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bacterias sulfatorreductoras. Aplicación a un biorreactor anaerobio de membranas 

 

 

RESUM 

 

Amb l’augment de la població i de la demanda de béns i serveis a escala global, s’ha produït un 

deteriorament en la qualitat i disponibilitat de l’aigua, reforçant la necessitat imminent d’un 

canvi de mentalitat en la societat. Aquest canvi ha d’incloure, per una banda la intensificació de 

les disposicions legals que permeten prevenir la contaminació, i per altra, el desenvolupament i 

implementació de tecnologies de depuració més eficaces, sostenibles i respectuoses amb el 

medi ambient. 

 

Actualment, en la majoria de països desenvolupats el tractament d’aigües residuals urbanes està 

basat en els sistemes de fangs activats com a tractament principal. Aquests sistemes es 

caracteritzen per presentar un elevat consum energètic i una alta generació de fang biològic, 

que ha de ser sotmès a algun tractament d’estabilització previ a la seua reutilització o disposició 

final. Una alternativa a aquestes tecnologies són els sistemes basats en processos anaerobis, la 

implementació dels quals suposa una major sostenibilitat (menor cost econòmic i energètic i 

menor impacte ambiental). Tanmateix, és necessari superar les limitacions associades a les 

baixes velocitats de creixement de la biomassa anaeròbia (tot comparant amb els 

microorganismes aerobis) i a la baixa eficàcia en la separació de la biomassa mitjançant 

processos de sedimentació. La combinació del procés anaerobi de degradació de la matèria 

orgànica amb un procés de filtració amb membranes, permet superar els inconvenients 

esmentats, és a dir, es poden establir temps de retenció cel•lulars elevats sense necessitat 

d’incrementar el volum de reacció i obtenir un efluent d’alta qualitat. 

 

Un dels avantatges dels sistemes anaerobis és la recuperació de part de l’energia continguda en 

la matèria orgànica en forma de metà. Tanmateix, quan hi ha sulfat en el medi es desenvolupen 

bacteris sulfatorreductors, que competeixen pels substrats, reduint-ne l’eficiència en la 

conversió de matèria orgànica a metà, i generant sulfur d’hidrogen (sulfurogènesi), que inhibeix 

els processos biològics i disminueix la qualitat del biogàs generat. 

 

Donada la importància del procés de sulfurogènesi en els sistemes de tractament d’aigües 

residuals, diversos autors han proposat models matemàtics que inclouen els processos biològics, 

físics i químics associats als bacteris sulfatorreductors. Tanmateix, no existeix un model global 

que permeta simular en conjunt els processos que tenen lloc tant en la línia d’aigua como en la 

de fang, on estiga inclòs aquest procés. També és destacable l’absència d’una metodologia 

sistemàtica per a la calibració dels paràmetres dels models anaerobis de tractament d’aigües 

residuals. 

 

L’objectiu principal de la present tesi doctoral és la modelació matemàtica del tractament 

anaerobi d’aigües residuals urbanes amb elevat contingut de sulfat. Amb aquesta finalitat, s’ha 

desenvolupat un model matemàtic capaç de descriure el procés biològic de sulfurogènesi i s’ha 

proposat una metodologia de calibració dels paràmetres. El model desenvolupat ha sigut 

incorporat al model global Biological Nutrient Removal Model No. 2 (BNRM2). 

 

Tant el model com la metodologia de calibració han sigut validats mitjançant simulació amb el 

programari DESASS, comparant els resultats predits pel model amb els valors experimentals 

obtinguts en un biorreactor anaerobi de membranes a escala demostració. 


