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resumo 
 

 

A indústria de pasta de papel produz uma série de sub-produtos orgânicos e 
inorgânicos, e alguns destes causam sérios problemas de poluição. Os 
efluentes resultantes da produção de pasta de papel apresentam coloração e 
alguma toxicidade, devido a compostos clorados, lenhina residual, e outros 
compostos, que podem causar graves problemas ambientais quando tratados 
em processos convencionais. Os fungos de podridão branca da madeira 
possuem a capacidade de metabolizar a lenhina e seus derivados, 
apresentando potencialidades para o tratamento de efluentes com compostos 
lenhinocelulósicos e fenólicos. Estes organismos produzem enzimas oxidativas 
extracelulares, entre as quais, a lenhina peroxidase (LiP), a mangânes 
peroxidase (MnP) e a lacase. O objectivo deste trabalho foi estudar a 
capacidade do fungo de podridão branca da madeira, Trametes versicolor, na 
redução da carência química de oxigénio (CQO) e da cor de um efluente da 
indústria papeleira. O presente estudo pretendeu avaliar a aplicabilidade de um 
reactor batch sequencial (SBR) versus reactor batch no tratamento do efluente 
de produção de pasta de papel kraft. Foram efectuados diferentes ensaios 
fermentativos em batch, com Trametes versicolor em meio definido para 
Trametes (MDT) com limitação de carbono, e em água destilada, com 
diferentes concentrações de efluente industrial. O objectivo deste estudo foi o 
de definir as condições experimentais que permitiram a optimização da 
redução da CQO. A selecção das condições experimentais, indicou como 
condições óptimas a fermentação em meio MDT com 50% de efluente e com 
um inóculo de Trametes versicolor crescido durante 6 dias. A aplicabilidade do 
reactor SBR, no tratamento do efluente, foi analisada durante 42 dias de 
operação, sem suplemento de novo micélio, em dois ciclos diferentes, usando 
as condições experimentais previamente optimizadas. Verificou-se que a 
actividade enzimática da lacase e mangânes peroxidase não foram 
sincronizadas com a descoloração e a redução da carência química de 
oxigénio o que indica que a descoloração e a redução da CQO não são uma 
consequência directa e exclusiva da actividade destas enzimas. Os resultados 
obtidos, no reactor SBR, com as condições optimizadas, mostraram que foi 
obtida uma redução de carência química de oxigénio de 70-90% no efluente. 
Para o mesmo período de tempo, a redução da CQO no efluente, foi superior 
no tratamento no reactor SBR em relação ao tratamento efectuado em batch.
O fungo revelou capacidade de desenvolvimento e degradação nos meios 
estudados e no reactor SBR ao longo dos 42 dias de operação. Este estudo 
permitiu concluir que com um reactor SBR com o fungo da podridão branca da 
madeira Trametes versicolor pode-se fazer o tratamento do efluente da 
indústria papeleira. 
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abstract 

 
The pulp and paper industry produces organic and inorganic by-products, and 
some of these are causing serious pollution problems. Pulp and paper effluents 
are coloured and toxic due to the presence of chloroorganics, residual lignin 
and other chemical compounds causing environmental problems when treated 
with conventional processes. White rot fungi have the capacity to metabolize 
both lignin and its derivatives and therefore they present potentialities to the 
lignin/phenolic wastewater treatment. These organisms produce extracellular 
oxidative enzymes, between these, lignin peroxidase (LiP), manganese 
peroxidase (MnP) and laccase. The aim of this work was to study the capacity 
of white-rot fungi Trametes versicolor, to reduce the chemical oxygen demand 
(COD) and to decolourise a pulp and paper industry effluent. The present study 
aimed to evaluate the applicability of a sequential batch reactor (SBR) versus 
batch reactor on the treatment of kraft pulp wastewaters. Different batch 
fermentations for effluent treatment were carried out, with T. versicolor on both 
carbon limitated Trametes Defined Medium (TDM) and water, with different 
concentrations of industrial effluent. This study allowed to define experimental 
conditions to optimize CQO reduction. The selected experimental conditions 
were fermentation of TDM with 50% of effluent, and a T. versicolor inoculum 
grown for 6 days. The applicability of a SBR reactor for kraft pulp effluent 
treatment in two different cycles was studied operating during 42 days, without 
supplementation of new mycelium. The results indicate that the enzymatic 
activities of laccase and manganese peroxidase were not synchronized with 
decolourization and chemical oxygen demand reduction. This shows that 
decolourization and CQO reduction are not a direct and exclusive result of the 
activity of these enzymes. The obtained results, in the SBR reactor, under
selected conditions, showed, that it was attained a reduction of 70 - 90% on 
chemical oxygen of the effluent. For the same time of operation, the CQO 
reduction in effluent treated on SBR, was higher than that provided in batch. 
This fungus has shown a very good capacity to develop and to degradate 
effluent in a the SBR during 42 days of operation. With this study it can be 
concluded that Trametes versicolor can be used on sequential batch reactors 
for kraft pulp effluent treatment. 
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1.CONSTITUIÇÃO QUÍMICA DA MADEIRA 
 

A madeira é um material natural, muito versátil que apresenta uma grande 

resistência mecânica. A madeira de resinosas e de folhosas apresenta diferenças 

bem patentes no que diz respeito aos elementos morfológicos e sua funcionalidade. 

A madeira de resinosas é essencialmente constituída por traqueídos, geralmente 

designados por fibras, que são elementos morfológicos que acumulam funções de 

condução e suporte (Sjostrom, 1981). Na madeira das folhosas as fibras têm 

apenas a função de suporte, sendo a função da condução de fluidos assegurada por 

vasos (Fujita e Harada, 1991). 

As paredes celulares dos tecidos vegetais que constituem a madeira são 

constituídas por celulose, hemiceluloses e lenhina, representando no conjunto, 

cerca de 95% do peso da madeira (Fengel, 1984). O constituinte maioritário é a 

celulose, que representa 40 a 50% do peso seco da madeira, tanto de resinosas 

como de folhosas. A madeira de resinosas contém aproximadamente 25 a 30% de 

hemiceluloses e 26 a 32% de lenhina, enquanto que na madeira de folhosas 

existem cerca de 20 a 35% de hemiceluloses e 20 a 28% de lenhina. Outras 

substâncias de baixo peso molecular, essencialmente extractáveis, estão presentes 

na madeira em baixas quantidades, 1 a 3% (Sjostrom, 1981).  

 

1.1. CELULOSE 

 

A celulose é um polímero de cadeia longa composto por unidades de β–D-

glucopiranose unidas por ligações β(1→4) (Figura 1). Entre as várias cadeias 

estabelecem-se ligações por pontes de hidrogénio, formando-se assim fibrilas 

elementares. As fibrilas elementares agrupam-se constituindo a microfibrila, 

considerada a unidade estrutural da parede celular, que em conjunto formam as 

fibrilas, dando origem à fibra de celulose. As fibrilas possuem regiões com elevado 

nível de organização (cristalinas) e regiões menos ordenadas (amorfas). A elevada 

ordenação, que confere o carácter cristalino, e o elevado grau de polimerização da 

celulose são responsáveis pela rigidez, densidade e resistência de cerca de 50 a 

60%. A presença de ligações intramoleculares e intermoleculares por pontes de 

hidrogénio, permite a formação da estrutura cristalina da celulose, que lhe confere 
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rigidez, baixa reactividade e insolubilidade na maioria dos solventes (Sjostrom, 

1981).  

 

 

 
Figura 1 - Representação simplificada da estrutura da celulose (Sjostrom, 1981). 
 

 

1.2. HEMICELULOSES 

As hemiceluloses são polissacarídeos que representam um dos tipos de 

componentes da parede celular vegetal e estão intimamente associadas à celulose, 

definindo as propriedades estruturais na parede além de desempenharem funções 

na regulação do crescimento e desenvolvimento das plantas (Sjostrom, 1981). 

As hemiceluloses são constituídas por unidades de açúcares como as 

pentoses, hexoses e ácidos hexurónicos. A cadeia principal pode ser constituída por 

um único tipo de unidade, ou por dois ou mais tipos de unidades de açúcares 

(Fengel, 1984). 

A estrutura e composição das hemiceluloses variam nas diferentes partes da 

árvore e também entre as espécies de resinosas e folhosas.  

São classificadas com base no monossacarídeo dominante, podendo ser 

designadas por: galactoglucomana, arabinoglucuronoxilana, arabinogalactana nas 

madeiras resinosas e glucuronoxilana ou glucomanana nas madeiras folhosas 

(Sjostrom, 1981). 

 

 

1.3. LENHINA 

 
A lenhina é um dos compostos aromáticos mais abundantes na biosfera e o 

mais abundante composto aromático das plantas vasculares. Na madeira, encontra-

se associada à celulose e à hemicelulose. 

A lenhina é formada por polímeros de fenilpropano tal como álcool ρ-

cumarílico (1), álcool coniferílico (2) e álcool sinapílico (3) (Figura 2) (Sjostrom, 

1981, Hammel, 1997).  
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Figura 2 - Estruturas dos percusores de lenhina: álcool ρ-coumarílico (1); álcool coniferílico 

(2); álcool sinapílico (3) (Sjostrom, 1981). 
 

As ligações predominantes entre as unidades de fenilpropano são do tipo 

éter C-O-C e as restantes ligações são do tipo C-C (Sjostrom, 1981). A formação da 

lenhina deve-se a uma reacção química que envolve fenóis e radicais livres. A sua 

formação resulta de variados acoplamentos de espécies radicais que surgem por 

uma polimerização iniciada enzimaticamente por peroxidases de espécies radicais 

dos percussores de fenilpropano (Sjostrom, 1981; Hammel, 1997). 

A lenhina é uma molécula bastante irregular e sem estrutura definida, 

podendo-se apresentar sob uma série de substruturas (Figura 3), das quais a mais 

abundante apresenta a ligação (β-O-4) (Sjostrom, 1981). 

                 
             Figura 3 - Ligações mais comuns entre as unidades de fenilpropano (Sjostrom, 1981). 
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O tipo de lenhina varia consoante a natureza da madeira. Nas madeiras de 

resinosas a lenhina é constituída por unidades de tipo ρ-coumarílico e coniferílico. 

Nas madeiras de folhosas, a lenhina é formada a partir de unidades dos três álcoois 

(Sjostrom, 1981).  

Na parede celular, a lenhina encontra-se associada a hemiceluloses por 

vários tipos de ligação covalente. As ligações dominantes são as ligações éter entre 

o carbono benzílico da lenhina e uma das partes do hidrato de carbono, as ligações 

éster entre o carbono benzílico da lenhina e resíduos de ácidos urónicos, e as 

ligações glicosídicas da lenhina. 

Devido à estrutura altamente ramificada da lenhina, deduz-se que os 

mecanismos lenhinolíticos sejam extracelulares. Estes mecanismos devem ser de 

natureza oxidativa pois as ligações que mantêm a estrutura são ligações éter e 

carbono-carbono estáveis e, como a lenhina tem uma estrutura irregular não é 

exigida grande especificidade aos agentes lenhinolíticos (Hammel, 1997). 
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2.DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE PASTA BRANQUEADA DE E. 

GLOBULUS 

 

As fibras da madeira constituem a principal matéria-prima utilizada para a 

produção de pasta, sendo compostas fundamentalmente por celulose, que constitui 

40 a 50% do peso seco das fontes de fibras. São ainda importantes componentes 

do material fibroso, as hemiceluloses e a lenhina. 

