 0,33
mg/min

18 – 33%

0%

MODERADA

0,6 fins 1,2 mg NNH4 /mg SSV min

50 – 100%
NH4

53 – 65%

12 – 24%

ALTA

1,9 fins 2,1 mg NNH4 /mg SSV min

150% NH4

80 - 91%

30 – 40%

S’observa, per tant, que la eliminació del SFX i la formació dels TPs es produeix
simultàniament. Això ens indica que no s’eliminen els TPs i que en un futur s’ha de
continuar estudiant per la possible eliminació d’aquests productes ja que poden tenir
els mateixos efectes nocius en el ecosistema.

4.3.3 Efecte de la Al·liltiourea (ATU)
La al·liltiourea (ATU) es un inhibidor del enzim AMO, que catalitza el primer pas del
procés de la nitrificació, de manera que suprimeix l’efecte de la biomassa. L’addició de
ATU en un cultiu enriquit nitrificant inhibeix completament la nitrificació i suprimeix
l’eliminació de diversos fàrmacs (Tran et al., 2009).
Aquest experiment es va realitzar per corroborar que la nitrificació té un paper
clau en la eliminació del SFX ja que, com semblen indicar els resultats dels apartats
anteriors, es produeix una eliminació molt considerable mitjançant aquest procés.
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Els resultats de l’anàlisi demostren que utilitzant ATU no s’ha obtingut eliminació
del SFX. D’altra banda, en relació als TPs del SFX, no s’ha observat formació en els
experiments amb presencia de ATU. Aquests resultats confirmen la hipòtesis de la
eliminació del fàrmac a partir de la nitrificació i per tant demostren la funció essencial
de la nitrificació en aquests processos de tractament ja que sense la acció dels AOB el
SFX no s’elimina.

4.4 Long term test: Test de llarga duració
En aquest experiment es va estudiar la capacitat d’eliminació dels AOB presents en
el reactor encarregats de dur a terme la nitrificació parcial. El procediment per realitzar
aquest experiment era el mateix que en els experiments anteriors (batch tests) però
modificant el temps de retenció hidràulic (HRT) respecte el anterior (quer era de 6h),
que en aquest cas, s’augmentava a 1 dia, per tal de veure si aquest paràmetre te un
paper clau en la nitrificació i per tant en la eliminació del SFX.
El reactor operava amb un SAOR de 0,5 mg N-NH4/(g SSV min).
Aquest experiment va tenir una duració de 10 setmanes amb presencia de SFX en
el influent: durant les 5 primeres setmanes (des del dia 1 fins el dia 35) amb una
concentració de 10 µg/L i les 5 setmanes restants (des del dia 36 fins el dia 70) amb
una concentració de 100 µg/L. Durant aquest temps les condicions de treball del
reactor es van mantenir constant, l’addició del SFX en el influent no va afectar al cicle
de nitrificació ja que es va observar una eliminació de l’amoni superior al 99% i no es
va detectar NO3-.
A la Figura 12 es representa la concentració de SFX en influent i en l’efluent i les
concentracions dels TPs en l’efluent en relació a cada dia de duració de l’experiment.
Es pot observar la eliminació del SFX analitzant la concentració del fàrmac en la mostra
de l’efluent.
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Figura 12. Eliminació del SFX i formació dels TPs durant long term test per concentració SFX en influent
de 10µg/L (1 - 35 dia)

Com s’observa en la Figura 12 el SFX ràpidament es degrada en el sistema obtenint
el primer dia (dia 1) una eliminació aproximada del 99%. Durant aquest període s’obté
una eliminació del SFX entre un 97,3% i un 99,7% amb una concentració de SFX en el
efluent entre 0,2 i 0,5 µg/L.
En la Figura 13 es representa la concentració de SFX en l’influent i en l’efluent del
reactor i la formació dels TPs en relació als dies durant el segon període (36 – 70 dia)
del test. L’eliminació del SFX s’obtenia de la diferencia de les concentracions entre
l’influent (entrada al reactor) i l’efluent (sortida del reactor).

Figura 13. Eliminació del SFX i formació dels TPs durant long term test per concentració SFX en influent de 100
µg/L (36 - 70 dia)
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En aquest cas s’obtenia una eliminació del SFX entre 98,1% i un 99,4% amb una
concentració del fàrmac en l’efluent entre 0,7 i 2 µg/L.
Per tant es van obtenir percentatges d’eliminació del SFX alts per les dues
concentracions del fàrmac analitzades, utilitzant les mateixes condicions d’operació es
va obtenir una major eliminació del SFX per una concentració major del fàrmac en
l’influent.
D’altra banda, en el cas de la formació del TPs s’observava un comportament
similar als experiments anteriors (batch test, apartat 4.3.2). El TP principal, i que per
tant s’havia detectat en major concentració, era el 4-NO2-SFX. El altres dos TPs,
Desamino-SFX i N4-acetyl, si que s’havien detectat al llarg del test però en
concentracions molt més baixes que el TP principal. La formació del 4-NO2-SFX era la
mateixa que en els experiments anteriors, de manera simultània i oposada a
l’eliminació del SFX. De manera que quan s’obtenien els valors més alts de degradació
del SFX també s’obtenien els valors més alts de formació del TP.
Per últim, segons els percentatges d’eliminació del SFX tan alts, sense adaptació
prèvia dels AOB, obtinguts en aquest experiment es pot afirmar que el HRT té un paper
clau en el procés de nitrificació parcial. Segons els resultats inicials (apartat 4.3.1) no
s’esperava obtenir un percentatge d’eliminació tant elevat per aquest SAOR 0,5 mg NNH4/(g SSV min), ja que vam determinar que utilitzant el reactor amb SAOR petits (rang
entre 0 i 0,5 mg N-NH4/(g SSV min)) s’obtenia una eliminació molt baixa, al voltant de
un 33%. Aquesta diferencia en l’eliminació del SFX, respecte els batch test, demostra la
importància de un HRT alt per un reactor que opera amb SAOR petits.
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5. CONCLUSIONS
Les principals conclusions obtingudes en aquest estudi són les següents:
•