O processo de produção de pasta tem como objectivo a separação das fibras 

da madeira. Os métodos químicos de produção de pasta utilizam produtos que 

despolimerizam e removem a lenhina e hidratos de carbono cimentantes das fibras, 

o que proporciona a libertação de fibras mais purificadas, intactas e longas que 

originam uma pasta de papel de melhor qualidade em termos de resistência. 

O processo ao sulfato ou kraft cujo diagrama está representado na Figura 4, 

é um método químico de fabrico de pastas papeleiras que se processa em circuito 

fechado e apresenta a possibilidade de recuperação de produtos químicos 

inorgânicos e o aproveitamento da matéria orgânica para a produção de vapor e 

energia, minimizando assim as descargas para o exterior. A descrição do processo 

ao sulfato ou kraft, referido abaixo, diz respeito ao processo cuja matéria-prima é a 

madeira de E. globulus, visto que o âmbito da presente tese apenas engloba o 

processo a partir de madeira de E. globulus. 
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Figura 4 - Esquema geral do processamento kraft de pasta de papel. 
 

 

A matéria–prima é recepcionada na forma de toros, com ou sem casca, que 

são transformados em aparas no destroçador. O cozimento das aparas de madeira, 

é levado a cabo em reactores denominados por digestores. No digestor, as aparas 

de madeira são tratadas, a uma temperatura entre os 145 e os 155º C (consoante 

a qualidade da madeira), com lixívia de cozimento (lixívia branca), sendo esta 

constituída essencialmente por hidróxido de sódio (NaOH) e sulfureto de sódio 

(Na2S). Durante o cozimento kraft os constituintes não celulósicos da madeira, 

como a lenhina, são degradados e solubilizados, obtendo-se a separação das fibras 

de celulose. O hidróxido de sódio reage com a lenhina para separar as fibras e o 

sulfureto de sódio protege as moléculas de hemicelulose, favorecendo a reacção de 

deslenhificação. Após este tratamento, obtém-se a denominada “pasta crua”, que é 

lavada com água e crivada para remoção de impurezas sólidas, as chamadas 

incozidos. Do cozimento resulta ainda a lixívia negra, composta por água, 

compostos orgânicos da madeira e compostos inorgânicos usados no cozimento. 

Depois da operação de lavagem, a pasta apresenta uma coloração 

acastanhada, devido à lenhina residual ainda presente. É então efectuado o 

processo de branqueamento, que remove ou descolora a lenhina residual, obtendo-

se como produto final a pasta branqueada de eucalipto. O branqueamento é uma 

operação oxidativa, em que a pasta é tratada com agentes oxidantes, havendo 

alternância entre os estágios de reacção química oxidante e os estágios de 
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dissolução alcalina. No final de cada um dos estágios são realizadas operações de 

lavagem, que permitem a extracção dos compostos sucessivamente solubilizados. A 

sequência de estágios no branqueamento é definida por D-EOP-D-D. As fases (D) 

representam o processo de oxidação que usa como reagente o dióxido de cloro 

(ClO2) que oxida, solubiliza e descolora a lenhina, sem degradar a celulose. As 

fases de extracção (EOP) são realizadas recorrendo-se à aplicação de NaOH, O2 e 

H2O2, e conduzem a uma aumento da reactividade da pasta, obtendo-se brancuras 

mais elevadas e mais estáveis. O NaOH é utilizado na primeira extracção alcalina 

para dissolver as clorolenhinas e outras matérias coradas. O O2 oxida e solubiliza a 

lenhina, conduzindo a uma diminuição do consumo do dióxido de cloro nas fases 

seguintes. O H2O2 elimina alguns grupos cromóforos que conferem cor à pasta, 

permitindo um branqueamento mais eficaz. 

A pasta branqueada é conduzida às torres de armazenamento e de seguida 

é submetida a um processo de secagem, obtendo-se um produto acabado para a 

expedição. 

O processo de fabrico da pasta ao sulfato engloba a recuperação de sais de 

sódio utilizados no cozimento e a queima da matéria orgânica, dos componentes 

não celulósicos da madeira, com a finalidade de regenerar a lixívia branca de 

cozimento e de produzir vapor (Kocurek, 1983; Mimms, 1993; McDonald, 1969). 

 

 

 

Ciclo de recuperação da Lixívia  

 

A lixívia utilizada no cozimento, após este processo conserva uma cor negra 

devido aos constituintes da madeira degradados e nela dissolvidos, sendo 

denominada por “licor negro”. O licor negro é constituído por água e matéria sólida 

– produtos da degradação da lenhina e de outros constituintes das fibras, para 

além dos compostos inorgânicos usados no cozimento. O licor negro é concentrado 

num conjunto de evaporadores até atingir as condições adequadas à sua queima na 

caldeira de recuperação, onde se inicia o processo de recuperação dos compostos 

químicos para o cozimento. Os compostos orgânicos da madeira são combustíveis e 

por isso utilizados na produção de vapor e energia. Durante a combustão na 

caldeira de recuperação produz-se carbonato e sulfureto de sódio (por redução das 

formas de enxofre presentes). 

A mistura de produtos químicos em fusão resultante da queima, conhecida 

por “smelt”, é constituída em grande parte por carbonato de sódio (Na2CO3). Esta 

mistura é dissolvida em água, no tanque de dissolução, daí resultando a lixívia 
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verde, de acordo com a cor que apresenta nesta fase do ciclo de recuperação. A 

lixívia verde segue para o apagador de cal onde se dá a formação do hidróxido de 

cálcio, seguindo depois para os caustificadores onde há formação de NaOH com a 

precipitação CaCO3, industrialmente conhecido como “lamas de cal”. 

 

CaO + H2O               Ca(OH)2 

 

Na2CO3 + Ca(OH)2             2 NaOH + CaCO3 

 

As lamas de carbonato de cálcio, são calcinadas posteriormente num forno 

rotativo, forno de cal, de forma a regenerar a cal que é reutilizada na caustificação. 

 

CaCO3                       CaO  + CO2 

 

Num circuito fechado de regeneração de produtos químicos, como o processo kraft, 

as perdas existentes são compensadas pela introdução de sulfato de sódio (Na2SO4) 

(origem da designação “processo ao sulfato”) na caldeira de recuperação, de soda 

cáustica (NaOH) e/ou carbonato de sódio (Na2CO3) na caustificação e de calcário no 

forno de cal (ver Figura 5) (Kocurek, 1983; Mimms, 1993; McDonald, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Ciclo de recuperação da lixívia negra (adaptado de Macedo, 2004). 
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2.1. EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

 

Os efluentes da indústria de pasta e do papel têm sido uma das causas 

importantes de poluição das águas. 

O processo mais utilizado na separação da lenhina da celulose é o processo 

kraft que remove aproximadamente 90% da lenhina até à formação da pasta crua 

(Pelegrini & Bertazzoli, 2002). Os efluentes resultantes do processo de 

branqueamento de pastas kraft caracterizam-se por apresentarem cor e conterem 

compostos organoclorados (AOX) e compostos orgânicos (Thakur, 2004). Os 

restantes 10% são eliminados nos processos de branqueamento, que têm sido 

maioritariamente realizados com cloro, hidróxido de sódio e peróxido de hidrogénio, 

consoante os estágios de branqueamento executados. Quando a eliminação é 

efectuada por cloração, é comum a presença de diversas estruturas clorofenólicas 

nos efluentes derivados dos estágios de branqueamento de celulose. No estágio de 

branqueamento são eliminadas altas concentrações de lenhina com elevada massa 

molecular (Pelegrini & Bertazzoli, 2002).  

O uso do cloro seguido de uma extracção alcalina, conduz a um grande 

volume de efluentes que contêm níveis substanciais de compostos organoclorados 

(AOX), primeiramente na forma de  clorofenois, cloroguaiacois, cloroalifáticos, 

clorocatecois e cloroaromáticos polimerizados (Baggi et al., 2004). Da reacção 

entre o cloro e a lenhina e seus derivados resultam compostos altamente tóxicos 

que conduzem à elevada carência química e bioquímica de oxigénio (Navia et al., 

2006).  

Os efluentes resultantes deste processo de branqueamento contêm 

inúmeras substâncias orgânicas, principalmente, resinas, fenóis clorados e taninos. 

Estes compostos provocam o aparecimento de cor e odores indesejáveis e 

representam toxicidade para muitos organismos aquáticos (Navia et al., 2006; 

Zhang & Chuang, 2001). 

Actualmente existe uma forte tendência para a utilização de processos de 

branqueamento isentos de cloro elementar (Cl2). A introdução do processo ECF, 

“Elemental Chlorine Free”, resultou na redução de conteúdo de organoclorados no 

efluente final em cerca de 48% a 65%. O processo TCF, “Totally Chlorine Free”, foi 

mais tarde introduzido no processo devido a pressões do mercado para o fabrico de 

pasta de papel completamente isenta de cloro. Os processos ECF e TCF permitiram 

um decréscimo significativo de compostos organoclorados dissolvidos no efluente. 

No entanto, estudos efectuados indicaram que o efeito tóxico não dependia apenas 

dos produtos usados no branqueamento, mas dependia também de outras fases do 

processo, como o cozimento. Foram observados efeitos crónicos, a nível 
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reprodutivo e fisiológico, em peixes expostos a efluentes tratados resultantes de 

processos ECF e TCF (Kostamo et al., 2004). No efluente tratado podem-se 

encontrar substâncias que englobam esteróis, triglicéridos e ácidos gordos livres, 

derivados da madeira, que devido às suas propriedades lipofílicas podem ser 

transferidos da pasta branqueada de madeira para o efluente, o que indica que a 

presença destas substâncias não está relacionada com o branqueamento ECF. 

Compostos como os ácidos gordos insaturados têm sido considerados como os 

maiores contribuintes para a toxicidade que os efluentes da indústria papeleira 

representam nos organismos aquáticos (Belmonte et al., 2006). 

No que respeita à legislação portuguesa, estão previstos valores máximos de 

carga de Carência Química de Oxigénio (CQO), Carência Bioquímica de Oxigénio 

(CBO), Sólidos Suspensos Totais (SST) e Compostos Organoclorados para os vários 

subsectores da indústria papeleira. A Portaria nº 505/92 de 19 de Junho, que está 

actualmente em vigor, indica as cargas máximas, por tonelada de produto 

produzido (Tabela 1), dos compostos já referidos que podem estar presentes nas 

águas residuais a serem descarregadas nos leitos de água.   

 

 

 

 
                      Tabela 1 - Normas de descarga das águas residuais do subsector de pasta      

branqueada kraft (adaptado da Portaria nº 505/92 de 19 de Junho). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parâmetro Limite máximo 
(Kg/ton) 

 
CQO  3 
 
CBO 6 
 
SST  50 
 
Compostos Organoclorados  
 

1,5 
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2.2. TRATAMENTO DE UM EFLUENTE DE PRODUÇÃO DE 

PASTA DE PAPEL KRAFT 

2.2.1. ESTRUTURAS OPERACIONAIS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO 
 

Lagoas de estabilização 

 

As lagoas representam uma das formas de tratamento biológico de efluente 

mais usado durante muitos anos. Foram utilizadas como o único meio de 

tratamento de efluentes antes da sua descarga para as águas de superfície ou 

como pré-tratamento e/ou armazenamento antes do tratamento numa estrutura 

convencional. 

As lagoas de estabilização são basicamente bacias terrestres onde os 

resíduos são depositados, sedimentando no fundo da estrutura. A matéria orgânica 

é submetida à degradação biológica natural, envolvendo principalmente bactérias e 

algas. Podem ser classificadas, segundo a actividade metabólica predominante, por: 

anaeróbias, facultativas e aeróbias ou de maturação. As anaeróbias são 

normalmente utilizadas na estabilização de altas cargas orgânicas, através da 

conversão de matéria orgânica em dióxido de carbono e metano, enquanto que as 

aeróbias têm como objectivo a remoção de organismos patogénicos e de 

nutrientes, pois a grande parte da carga orgânica foi removida nos tratamentos 

precedentes. As lagoas de estabilização facultativas são o tipo mais comum e 

operam com cargas orgânicas mais leves que as utilizadas nas lagoas anaeróbias. 

Nas lagoas facultativas quer sejam arejadas ou não, a matéria orgânica é 

degradada por metabolismos aeróbios e anaeróbios. O metabolismo anaeróbio 

ocorre em baixa proporção relativamente ao metabolismo aeróbio, e os compostos 

odoríferos formados pelo metabolismo anaeróbio são oxidados pelo metabolismo 

aeróbio. 

Entre os métodos de tratamento de efluentes o sistema de lagoas é 

considerado o mais fácil, económico e eficiente (Lim, 1999; Sperling, 1996). 

 

 

Filtros biológicos 

 

O processo de filtros biológicos introduz uma variação em relação aos outros 

métodos, no que concerne o crescimento da biomassa. Ao invés da biomassa 
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crescer dispersa num reactor ou lagoa, cresce imobilizada num suporte. Um filtro 

biológico engloba um leito de material, como pedras ou material plástico, sobre o 

qual os efluentes são lançados. Os efluentes fluem ao longo dos espaços livres 

entre os materiais, com direcção aos drenos de fundo. Este deslocamento do 

efluente permite o crescimento bacteriano na superfície do material, na forma de 

uma película fixa. A passagem do efluente sobre o biofilme bacteriano permite o 

contacto entre os microorganismos e o material orgânico. O material orgânico é 

absorvido pelos microorganismos, ficando retido um tempo suficiente para a sua 

degradação.  

Os filtros são sistemas aeróbios em que o oxigénio provém do ar que circula 

nos espaços vazios entre os materiais.  

Com o aumento da população microbiana o espaço vazio entre os materiais 

diminui, o que conduz a um aumento da velocidade de escoamento. A massa 

microbiana em excesso é libertada naturalmente devido à tensão de corte 

provocada pelo aumento da velocidade de escoamento. Desta forma, a população 

microbiana é controlada naturalmente. Neste sistema há ainda um decantador que 

impede que a biomassa seja libertada com o efluente tratado (Sperling, 1996).  

 

Reactor contínuo 

 

Num processo contínuo, o efluente é continuamente adicionado ao reactor 

com consequente saída contínua de efluente tratado, permitindo que o volume se 

mantenha constante ao longo do tempo.  

Associado a um reactor contínuo, pode existir um decantador e um sistema 

de recirculação da biomassa. Num reactor contínuo, a alimentação de efluente a 

tratar processa-se a um fluxo constante e, consequentemente, a saída do efluente 

tratado ocorre a um fluxo constante. Como o reactor está em continua operação, 

não há separação da biomassa do efluente tratado aquando da saída deste. É 

essencial a presença de um decantador que permita a decantação da biomassa. 

Parte da biomassa separada no decantador é recirculada para o reactor, permitindo 

a manutenção de uma concentração constante de biomassa. O excedente é retirado 

e tratado em sistemas próprios. Na Figura 6 pode-se observar a disposição das 

diferentes unidades num sistema de tratamento com reactor contínuo. 

 

 

 

 

 



Introdução 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Esquema simplificado de um reactor contínuo (adaptado de Sperling, 1996). 
 

Este tipo de sistema pode ser usado com biomassa aeróbia e anaeróbia. No 

caso da sua utilização com bactérias metanogénicas é necessário existir uma 

estrutura na parte superior do reactor que permita a exaustão do gás produzido e 

que, simultaneamente, impeça a saída da biomassa com as bolhas de gás 

produzido (Sperling, 1996). 

 

 

Reactor descontínuo e sequencial 

 

O processo de reactor batch sequencial (SBR) caracteriza-se pela sua 

particular flexibilidade num processo tecnológico, o qual pode oferecer vantagens 

no tratamento de efluentes industriais de elevada carga orgânica. Este processo é 

levado a cabo por sistemas descontínuos caracterizados por apresentarem uma 

operação faseada, sequencial em que o ciclo de operação se repete periodicamente. 

Neste sistema, são reconhecidas as capacidades de redução da Carência 

Bioquímica de Oxigénio (CBO) e Sólidos Suspensos Totais (SST), uma vez que 

promove uma remoção eficiente de azoto e fósforo e apresenta também bons 

resultados quando aplicado ao tratamento de resíduos perigosos (Santos, 2003). 

O processo consiste num reactor batch onde ocorrem todas as etapas de 

tratamento (Figura 7) através do estabelecimento de ciclos de operação com 

durações definidas. A massa biológica permanece no reactor durante todos os 

ciclos, sendo as etapas as seguintes: 

� Alimentação ou enchimento (introdução do efluente a tratar no 

reactor); 

� Reacção (criação de condições de anaerobiose, anoxia ou aerobiose); 

� Sedimentação (separação da biomassa do efluente tratado); 

Biomassa em excesso

Efluente
Efluente tratado

Biomassa em excesso

Efluente
Efluente tratado

Efluente
Efluente tratado
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� Drenagem ou descarga (extração do efluente tratado); 

� Estagnação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Esquema geral do processo SBR (adaptado de Santos, 2003). 
 

 

 

A duração de cada ciclo pode ser alterada em função das variações do 

caudal de enchimento, das necessidades do tratamento, das características do 

efluente e da biomassa no sistema. 

Utilizando um tanque único, todos os processos e operações passam a ser 

sequências no tempo, e não unidades separadas como ocorre nos processos 

convencionais de fluxo contínuo (Sperling, 1996). 

Os sistemas SBR podem ser dimensionados com um só reactor ou com 

vários reactores em paralelo, o que permite a aplicação destes sistemas no 

tratamento de caudais de entrada elevados (Brito, 1997). 

O tipo de reacção que ocorre no interior do reactor depende da biomassa 

que constitui o inóculo. A reacção num sistema SBR pode ser anaeróbia ou aeróbia 

e/ou anóxica (Brito, 1997). Recentemente o potencial do SBR foi expandido para a 

utilização de fungos como inóculo (Santos, 2003). 
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2.2.2. COMPONENTE BIOLÓGICA 
 

 

Digestão com lamas activadas 

 

As estações de tratamento biológico de águas residuais por lamas activadas 

podem ser consideradas como ecossistemas criados pelo Homem, onde as 

condições a que os organismos estão sujeitos são extremas. O nome advém do 

facto dos microorganismos em forma de flocos formarem uma massa, ou lama 

biológica activa, que se mantém em suspensão no efluente arejado que se pretende 

tratar. 

A componente biótica que se desenvolve no tanque de arejamento é 

constituída por decompositores (bactérias e fungos que obtêm energia 

directamente da matéria orgânica dissolvida) e por consumidores. O princípio deste 

processo consiste no fornecimento constante de matéria orgânica e oxigénio a uma 

comunidade de microorganismos que, através do seu metabolismo, transformam 

essa matéria orgânica em nova biomassa, CO2, H2O, e minerais. A equação 

simplificada da oxidação da matéria orgânica é: 

 

Matéria orgânica + O2 + bactérias            CO2 + H2O + bactérias + energia 

 

A comunidade de microorganismos utiliza a matéria orgânica para responder 

às suas próprias necessidades metabólicas produzindo novos organismos, ou seja, 

mais organismos, na designada fase anabólica ou de síntese. Na fase catabólica há 

libertação de produtos de excreção, como a água, dióxido de carbono, nitratos e 

sulfatos.  

A matéria orgânica presente nas águas residuais encontra-se nas formas 

solúvel, coloidal e particulada e a sua composição é bastante diversificada. A 

caracterização da matéria orgânica das águas residuais e o conhecimento dos seus 

processos de degradação permite a percepção da ocorrência da matéria orgânica 

residual, permitindo assim alterar parâmetros da operação de modo a melhorar a 

qualidade do efluente final (Hanel, 1988). 

Os processos de lamas activadas pressupõem a agregação de vários 

constituintes, entre compostos orgânicos e inorgânicos, constituindo os flocos. A 

formação dos flocos de lama activada é extremamente importante para a obtenção 

de um bom rendimento do tratamento biológico, dado que a separação dos 

microorganismos do efluente se realiza por decantação. 
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Os flocos contêm um conjunto de bactérias designadas de floculantes que 

convertem materiais orgânicos em compostos extracelulares que aumentam a 

viscosidade da água, favorecendo a actuação das enzimas extracelulares e, a 

agregação destas bactérias a outras superfícies, orgânicas ou inorgânicas. 

A manutenção da estrutura dos flocos é assegurada pelo crescimento de 

formas filamentosas, entre as quais se podem encontrar fungos, actinomicetes e 

bactérias. 

Na fase de sedimentação, há diminuição da concentração de oxigénio no 

floco, o que conduz à diminuição da actividade das bactérias aeróbias. Como a 

região interna do floco é relativamente grande, a difusão do oxigénio é pequena, 

sendo favorável o desenvolvimento de bactérias anaeróbias como as 

metanogénicas. Assim o processo por lamas activadas pode desenvolver um 

tratamento mais eficiente, combinando reacções aeróbias e anaeróbias 

(Nesaratnam, 1998; Hanel, 1988).  

 

 

Digestão anaeróbica 

 

A digestão anaeróbia é a biodegradação da matéria orgânica por 

microorganismos, num tanque, com produção de metano, dióxido de carbono e 

pequenas quantidades de outros gases tais como hidrogénio e sulfureto de 

hidrogénio que entretanto foram produzidos. A equação simplificada da oxidação da 

matéria orgânica em anaerobiose é: 

 

Matéria orgânica + bactérias anaeróbias          CH4 + CO2 + H2O + H2S + 

NH3 +bactérias + energia 

 

Este tipo de tratamento tem como vantagens reduzir em 35 a 40% o 

conteúdo de sólidos totais, reduzir consideravelmente os níveis de CBO, CQO e 

níveis de óleo, eliminar odores ofensivos e ainda produzir gás de digestão, que 

pode ser usado como combustível para aquecimento ou para gerar electricidade. 

Quando comparada com a digestão aeróbia, a digestão anaeróbia oferece 

vantagens porque produz menor volume de resíduos sólidos e ainda porque os seus 

custos operacionais são menores. Por outro lado, o processo anaeróbio é mais lento 

que o processo aeróbio, o que requer tempos de retenção mais elevados. 

A matéria orgânica é mantida no digestor durante 15 a 30 dias. O produto 

gasoso, chamado “gás de digestão”, normalmente contém 60 a 70% de metano e 

20 a 30% de dióxido de carbono. 
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A digestão anaeróbia é usada para o tratamento de efluentes com elevados 

teores de CBO ou de CQO. Nestes efluentes, o tratamento anaeróbio pode ser 

usado como um passo de pré-tratamento, reduzindo assim os níveis de CBO para 

níveis tolerados nos sistemas biológicos convencionais tais como o de lamas 

activadas. 