Els paràmetres més importants de funcionament i control del reactor SBR (pH,
temperatura, OD, SST, SSV, HRT i SRT) han estat controlats i monitoritzats durant
l’estudi. Aquest control permet estabilitzar el reactor per a que es produeixi una bona
nitrificació, aconseguint una eliminació de l’amoni de fins al 95% per oxidació total a
NO2- i sense presencia de NO3- en l’efluent.

•

El reactor SBR controlat i estabilitzat i que tracta un influent amb un contingut molt
elevat d’amoni mitjançant cultius enriquits de bacteris nitrificants (AOB) és efectiu per
eliminar SFX de les aigües residuals.

•

L’eliminació màxima de SFX en un influent en que es troba SFX a concentració 100
µg/L pot arribar a ser el 91% quan el temps de retenció hidràulic és de 6h i del 99 %,
amb la mateixa concentració en l’influent, quan el temps de retenció hidràulic és de
24h.

•

L’eliminació del SFX està relacionada amb la velocitat de nitrificació de manera que
s’obté una major eliminació per els valors més alts de SAOR. Tot i això, sense presència
d’amoni en el sistema, i per tant quan no es produeix nitrificació, s’obté una eliminació
del SFX del 25%, probablement degut a l’adsorció d’aquest compost sobre la biomassa.

•

El producte de transformació principal amb aquest procés és el 4-NO2-SFX, ja que és el
producte de transformació detectat en major concentració respecte als altres
estudiats. Es produeix major producció d’aquest compost quan els valors de SAOR són
més elevats.

•

La presència de ATU inhibeix totalment la nitrificació i no es produeix eliminació del
SFX.
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6. PRESSUPOST I PLANIFICACIÓ
6.1 Planificació del projecte
En la Figura 14 es mostra el diagrama de gantt de la planificació del treball final de
grau. Aquest treball té una duració de 152 dies amb una data d’inici el 6 de febrer i una
data de finalització, que correspon a la data d’entrega, del 6 de setembre.
Es pot observar totes les etapes necessàries per realitzar el treball des de la recerca
inicial fins la redacció i revisió de la memòria i els temps de duració de cada etapa.

Figura 14. Diagrama de gantt de la planificació del TFG
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6.2 Pressupost del projecte
Es realitza un pressupost detallat del cost del projecte el qual es divideix en tres
apartats diferents que són els següents: cost de material base, cost de preparació i
estudi de les mostres i cost del personal. La suma d’aquests costos ens donaran el cost
total del projecte.
a) Cost del material base
En aquest apartat es detallen els costos dels consumibles utilitzats en aquest
projecte i que són els següents:
Taula 12. Estimació del cost del material utilitzat

Tipus de material

Cost total (€)

Reactius químics

7.500

Filtres (diferent tipus)

1.200

Xeringues

800

Tubs d’assaig

1.200

Puntes de micropipeta

300

Guants i altres utilitaris de
laboratori

1.000

Cost total material base

12.000 €

b) Cost de preparació i estudi de les mostres
Per calcular el cost d’anàlisi de les mostres s’han fet dos càlculs independents.
Tenim el càlcul facilitat per l’ICRA del cost del anàlisi tenint en compte consumible per
efectuar l’anàlisi i l’ús del instrument. Al ser un cost intern no considera el cost de
personal.
D’altra banda en el número total de mostra s’han tingut en compte totes les
mostres analitzades (cada mostra s’agafava per duplicat) per cada test (i les seves
repeticions) realitzat en aquest projecte.
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Taula 13. Estimació del cost de la preparació i estudi de les mostres

Anàlisi

Cost mostra (€)

Número de mostres

Cost total (€)

NO2- i NO3-

2,5

800

2.000

NH4+

2,5

800

2.000

Sòlids (SSV i SST)

2

400

800

TKN

7

800

5.600

TN

4,8

800

3.840

SFX

5,3

800

4.240

Cost total relacionat amb la preparació i
anàlisi de les mostres

18.480 €

c) Cost personal
El projecte va tenir una durada de 6 mesos, per tant un total aproximat de 750
hores. Es considera que el preu de un enginyer és de 25 €/h s’obté un cost de personal
de:
Taula 14. Cost del personal del projecte

PERSONAL

TEMPS TOTAL DE
TREBALL (h)

COST HORARI DE
TREBALL (€/h)

COST TOTAL (€)

1 Enginyer

750

25

18.750

18.750 €

Cost total personal
d) Resum del pressupost total del projecte
El cost total del projecte és:
Taula 15. Cost total del projecte

TIPUS DE COST

COST (€)

MATERIAL BASE

12.000

PREPARACIÓ I ANÀLISI
MOSTRES

18.480

PERSONAL

18.750

TOTAL

49.230 €
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