A transformação mecânica e química da madeira em pasta origina a 

solubilização da matéria orgânica: lenhina, carbohidratos, ácidos orgânicos e álcoois 

de baixo peso molecular. Enquanto a lenhina não é facilmente biodegradável, as 

outras substâncias são facilmente metabolizadas, sob condições quer aeróbias quer 

anaeróbias. 

Na digestão anaeróbia, bactérias hidrolíticas produzem enzimas que têm a 

capacidade de degradar materiais complexos tais como proteínas, carbohidratos, 

lipídos, gorduras e óleos em compostos simples e solúveis como aminoácidos, 

açúcares simples e ácidos gordos, que podem ser degradados por microorganismos 

(Nesaratnam, 1998). 

 

 
 

Tratamento com fungos 

 
 

A madeira e outros materiais são degradados por uma variedade de espécies 

de fungos. A maioria destas espécies tem a capacidade de produzir enzimas 

lenhinolíticas, que têm um papel de destaque na degradação de lenhina e seus 

derivados e na de um grande número de substâncias tóxicas e persistentes nos 

efluentes papeleiros (Eriksson, 1997; Wu et al., 2005). 

Os fungos de podridão branca produzem enzimas oxidativas que degradam a 

lenhina e outros compostos aromáticos (Libra et al., 2003). O objectivo da 

degradação é a obtenção de celulose e hemicelulose, que estão aprisionadas na 

matriz da lenhina (Hammel, 1997, Kapdan et al., 2000). A oxidação completa da 

lenhina a CO2 e H2O é realizada por fungos responsáveis pela podridão branca da 

madeira e em particular pelos seus sistemas enzimáticos. Há vários sistemas 

enzimáticos, no metabolismo de fungos de podridão branca, que convertem 

sucessivamente a lenhina em produtos cada vez mais simples até à sua 

mineralização completa (Have & Teunissen, 2001). 

Os fungos lenhinolíticos produzem uma grande quantidade de enzimas 

oxidativas extracelulares, entre estas a lenhina peroxidase (LiP), a manganês 

peroxidase (MnP) e a lacase. Estas três enzimas apresentam-se como as mais 

funcionais na biodegradação da lenhina, enquanto que outras enzimas 

extracelulares que também actuam na biodegradação da lenhina, constituem um 
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sistema gerador de H2O2 (Castro, 2001, Kapdan et al., 2000) que permite a sua 

utilização no tratamento de efluentes ricos em lenhina (Eriksson, 1997). 

Os fungos de podridão branca são conhecidos por tolerarem altas 

concentrações de substâncias tóxicas ao contrário das bactérias (Toh et al., 2003). 

Estudou-se o importante papel destes microorganismos na redução da cor, de 

compostos aromáticos halogenados (AOX) e da carência química de oxigénio (CQO) 

de efluentes de indústrias papeleiras (Livernoche et al., 1981,1983).  

O Trametes versicolor é um dos fungos da podridão branca que tem a 

capacidade de descolorar efluentes kraft resultantes do fabrico de pasta de papel ao 

sulfato (Livernoche et al., 1981,1983). Este fungo pode produzir lacase, manganês 

peroxidase e lenhina peroxidase. T. versicolor foi usado na degradação de vários 

tipos de poluentes presentes nos efluentes de origem têxtil (Libra, 2003) e 

papeleira (Manzanares et al., 1995; Selvam et al., 2002). Também se estudou a 

degradação específica de fenóis (Ryan et al., 2007), clorofenóis (Pallerla & 

Chambers, 1998) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (Font et al., 2003).  

Outros fungos de podridão branca, como o Phanerochaete chrysosporium, 

produzem enzimas, incluindo a lenhina peroxidase e a manganês peroxidase, as 

quais são capazes de degradar não só a lenhina mas também lenhinas cloradas. 

Este fungo revelou ser bastante eficiente na descoloração de efluentes papeleiros, 

enquanto que o fungo P. flavidoalba demonstrou ser o mais eficiente na produção 

de enzimas extracelulares como a lenhina peroxidase e a manganês peroxidase, no 

estudo realizado por Selvam et al. em 2002. Estudos efectuados com Bjerkandera 

sp., S. hirsutum, T. versicolor, I.benzoinum, P. pini e S. sanguinolentum revelaram 

que estes fungos têm a capacidade de eliminar compostos lipofílicos da madeira 

como os diglicéridos, triglicéridos e esteróis, reduzindo naturalmente a presença 

destes no efluente (Dorado et al., 2000).  
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3. ENZIMAS LENHINOLÍTICAS 
 

Os fungos de podridão branca são os mais poderosos, no que concerne a 

degradação da lenhina, de todos os microorganismos estudados (Mikiashvili et al., 

2005).  

Quando cultivados em condições propícias, produzem enzimas extracelulares 

lenhinolíticas (Pazarhoglu et al.,Mikiashvili et al., 2005). A lacase (Lac), a lenhina 

peroxidase (LiP) e a manganês peroxidase (MnP) foram identificadas como as três 

enzimas mais importantes nos sistemas enzimáticos lenhinóliticos. A produção das 

três enzimas em simultâneo é uma capacidade que só algumas espécies de fungos 

possuem, entre elas a Trametes versicolor (Eriksson, 1997). As enzimas 

lenhinoliticas expressam-se durante o metabolismo secundário, quando as fontes 

de carbono ou de nitrogénio são limitadas (Swamy & Ramsay, 1999). Nem a 

lenhina nem outros poluentes degradados por estas enzimas se têm revelado como 

substratos de crescimento, o que indica que é necessário uma fonte de carbono 

alternativa para a actividade metabólica (Reddy A., 1995). 

Estudos recentes mostram que a cultura de fungos de podridão branca na 

presença de resíduos lenhinocelulósicos estimula significativamente a secreção de 

enzimas lenhinolíticas, sem a adição suplementar de indutores específicos no meio 

de cultura (Mikiashvili et al., 2005). 

A utilização de processos enzimáticos só é viável economicamente se as 

enzimas forem imobilizadas num suporte adequado. Estudos recentes têm 

mostrado uma grande potencialidade dos processos enzimáticos para a degradação 

de efluentes papeleiros. Bons resultados têm sido obtidos na imobilização de 

lenhina peroxidase (de Chysonilia sitophila) em Sepharose, lacase em alginato e 

lenhina peroxidase (de Phanerochaete chrysosporium) em resinas de troca iónica. A 

peroxidase imobilizada tem-se mostrado eficiente no tratamento de clorofenóis. 

Recentemente têm sido publicados estudos da actividade de enzimas lenhinolíticas 

associadas à descoloração e tratamento de efluentes têxteis e papeleiros em 

reactor SBR com culturas de fungos (Santos, 2003; Borchert et al., 2001). 
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3.1. LACASE 

 

A lacase é uma oxidase de cobre azul que cataliza a oxidação de um electrão 

de uma grande variedade de substratos orgânicos e inorgânicos, incluindo mono-, 

di-, e polifenóis, aminofenóis, metoxifenóis, aminas aromáticas e ascorbato 

(Pazarhoglu et al., 2005). As lacases contêm 4 átomos de cobre que são reduzidos 

enquanto os substratos são oxidados. Posteriormente a lacase reduz o oxigénio 

molecular a água, retornando assim ao estado nativo (Castro, 2001; Hammel, 

1997). Da reacção de oxidação resultam radicais catiónicos que actuam em 

reacções não enzimáticas (Castro et al., 2003).  

A indução da actividade enzimática da lacase depende da actividade 

metabólica e do crescimento de fungos da podridão branca, o que está 

directamente relacionado com as condições do meio. Esta pode ser conseguida por 

adição de indutores como a xilidina (Couto et al., 2002), cobre (Tavares et al., 

2005), ácido ferúlico (Nowak et al., 1998), álcool veratrílico (Mansur et al., 1998), 

pirogalol (Osiadacz et al., 1999), fenol e cresol em baixas concentrações (Ryan et 

al., 2007) para o Trametes versicolor. Estudos efectuados com efluentes papeleiros 

com guaiacol e outros monómeros de lenhina e com efluentes ricos em compostos 

fenólicos e isómeros de cresol revelaram que estes induziram a actividade da 

lacase, produzida por T. versicolor, (Ryan et al., 2007) podendo ser considerados 

como indutores. Outros estudos com T. versicolor revelaram que a actividade da 

lacase pode ser induzida pela presença de lenhina no estado sólido ou de sulfonatos 

de lenhina resultantes do processo ao sulfato de uma indústria de pasta de papel 

no meio de cultura (Xavier et al., 2007)  

 

 

3.2. MANGANÊS PEROXIDASE 

 

A manganês peroxidase é uma glicoproteína hémica que requer Mn2+ para a 

sua actividade (Martinez, 2002; Hammel,1997). 

A manganês peroxidase catalisa a oxidação de Mn2+ a Mn3+ que, por sua 

vez, oxida a lenhina. Os iões de Mn3+ são oxidantes fortes mas instáveis em meios 

aquosos. Para aumentar a estabilidade, os fungos de podridão branca segregam 

compostos orgânicos como o glioxilato, o oxalato e o fumarato, aos quais se ligam 

os iões de Mn3+ formando complexos que na presença de H2O2 executam oxidações 
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não específicas (Martinez, 2002; Swamy & Ramsay, 1999, Eriksson, 1997; 

Hammel, 1997). 

Os complexos resultantes de Mn (III) não são oxidantes fortes, estando 

assim impossibilitados de oxidar estruturas não-fenólicas da lenhina, no entanto 

oxidam estruturas fenólicas que poderão constituir cerca de 10% da lenhina. As 

estruturas fenólicas são oxidadas a radicais fenoxilo que podem originar algumas 

reacções degradativas (Eriksson, 1997; Hammel, 1997). 

Em muitas espécies de fungos de podridão branca, enzimas como a glucose-

1-oxidase e glucose-2-oxidase são responsáveis pela produção de H2O2 e são 

expressas como parte do sistema de degradação da lenhina. A enzima glucose-2-

oxidase é um constituinte enzimático em T. versicolor. O primeiro substrato a ser 

oxidado por esta enzima é D-glucose, sendo assim possível considerar que a 

glucose seja o substrato para a produção de H2O2 (Swamy & Ramsay, 1999).   

Alguns estudos revelaram que o papel desta enzima na descoloração de 

efluentes de branqueamento por T. versicolor pode ser alargado à descoloração de 

corantes (Kariminiaae-Hamedaani et al., 2007), onde a presença de glucose no 

meio de cultura é um factor importante. Na descoloração, a glucose é requerida 

para a produção de H2O2 necessária à actividade extracelular de peroxidases e/ou 

para a produção de complexos de Mn3+ necessários para a actividade da MnP 

(Swamy & Ramsay, 1999).   

 

 

3.3. LENHINA PEROXIDASE 

 

A lenhina peroxidase é um oxidante forte, capaz de oxidar fenóis e anilinas, 

bem como uma variedade de estruturas de lenhina não-fenólicas e outros éteres 

aromáticos que apresentem semelhanças com a estrutura básica da lenhina 

(Hammel, 1997). 

A lenhina peroxidase oxida núcleos aromáticos pela remoção de um electrão, 

gerando radicais fenoxilo como catiões radicais. Os catiões radicais reagem 

espontaneamente com os núcleófilos e com o oxigénio molecular (Castro, 2001). 

As variadas reacções que os catiões radicais sofrem originam a formação de 

vários produtos, o que conduz a um amplo número de intermediários de 

degradação formados a partir da lenhina aquando da degradação pelos fungos da 

podridão branca. Esta oxidação da lenhina origina uma variedade de reacções 

subsequentes e produtos determinados apenas pela cinética dos intermediários, 
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resultando assim a quebra de ligações C-C e C-O conduzindo à despolimerização de 

polímeros e à abertura de anéis aromáticos (Eriksson, 1997; Hammel, 1997). 

Alguns estudos mostram que, no T. versicolor e Pycnoporus sanguineus a LiP 

não possui um papel activo na descoloração de efluentes de branqueamento de 

pasta de papel (Reddy, A.; 1995, Eriksson, 1997 ).  
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4. PLANEAMENTO FACTORIAL A DOIS NÍVEIS 
 

O planeamento de experiências é um instrumento estatístico importante na 

determinação das variáveis relevantes num determinado processo, assim como dos 

seus limites inferior e superior e das suas interacções, permitindo a optimização do 

processo.  

O planeamento de experiências permite a mudança de muitas variáveis 

simultaneamente, podendo-se determinar quais exercem maior influência no 

desempenho de um determinado processo. Ao comparar o planeamento de 

experiências com outras abordagens estatísticas, ressaltam as vantagens:  

Possibilidade de reduzir o número de ensaios necessários para se obterem 

informações suficientes;  

Habilidade de detectar e estimar as interacções das varáveis em estudo;  

Redução no tempo e custo do estudo;  

Optimização do processo.  

A metodologia de superfícies de resposta (MSR) é a técnica indicada quando 

o objectivo principal é optimizar o sistema, ou seja maximizar ou minimizar algum 

tipo de resposta. 

Um planeamento de experiências inicia-se com uma série de experiências 

com o propósito de definir as variáveis e os níveis importantes. As variáveis podem 

ser qualitativas (tipo de equipamento, operador, catalisador, etc.) e quantitativas 

(temperatura, concentração, pH do meio, etc.). Inicialmente devem ser 

estabelecidos os objectivos e os critérios, de modo a permitir a escolha das 

variáveis envolvidas, a gama de variação das variáveis, os níveis escolhidos das 

variáveis e a variável correspondente à resposta (Calado & Montgomery, 2003).  

O planeamento factorial é uma técnica muito utilizada quando se têm duas 

ou mais variáveis independentes e que permite uma combinação de todas as 

variáveis a todos os níveis, obtendo-se uma análise de uma variável, sujeita a 

todas as combinações. É uma técnica importante para a medição dos efeitos, de 

uma ou mais variáveis, na resposta de um determinado processo. O planeamento 

factorial é a única forma de prever a interacção entre as variáveis estudadas. São 

determinadas as variáveis e as respostas de interesse para o sistema em estudo. 

Dependendo do problema pode haver mais do que uma resposta de interesse, e 

estas também podem ser qualitativas.  

Um planeamento factorial requer a execução de experiências para todas as 

possíveis combinações dos níveis das variáveis (Tavares, 2006). 
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Para executar um processo de planeamento factorial, é seleccionado um 

número fixo de níveis para cada uma das variáveis, do qual resultam as 

experiências a executar com todas as possíveis combinações. O ponto fundamental 

consiste em examinar que variáveis são influentes. Se existirem l1 níveis para a 1ª 

variável, l2 para a 2ª variável, ..., e lk para a variável k, o número de experiências é 

dado por l1*l2*...*lk. A representação de um planeamento factorial em dois níveis é 

2k, onde 2 significa o número de níveis e k o número de variáveis. O planeamento 

factorial pode indicar qual a maior orientação e assim determina qual a direcção a 

seguir nos procedimentos posteriores (Box & Hunter, 1978).  

Este tipo de planeamento é de grande utilidade na investigação preliminar, 

quando se deseja saber se determinadas variáveis têm ou não influência sobre a 

resposta. São planeamentos de simples execução e que podem ser ampliados 

quando se quer conhecer melhor a relação funcional existente entre a resposta e as 

variáveis (Tavares, 2006). 
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5.MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO EFLUENTE 

 

5.1.1. MANUTENÇÃO DO EFLUENTE 
 

O efluente de produção de pasta de papel kraft utilizado no estudo, 

proveniente da fábrica de produção de pasta de papel, Portucel, SA, foi recolhido na 

saída do sedimentador primário. Foi efectuado um pré-tratamento que consistiu 

numa filtração e no arejamento com azoto, com o objectivo de inibir o crescimento 

de microorganismos. O efluente foi mantido a 4±1ºC em bidons de 10 L. 

5.1.2. ANÁLISE DO PH 

 

Utilizou-se o método potenciométrico para a medição do pH (escala de 

Sorensen). O eléctrodo foi calibrado na gama de medição da amostra a analisar. A 

amostra foi homogeneizada antes da medição (Standard Methods, 2001). 

 

5.1.3. PESO DO RESÍDUO SECO  

 

Este parâmetro foi determinado gravimetricamente. 

Introduziu-se num cadinho previamente pesado, um volume conhecido de 

amostra de efluente. Colocou-se o cadinho sobre uma placa em aquecimento até 

toda a parte líquida da amostra ter sido evaporada. De seguida, introduziu-se o 

cadinho com amostra na estufa a 105±1ºC durante 3 dias. Após a amostra 

apresentar peso constante, arrefeceu-se o cadinho no exsicador, pesou-se e 

determinou-se o peso de resíduo seco da amostra de efluente (Standard Methods, 

2001). 

 

5.1.4. CINZAS 
 

As cinzas são o resíduo não volátil, isento de carbono, que resulta da 

combustão de substâncias orgânicas em condições apropriadas.  
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Lavaram-se e secaram-se os cadinhos numa mufla a 550ºC durante 2 horas. 

Adicionou-se um volume conhecido de efluente previamente pesado, às cápsulas, 

depois de arrefecidas e pesadas. As amostras foram secas numa placa de 

aquecimento e calcinadas numa mufla a 800ºC até as cinzas se apresentaram 

brancas ou ligeiramente acinzentadas. Após o arrefecimento num exsicador, 

pesaram-se os cadinhos com as cinzas numa balança analítica (Standard Methods, 

2001). A percentagem de cinzas foi determinada pela seguinte relação: 

 

gramas em efluente do massa

cinzas das massa
 100 cinzas % ×=  

 

5.1.5. ANÁLISE DA CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO – CQO 

 
Este método baseia-se no facto de a maioria dos compostos orgânicos ser 

oxidada por uma mistura de dicromato de potássio com ácido sulfúrico, em 

condições de ebulição. 

Numa solução fortemente ácida com uma quantidade conhecida de 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) em excesso, digeriu-se a amostra a uma 

temperatura de 150±1ºC, em refluxo fechado, durante 2 h. Durante a digestão, a 

matéria orgânica oxidou-se à custa da redução do dicromato resultando a formação 

de crómio (III). Este formou-se em quantidade equivalente à do dicromato 

reduzido, e consequentemente, equivalente à carência química de oxigénio. O 

Crómio (III) formado foi medido colorimétricamente a 600 nm.  

A reacção que envolve a oxidação das substâncias pelo dicromato de 

potássio é aqui ilustrada com o hidrogenoftalato de potássio. 

 

41H2SO4 + 10K2Cr2O7 + 2KC8H5O4                 10Cr2(SO4)3 + 11K2SO4 + 16CO2 + 46H2O 

 

Depois da oxidação, deixou-se arrefecer a mistura e leu-se a absorvância da 

mistura, mantida dentro do tubo, no espectrofotómetro JENWAY 6450 UV/Vis a um 

comprimento de onda de 600nm. As absorvâncias medidas converteram-se em 

CQO mg/L através da recta de calibração efectuada previamente com padrões de 

hidrogenoftalato de potássio (Standard Methods, 2001). 

Determinou-se a taxa de redução de CQO pela seguinte expressão: 

 









−=

CQO

CQO
Taxa inicial 100*

100%  
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5.1.6. DETERMINAÇÃO DA CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO – CBO5 
 

A carência bioquímica de oxigénio (CBO) mede o oxigénio necessário para a 

degradação bioquímica da matéria orgânica e o oxigénio usado para oxidar a 

matéria inorgânica como sulfuretos e ferro ferroso. 

O valor de CBO5 é determinado pela diferença entre o oxigénio dissolvido 

inicial e o residual após os 5 dias de incubação a 20±1ºC. O método consiste na 

incubação da amostra com uma semente (meio não específico rico em 

microorganismos) e nutrientes durante 5 dias, a 20±1ºC e em ambiente isento de 

luz (Standard Methods, 2001). 

As concentrações de oxigénio dissolvido foram determinadas pelo método de 

Winkler (Standard Methods, 2001).  

 

5.1.7. ANÁLISE DA COR  
 

O ensaio utilizado permitiu a determinação da cor verdadeira, em que a 

intensidade da cor da amostra é caracterizada pela sua absorção de luz no 

comprimento de onda de máxima absorção e quantificada medindo o seu 

coeficiente de absorção com um espectrofotómetro JENWAY 6450 UV/Vis. 

Leu-se a absorvância da amostra num espectrofotómetro JENWAY 6450 

UV/Vis contra um branco de água destilada a um comprimento de onda de 400nm. 

O valor resultante da leitura da cor foi convertido em concentração de 

cloroplatinato de potássio, através da recta de calibração elaborada previamente 

com padrões de cloroplatinato de potássio (Standard Methods, 2001). 

A taxa de redução de cor foi determinada pela seguinte expressão: 

 









−=

Cor

Cor
Taxa inicial 100*

100%  

 

5.1.8. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AZOTO - MÉTODO DE 
KJELDAHL 

 

O método de determinação da concentração de azoto baseou-se na 

conversão do azoto orgânico em amónia na presença de H2SO4 e dos catalisadores 

sulfato de potássio (K2SO4) e sulfato cúprico (CuSO4). A reacção é aqui ilustrada 

para o exemplo da proteína: 

 

Proteina + H2SO4                       (NH4)2SO4 + CO2 + H2O + SO2 
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Com a adição de uma base, a amónia foi destilada de um meio alcalino e 

absorvida em ácido bórico.  

A destilação decorreu até a mistura de ácido bórico e destilado apresentar 

cor esverdeada, resultando uma solução de borato de amónia. O ião amoníaco 

determinou-se por titulação com uma solução ácida (Standard Methods, 2001). 

 

 

(NH4)2SO4 + 2NaOH                   2NH3(g) + 2 H2O + Na2SO4 

 

NH3(l) + H3BO3                  NH4
+ + H2BO3

- 

 

 

A solução de borato de amónio foi titulada com ácido clorídrico 0,1N até ao 

ponto final, indicado pelo valor de pH igual a 5,0 ± 0,1. 

 

H2BO3
- + H+                    H3BO3 

 

 

5.1.9. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FÓSFORO - MÉTODO 
COLORIMÉTRICO ÁCIDO VANADATO-MOLIBDATO 
 

Procedeu-se à digestão da amostra, permitindo a oxidação da matéria 

orgânica e a conversão do fósforo em ortofosfato. 

O método baseia-se no facto de, numa solução diluída de ortofosfato, o 

molibdato de amónio reagiu, em condições ácidas, formando o ácido 

molibdofosfórico. Na presença de vanádio, forma-se ácido vanadomolibdofosfórico, 

que é um ácido amarelo. A intensidade da cor amarela é proporcional à 

concentração de fosfato e é avaliada por espectrofotometria de absorção a 420 nm 

(Standard Methods, 2001; Treadwell, 1950). 

 

 

5.1.10. DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES NEUTROS 
 

A quantidade relativa dos monossacarídeos determinou-se por cromatografia 

gás-líquido após a hidrólise com ácido sulfúrico e derivatização a acetato de alditol 

(Blakeney et al., 1983).  
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Colocaram-se num tubo soviril cerca de 30 mg de amostra neutralizada e 

liofilizada, com 200 µL H2SO4 a 72% e 2,200 mL de água destilada. A mistura 

incubou a 100±1ºC durante 2,5 h.  

Após a incubação adicionaram-se 200 µL de padrão interno (2-

desoxiglucose), com concentração igual a 4,320 g/L. Neutralizou-se 1 mL da 

mistura com 200 µL de NH3 25% e, para reduzir os monossacarídeos a alditois, 

adicionaram-se 100 µL de solução de NH3 3M contendo 150 mg/mL de NaBH4. 

Incubou-se a mistura a 30±1ºC durante 1 h. Para a eliminação do NaBH4, 

adicionaram-se 2×50 µL de ácido acético glacial. A 300 µL da solução anterior 

adicionaram-se 450 µL de 1-metilimidazola e 3,000 mL de anidrido acético. 

Misturou-se e incubou-se a 30±1ºC durante 30 min. Os acetatos de alditol foram 

extraídos com diclorometano, e o solvente foi evaporado em atmosfera de azoto. 

Eliminaram-se os resíduos de água por co-evaporação com acetona. 

A quantificação dos monómeros foi realizada num cromatógrafo de gás 

VARIAN 3350, após a injecção de 0,2 µL de amostra. Para a quantificação 

utilizaram-se rectas de calibração previamente elaboradas. 

 

 

5.1.11. CARACTERIZAÇÃO DA LENHINA 

 

Determinação da absortividade molar 

 

Mediram-se 100,0mL de amostra de efluente, acertou-se o pH a 2, com 

H2SO4 a 10%. Deixou-se repousar cerca de 12 horas, verificando-se depois a 

presença de um precipitado que corresponderia à lenhina. Filtrou-se a solução, sob 

vácuo, ficando a lenhina retida na membrana. Embebeu-se a membrana numa 

solução de 2-dioxano/metanol (9:1) até que a lenhina aderida à membrana se 

diluísse na solução. Evaporou-se a solução a 40±1ºC. Preparou-se uma solução do 

resíduo seco de lenhina, por dissolução de 0,7 mg de resíduo seco obtido após a 

evaporação em 20,0 mL de metoxifenol, obtendo-se uma solução de concentração 

0,035 mg/L. Calibrou-se o espectrofotómetro com metoxifenol. Efectuou-se o 

espectro da solução contra metoxifenol na gama de 200 a 400 nm. Verificou-se que 

ao comprimento de onda de 280,0 nm correspondia a absorvância mais elevada. 

Para essa absorvância máxima correspondente calculou-se a absortividade molar 

da lenhina, pela Lei de Beer:            
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                      A=εlc   

Em que: 

           A= absorvância a 280 nm  

           ε= absortividade molar da lenhina cm-1.L.mg-1 

           l= comprimento da célula (cm) 

           c= concentração da lenhina(mg/L)      

 

 

Determinação do conteúdo em lenhina-espectroscopia UV-Vis 

              

Determinou-se espectroscopicamente a concentração de lenhina, através da 

medição da absorvância num espectrofotómetro JENWAY 6450 UV/Vis a 280,0 nm 

(Wu et al., 2005). A concentração determinou-se pela Lei de Beer, aplicando o 

valor da absortividade molar determinada no ponto anterior. Efectuou-se a medição 

a 280,0 nm, como definido no ponto anterior.     

A taxa de redução de lenhina determinou-se pela seguinte expressão:   

 









−=

LenhinadeãoConcentraç

LenhinadeãoConcentraç
Taxa inicial

__

100*__
100%  

 

 

Análise da lenhina por espectroscopia de infra-vermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR) 

 

A espectroscopia de absorção no infravermelho permite a identificação de 

grupos de uma molécula pelas variações de energia devido às transições da 

molécula entre estados energéticos vibracionais ou rotacionais. A espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier permite um elevado poder de resolução 

e reprodutibilidade, pelo que permite a análise de espectros complexos (Skoog, 

1998). 

Para a análise da lenhina contida no efluente, utilizou-se a espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). 

Misturou-se KBr com amostra de resíduo seco de lenhina do efluente, ambos 

em proporções não definidas. Prensou-se a mistura até se obter uma pastilha. 

Obteve-se o espectro FT-IR após a introdução da pastilha no espectrofotómetro. 
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5.1.12. DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS 
 

Os compostos voláteis foram removidos através de uma destilação com 

arrastamento de vapor de água, de 100 mL de efluente acidificado a pH=2,6.  

Na destilação por arrastamento de vapor de água um balão com água 

fervente injectou vapor de água no balão contíguo no qual se encontrava o efluente 

a destilar. Deste balão, através de um separador de vapor, libertou-se um vapor de 

água misturado com os ácidos voláteis obtidos no estado gasoso. 

Posteriormente, esses vapores condensaram ao atravessar o condensador, 

obtendo-se no final do processo de destilação uma mistura líquida de ácidos 

voláteis e de água de destilação. 

Para a quantificação dos ácidos voláteis, titularam-se 10,0 mL da mistura 

condensada com uma solução de NaOH 0,010 M, determinando-se o teor de ácidos 

voláteis em g/L de ácido acético (Standard Methods, 2001). 

 

 

5.1.13.  ANÁLISE DO RESÍDUO SÓLIDO – ICP 
 

Introduziu-se 200,0 mL de efluente em cadinhos previamente calcinados. 

Secaram-se as amostras de efluentes numa placa de aquecimento até à evaporação 

de toda a parte líquida da amostra. De seguida, calcinaram-se as amostras numa 

mufla a 550ºC até as cinzas se apresentaram brancas ou ligeiramente 

acinzentadas. Após o arrefecimento num exsicador as cinzas foram raspadas e 

enviadas para análise através da técnica de ICP - Espectrometria de Emissão 

Atómica por Plasma Acoplado Indutivamente, no espectrómetro Jobin Yvom jy 70 

plus. 

 

5.1.14. ANÁLISE ELEMENTAR 

 

A determinação do conteúdo de carbono, hidrogénio, azoto, e enxofre por 

análise elementar, obteve-se seguindo o procedimento standard. 

Introduziram-se num cadinho previamente pesado, 100,0 mL de amostra. 

Colocou-se o cadinho sobre uma placa em aquecimento, até toda a parte líquida da 

amostra ter sido evaporada. De seguida, introduziu-se o cadinho com a amostra na 

estufa a 100±1ºC durante 24 horas. Raspou-se a amostra seca e colocou-se num 

porta-amostras. Seguidamente liofilizou-se a amostra durante aproximadamente 48 

horas. Após a liofilização a amostra foi moída num almofariz até se apresentar em 
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pó. Analisou-se a amostra em pó num cromatógrafo, que detectou a quantidade de 

carbono, hidrogénio, azoto e enxofre por espectroscopia dos gases obtidos por 

oxidação das amostras (na forma de CO2; H2O; e SO2). 

 

5.2. INÓCULO E MEIO DE CULTURA 

5.2.1. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DO FUNGO 
 

O estudo realizou-se com o fungo da podridão branca da madeira, Trametes 

versicolor obtido pelo Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 

(INETI, Portugal). Manteve-se a cultura mãe em placas de Petri com o meio sólido 

Tien and Kirk, TaK (Tien & Kirk, 1988), armazenada a 4±1ºC e transferida 

mensalmente para uma nova placa. A transferência realizou-se através de um 

pequeno corte, com uma ansa esterilizada, do meio sólido com o fungo crescido 

para uma nova placa de crescimento. O crescimento decorreu durante 7 dias, a 

28±1ºC. 

 

5.2.2. PREPARAÇÃO DO INÓCULO 
 

O fungo cresceu em placas de Petri com meio sólido Tien e Kirk, cuja 

composição está descrita na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Composição do meio Tien e Kirk  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composto Concentração (g/L) 

Glucose 10 

Extracto de malte 10 

Peptona 2 

Extracto de levedura 2 

Asparagina 1 

KH2PO4 2 

MgSO4.7H2O 1 

Agar 20 

Tiamina-Hcl 0,001 
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A partir de placas com o fungo crescido, Figura 8, transferiu-se o fungo, 

esterilmente para novas placas, com o meio Tien e Kirk (Tien & Kirk, 1988) 

solidificado, devidamente esterilizadas. Depois de inoculadas, colocaram-se as 

placas na estufa a 28±1°C, durante 7 dias. 

Para a remoção de fungo das placas adicionaram-se 10,0 mL do meio de 

cultura específico em cada placa de Petri. Com uma ansa de inoculação 

previamente esterilizada, removeu-se o micélio crescido do meio sólido e 

suspendeu-se no meio líquido. Transferiu-se a suspensão de micélio da placa para 

um Erlenmeyer, obtendo-se uma suspensão concentrada de micélio, o inóculo. 

Agitou-se bem a suspensão de modo a ficar o mais homogénea possível. Para 

determinar a concentração da suspensão filtrou-se um volume desta suspensão de 

micélio em papel de filtro de fibra de vidro (GF/C, 0,45 µm) e determinou-se o seu 

peso seco após a secagem deste numa lâmpada de infravermelho durante 2 h até 

peso constante. Determinou-se a concentração desta suspensão que constitui o 

inóculo e calculou-se o volume de inóculo necessário para se obter a concentração 

inicial de 70 mg/L. Usou-se este método de inoculação em todas as experiências 

deste trabalho nos meios de cultura específicos utilizados. 

 

 

 
Figura 8 - Fungo micelar crescido em placas. 

 

 

5.2.3. PREPARAÇÃO DO INÓCULO 

 

Da suspensão obtida após a raspagem das placas, transferiu-se para 250 mL 

de meio MDT com 9 g/L de glucose o volume necessário de suspensão de inóculo 
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raspado para se obter uma suspensão de inóculo com 70 mg/L. Incubou-se a 

cultura em Erlenmeyer a 28,0±1ºC no Shaker Certomat® H com agitação orbital 

de 180±1 rpm. A duração de fermentação variou entre 3 ou 6 dias, de acordo com 

a idade do inóculo pretendido para o estudo a efectuar. 

 

5.2.4. MEIO DE CULTURA DE PRODUÇÃO ENZIMÁTICA 

 

Para a degradação do efluente da indústria de celulose kraft em Erlenmeyer 

e em reactor utilizou-se o meio definido para Trametes (MDT), meio indicado para a 

produção enzimática (Roy & Archibald, 1993). A composição do meio MDT é 

apresentada na Tabela 3. Também se inclui na composição deste meio 1,0 mL/L da 

solução de elementos vestigiais apresentada na Tabela 3. Ao meio MDT adicionou-

se Tween 80 (0,5% m/v) para estimular a excreção das enzimas (Tavares, 2006). 

Esterilizaram-se todos os meios de cultura, soluções e materiais a 120ºC durante 

22 minutos. Esterilizou-se a glucose separadamente para evitar reacção de Maillard 

(formação de produtos castanhos, Crueger & Crueger, 1990).   

 
 
 

Tabela 3 - Constituição do meio MDT (Roy & Archibald, 1993) 
 

Composição do meio MDT 
Composição da solução de elementos 

vestigiais do meio MDT 

Nutriente 
Concentração 

(mM) 
Nutriente Concentração (µM) 

Glucose 83 FeSO
4
.7H

2
O 20 

Glutamina 5 CuSO
4
.5H

2
O 2 

NaCl 5 ZnCl
2
 5 

KH
2
PO

4
 5 CoCl

2
.6H

2
O 6 

MgSO
4
.7H

2
O 1 NiCl

2
.6H

2
O 0,1 

CaCl
2
 0,1 MnSO

4
.H

2
O 20 

2,2-dimetilsuccinato 10 (NH
4
)
6
MO

7
O

24
.4H

2
O 0,5 

1mL de solução de 

elementos 
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5.2.5. FERMENTAÇÕES DESCONTÍNUAS EM ERLENMEYER 
 

Para todos os ensaios foi preparado um inóculo a partir de 70 g/L de inóculo 

de Trametes versicolor crescido durante 3 dias ou 6 dias. Após crescido o inóculo, 

filtrou-se a biomassa e transferiu-se esterilmente para 250,0 mL do novo meio a 

ser fermentado. Incubaram-se as culturas em Erlenmeyer de 500 mL a 28,0±1ºC 

com agitação orbital de 180±1 rpm num Shaker Certomat® H com temperatura 

controlada durante 14 dias. 

 

5.2.6. FERMENTAÇÕES EM REACTOR DESCONTÍNUO 

 

Parte do estudo preliminar do tratamento de efluente por fermentação por 

Trametes versicolor ocorreu no reactor HIPEX. Nas fermentações em reactor 

transferiu-se o inóculo esterilmente para o meio a fermentar, contido num 

Erlenmeyer, e posteriormente transferiu-se este meio com o inóculo, esterilmente, 

para o reactor através de um funil previamente esterilizado.  

Este reactor de capacidade de 600,0 mL possui uma camisa o que permite a 

recirculação de água a 28,0±1ºC, mantendo assim a temperatura interna a 

28,0±1ºC. A recirculação da água manteve-se pelo banho termostatizado com 

bomba de recirculação JULABO. O arejamento fez-se através de uma alimentação 

contínua de ar comprimido filtrado num filtro esterilizado com porosidade de 0,2 

µm. O pH controlou-se continuamente com um controlador e um medidor com 

eléctrodo de pH. O controlador manteve o pH de 5,0±0,5 por adição automática, 

através de duas bombas peristálticas BIOLAB, de uma solução de NaOH 0,1 M ou 

de uma solução de H3PO4 0,5 M. A taxa de oxigénio dissolvido mediu-se 

continuamente com um eléctrodo de oxigénio METTLER TOLEDO associado a um 

controlador de oxigénio METTLER TOLEDO que permitiu visualizar o seu valor. A 

agitação foi conseguida pela presença de um agitador magnético no interior do 

reactor e de uma placa de agitação IKA regulada para 180±1 rpm que posicionada 

por baixo do reactor.  
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5.3. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE EM BATCH 

 

5.3.1. ENSAIOS PRELIMINARES 

 

Foram realizados diferentes ensaios fermentativos, com o objectivo de 

seleccionar algumas das condições a ter em conta no estudo mais aprofundado da 

optimização das condições para a degradação do efluente da indústria de celulose 

kraft. Para todos os ensaios preparou-se um inóculo, como descrito no ponto 5.2.3. 

Os ensaios realizaram-se em Erlenmeyer, durante 14 dias. Ao longo deste período 

retiraram-se amostras com vista à determinação de vários parâmetros.  

 

5.3.2. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE DILUÍDO COM ÁGUA  
 

 

Iniciou-se o estudo por avaliar qual o comportamento do fungo face à 

presença do efluente e qual a sua capacidade de produção de enzimas 

lenhinolíticas. Inicialmente inoculou-se o fungo crescido durante 3 dias numa 

mistura de efluente e água destilada esterilizada, em diferentes concentrações, sem 

adição de glucose. O objectivo desta etapa do estudo foi conhecer a concentração 

máxima de efluente a usar que não representasse toxicidade para o fungo. Na 

Tabela 4, estão indicadas as diferentes concentrações de efluente estudadas nos 

ensaios fermentativos. 

 

 

Tabela 4 - Constituição do meio de cultura usado nos vários ensaios com água. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio 
Concentração 
de Efluente 

 
A 0 100% 
A 1 50% 
A 2 33% 
A 3 25% 
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5.3.3. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE DILUÍDO COM MEIO MDT  
 

A capacidade de produção enzimática do fungo é estimulada quando este é 

fermentado em meio MDT com inibição de fonte de carbono (Tavares, 2006). Para 

testar a capacidade de degradação do efluente na presença de um meio que 

favorecia a produção de enzimas extracelulares, executaram-se diferentes 

fermentações, em que o meio de cultura era constituído por meio MDT, sem 

glucose, e efluente em diferentes concentrações. As concentrações de efluente nos 

diferentes meios de fermentação apresentam-se na Tabela 5. 

 

 
Tabela 5 - Constituição do meio de cultura usado nos vários ensaios com MDT. 

 
 

 

 

 

 

 

5.4. OPTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES POR PLANEAMENTO 

FACTORIAL A DOIS NÍVEIS 

 

Para fazer o estudo da optimização das condições experimentais, utilizou-se 

o instrumento estatístico, “planeamento de experiências”, que permitiu obter uma 

metodologia correcta do procedimento a seguir, um estudo das variáveis em causa, 

e também a interacção entre as variáveis, com a máxima precisão (Box et al., 

1978).  

Com o objectivo de optimizar a redução da CQO em Erlenmeyer utilizou-se o 

planeamento experimental (23), com dois níveis e três variáveis (Box et al., 1978) 

perfazendo um total de 8 experiências. Neste planeamento experimental 

escolheram-se três variáveis: concentração de efluente, idade do inóculo e 

presença de meio de produção enzimática MDT. As variáveis estudadas para 

estimar a redução da CQO e seus respectivos níveis são apresentados na Tabela 6. 

Os sinais (-) e (+) representam os níveis inferior e superior das variáveis, 

respectivamente. A concentração de efluente apresenta um limite inferior de 25% e 

um limite superior de 50% e a idade do inóculo apresenta um limite inferior de 3 

dias de crescimento e um limite superior de 6 dias de crescimento. Para a presença 

de meio MDT este estudo foi qualitativo considerou-se o limite inferior a ausência 

Ensaio 
Concentração 
de Efluente 

 
C1 50% 
C2 33% 
C3 25% 
C4 0% 
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de meio MDT, ou seja, a sua substituição por água destilada esterilizada e o limite 

superior a presença de meio MDT.  

 

              Tabela 6 - Variáveis e níveis estudados no planeamento factorial 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A matriz do planeamento experimental encontra-se na Tabela 7. Os 

resultados foram analisados estatisticamente de acordo com o planeamento pré-

estabelecido a fim de conhecer qualitativamente o efeito das variáveis e suas 

interacções. Definiu-se como resposta pretendida a % de redução da CQO. 

 

 

              Tabela 7 – Matriz do planeamento de experiências 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paralelamente aos ensaios P1, P5, P6 e P8, realizou-se o respectivo ensaio 

em branco, com o objectivo de anular a contribuição de carga orgânica do meio 

MDT. Substituiu-se a % de efluente por água destilada na mesma proporção que 

nos ensaios com efluente, com o objectivo de avaliar o comportamento de T. 

versicolor face a todas as variáveis em estudo, apenas na presença de meio MDT. 

Na Tabela 8 estão apresentadas as condições em que foram realizados os ensaios 

referentes ao estudo dos brancos. 

 

 

Ensaio % Efluente MDT Inóculo 
P 1 + + - 
P 2 + - - 
P 3 - - - 
P 4 - - + 
P 5 - + + 
P 6 + + + 
P 7 + - + 
P 8 - + - 

Ensaio % Efluente MDT Inóculo 
P 1 50 MDT 3º dia 
P 2 50 H2O 3º dia 
P 3 25 H2O 3º dia 
P 4 25 H2O 6º dia 
P 5 25 MDT 6º dia 
P 6 50 MDT 6º dia 
P 7 50 H2O 6º dia 
P 8 25 MDT 3º dia 
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               Tabela 8 – Matriz do planeamento dos ensaios em branco 
 

 
 
 
 
 

Realizaram-se 8 diferentes ensaios fermentativos e 4 ensaios em branco 

com o propósito de optimizar as condições para a degradação de um efluente de 

produção de pasta kraft. Todos os ensaios ocorreram em Erlenmeyer durante 14 

dias. Ao longo deste período retiraram-se amostras com seringa esterilizada com 

vista à determinação de vários parâmetros. 

Os cálculos dos principais efeitos e das interacções entre as variáveis, a 

análise estatística e os gráficos foram realizados com o software statistica version 

5.5 (StatSoft, inc.), considerando-se os níveis de significância de 10%. A resposta 

do planeamento foi a máxima redução da CQO. Os resultados foram expressos em 

gráficos de superfície de resposta e no gráfico de Pareto.  

 

 

5.5. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE EM 

REACTOR DESCONTÍNUO COM CONTROLO DE pH E O2 

VERSUS ERLENMEYER SEM CONTROLO DE pH E O2 

 

O êxito da aplicação de Trametes versicolor para o tratamento de um 

efluente reflecte-se na remoção de cor e carga orgânica em níveis consideráveis. 

Para avaliar as diferenças do método em reactor com controlo de pH e oxigénio 

dissolvido, realizaram-se fermentações, com condições idênticas no que diz respeito 

à concentração de efluente, inóculo crescido durante 3 dias, temperatura, agitação 

e tempo de fermentação, em reactor descontínuo e em Erlenmeyer. 

Durante 8 dias, o T. versicolor, fermentou 250 mL de meio MDT sem 

glucose, com 25% de efluente e pH inicial igual a 5,0±0,1, a uma temperatura de 

28,0±0,1 ºC, com agitação orbital de 180±1rpm em Erlenmeyer. O pH e o oxigénio 

dissolvido não foram controlados e a agitação resultou de um movimento orbital do 

Shaker Certomat® H. Paralelamente, em reactor descontínuo, o T. versicolor 

fermentou 500 mL de meio MDT sem glucose, com 25% de efluente e pH inicial 

igual a 5,0±0,5, a uma temperatura de 28,0±0,1 ºC, com agitação de 180±1 rpm, 

durante 8 dias, com controlo de pH, medição de O2 dissolvido e alimentação de ar 

Ensaio % H2O MDT Inóculo 
B 1 50 MDT 3º dia 
B 5 25 MDT 6º dia 
B 6 50 MDT 6º dia 
B 8 25 MDT 3º dia 
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comprimido. O pH manteve-se em 5,0±0,5 por adição automática (através de duas 

bombas peristálticas) de uma solução de NaOH 0,1 M ou de uma solução de H3PO4 

0,5 M.  

Ao longo das diferentes fermentações retiram-se diariamente amostras com 

uma seringa esterilizada. Depois de removidos os vestígios de células e fragmentos 

celulares das amostras, por filtração sob vácuo com filtros de porosidade 0,45 µm, 

foi analisada a cor, a CQO e a actividade das enzimas oxidativas, lacase e 

manganês peroxidase. 

 

 

5.6. SELECÇÃO DAS CONDIÇÕES A UTILIZAR EM 

REACTOR 

 

De acordo com o planeamento pré-estabelecido, depois de analisados 

estatisticamente os resultados, a fim de se verificar qualitativamente o efeito das 

variáveis e suas interacções, concluiu-se acerca de duas possibilidades de meio de 

cultura a usar no estudo da degradação de efluente por batchs sequenciais, a P6 e 

a P8. Foi então realizado um ensaio fermentativo em reactor, com alimentação de 

ar comprimido e controlo de pH, medição de O2 para cada um dos meios 

seleccionados e descritos na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Ensaios realizados em reactor batch. 
 
 
 

 

 

A realização dos ensaios P6’ e P8’ teve como objectivo seleccionar o meio de 

cultura indicado para prosseguir o estudo e para definir a duração dos ciclos a usar 

no processo de batchs sequenciais. Incubaram-se as culturas durante 8 dias com 

pH controlado. Retiraram-se diariamente amostras com vista à determinação de 

vários parâmetros.  

Ensaio % Efluente MDT Inóculo 
P6’ 50 MDT 6º dia 
P8’ 25 MDT 3º dia 
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5.7. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE POR 

BATCHS SEQUENCIAIS (SBR) 

 

De acordo com o meio seleccionado no item anterior prosseguiu-se o estudo 

da degradação do efluente em reactor por batchs sequenciais.  

Utilizou-se um reactor com controlo de temperatura com um volume útil de 

600 mL. O arejamento fez-se através de uma alimentação contínua de ar 

comprimido filtrado num filtro estéril com porosidade de 0,2 µm. Controlou-se o pH 

continuamente com um eléctrodo de pH ligado ao controlador. Mediu-se 

continuamente a taxa de oxigénio dissolvido com um eléctrodo de oxigénio 

associado a um controlador. O controlador apenas teve a função de permitir a 

visualização do nível de saturação de oxigénio no meio, não estando ligado a 

dispositivos que permitiam controlar o nível de oxigénio. O valor medido pelo 

medidor de oxigénio correspondia à percentagem de oxigénio existente no meio. A 

agitação de 180±1 rpm resultou da presença de um agitador magnético no interior 

do reactor e de uma placa de agitação posicionada por baixo do reactor.  

Para o arranque do ensaio utilizou-se um inóculo crescido durante 6 dias. 

Filtrou-se e transferiu-se esterilmente o inóculo, para o meio a fermentar que foi 

imediatamente transferido para o reactor através de um funil previamente 

esterilizado. Definiram-se ciclos de operação de 4 dias com base nos resultados 

obtidos no ensaio descontínuo realizado com o meio de cultura optimizado. Após os 

4 dias de fermentação, parou-se a agitação e o arejamento, o que conduziu à 

sedimentação da biomassa. Depois da sedimentação da biomassa, retirou-se o 

efluente tratado por um tubo de vidro localizado no interior do fermentador, ao qual 

estava ligado um tubo flexível ligado a uma bomba peristáltica Ismatec, por onde 

se evacuou o efluente tratado. A introdução de novo meio MDT e efluente teve 

lugar na câmara de fluxo laminar e realizou-se à chama, prevenindo assim 

contaminações externas. Depois de reposto o meio de cultura a tratar, constituído 

por meio MDT e efluente numa proporção de 50%, iniciou-se a agitação e o 

arejamento, começando desta forma um novo ciclo. A duração de cada uma das 

fases do ciclo está descrita na Tabela 10. Ao longo de todo o processo retiraram-se 

amostras com seringas estéreis nos dias 0, 2 e 4 de cada ciclo, ou seja, antes e 

durante a fase de reacção, e após a fase de sedimentação.  



Materiais e Métodos 

 46 

 

Tabela 10 – Fases de funcionamento do ciclo estudado na primeira etapa do reactor SBR. 
Fases Tempo 

Enchimento de meio MDT 00h 3min 

Enchimento de efluente 00h 3min 

Reacção 5710min 

Sedimentação 00h 30min 

Descarga 00h 4min 

Estagnação 00h 10min 

 

A primeira etapa englobou ciclos com uma duração total de 4 dias (5760 

min), mas face aos resultados obtidos, numa segunda etapa reduziu-se o período 

de duração dos ciclos. Efectuou-se o estudo em ciclos com a duração de 2 dias 

(2880 min), diminuindo assim o tempo de reacção e o tempo de permanência do 

efluente a tratar, como mostra a Tabela 11. 

 

 

Tabela 11 - Fases de funcionamento do ciclo estudado na segunda etapa de reactor SBR. 
Fases Tempo 

Enchimento de meio MDT 00h 3min 

Enchimento de efluente 00h 3min 

Reacção 2830min 

Sedimentação 00h 30min 

Descarga 00h 4min 

Estagnação 00h 10min 

 

Todo o ensaio em SBR, incluindo a primeira e segunda etapas, teve a 

duração total de 42 dias, sem renovação de biomassa. No início de cada ciclo de 

fermentação determinou-se a cor, a CQO, os SST e o conteúdo em lenhina. No final 

de cada ciclo, além da cor, CQO, SST e conteúdo em lenhina, determinou-se a 

turbidez do meio de saída no meio de saída do reactor. 
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5.8. METODOLOGIAS DE ANÁLISE UTILIZADAS NAS 

FERMENTAÇÕES  

 
Nas amostras das fermentações recolhidas durante os ensaios, analisaram-

se vários parâmetros, alguns deles já descritos, tais como a determinação de CQO, 

da cor e da concentração de lenhina. Para além destes parâmetros, analisou-se a 

turbidez do meio de saída e analisaram-se as actividades das enzimas lacase (Lac) 

e mangânes peroxidase (MnP) pelas seguintes metodologias: 

 

5.8.1. MONITORIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DA LACASE 
 

A actividade da enzima lacase estimou-se pela variação da absorvância a 

420 nm devido à oxidação do Ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotriazolina-6-sulfónico) 

(ABTS) em tampão citrato/fosfato. O radical catiónico do ABTS possui um 

coeficiente de extinção molar a 420 nm de 36000 M-1 cm –1. 

Colocaram-se num tubo de ensaio 500 µL de ABTS (0,4 mM) e 1400 µL de 

solução tampão citrato/fosfato (0,05 M/0,1 M; pH=4,5). Colocou-se o tubo em 

banho de água a 40ºC durante aproximadamente 30 minutos. Procedeu-se à 

calibração do espectrofotómetro com o conteúdo deste tubo, que serviu de branco 

depois de transferido para a célula de leitura. Após a calibração adicionaram-se 100 

µL de amostra à célula e agitou-se rapidamente. Colocou-se a célula novamente no 

aparelho e fez-se a leitura da variação da absorvância durante 120 segundos 

(Ander & Messner,1998). 

 

A actividade enzimática é determinada pela Lei de Beer: 

                 

                    Abs=εlc     

              l

f
 (U/L)Actividade

×

×××∆
=

ε

DdilTAbs

 

           em que: 

 

          Actividade (U/L)=µmol de substrato convertido em produto por  

          unidade de tempo de reacção 

           ∆ Abs=Variação da absorvância a 420 nm 

           ε= 36000 M-1 cm –1 
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           l=comprimento da célula =1 cm 

           T=60, factor de conversão de segundos a minutos 

           fdil=factor de diluição da amostra, que foi igual a 20:0,100 mL  

           para 2,00 mL na célula 

           D=factor de conversão de µL para litro=1000000 

 

 

        Actividade (U/L)=∆Abs×60×20×1000000/36000 

 

5.8.2. MONITORIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DA MANGANÊS PEROXIDASE 
 

A actividade da enzima manganês peroxidase estimou-se pela oxidação de 

duas moléculas de 2,6-dimetoxifenol a uma molécula do dímero coerulinona 

(3,3’,5,5’-tetrametoxi-p,p’-difenoquinona). A formação de coerulinona mediu-se 

espectrofotometricamente a 469 nm. Colocaram-se num tubo de ensaio 1400 µL de 

tartarato de sódio (0,1 M; pH = 4,5), 200 µL de MnSO4 (1 mM) e 100 µL de DMF 

(2,6-dimetoxifenol) (1 mM). Colocou-se o tubo em banho de água a 30ºC durante 

aproximadamente 30 minutos. Procedeu-se à calibração do espectrofotómetro com 

o conteúdo deste tubo que constitui o branco. Após a calibração adicionaram-se 

100 µL de amostra e 200 µL de H2O2 (0,1 mM) à célula e agitou-se rapidamente. 

Colocou-se a célula novamente no aparelho e fez-se a leitura da variação da 

absorvância. O coeficiente de extinção molar é de 27500 M-1 cm-1 (Martinez, 1995). 

 

A actividade enzimática é determinada pela Lei de Beer: 

                 

                    Abs=εlc     

              
l

f
 (U/L)Actividade

×

×××∆
=

ε

DdilTAbs
 

          em que: 

  

          Actividade (U/L)=µmol de substrato convertido em produto por  

          unidade de tempo de reacção 

           ∆ Abs=Variação da absorvância a 469 nm 

           ε=27500 M-1 cm –1 

           l=comprimento da célula =1 cm 

           T=60, factor de conversão de segundos a minutos 

           fdil=factor de diluição da amostra, que foi igual a 20:0,100 mL  

           para 2,00 mL na célula 
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           D=factor de conversão de µL para litro=1000000 

     

          Actividade (U/L)=∆ Abs×60×20×1000000/27500 

 

 

 

 

 

5.8.3. DETERMINAÇÃO DA TURBIDEZ  
 

Na determinação da turbidez mediu-se a absorvância da amostra, a um 

comprimento de onda 860 nm utilizando um espectrofotómetro JENWAY 6450 

UV/Vis. A turbidez medida depende do tamanho, forma, cor, e propriedades 

refractivas das partículas, fornecendo assim uma informação qualitativa da 

degradação do fungo no meio de cultura (Standard Methods, 2001). 

 

5.8.4. DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS (SST) 
 

Filtrou-se um volume conhecido de amostra num filtro de fibra de vidro 

(0,45 µm) previamente pesado. Introduziu-se o filtro com a amostra na estufa a 

105±1ºC até atingir peso constante. O teor em SST determinou-se pela diferença 

de peso entre filtro com amostra seco e o peso do filtro seco antes da filtração 

(Standard Methods, 2001). 
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6.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

6.1. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO EFLUENTE 

 

Neste trabalho o objecto de biotransformação é o efluente industrial kraft de 

produção de pasta de papel da fábrica de Cacia do grupo Portucel-Soporcel. Para 

uma melhor compreensão do trabalho biotecnológico a realizar com o efluente, 

procedeu-se inicialmente a uma caracterização físico-química deste efluente. 

 

6.1.1. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO EFLUENTE 
 

O efluente apresentou um carácter ligeiramente alcalino, com pH igual a 

8,2±0,1 e o valor da sua cor foi de 581±25 UPt. O conteúdo de carga orgânica do 

efluente foi dado pela medição do oxigénio necessário à sua degradação. No caso 

da degradação ocorrer de forma biológica, o oxigénio necessário à biodegradação 

corresponde ao valor de Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) que, neste caso, 

foi igual a 379±18 mg O2/L. A degradação química está associada ao valor de 

Carência Química de Oxigénio (CQO) que foi igual a 998±13 mg O2/L. Os 

compostos voláteis do efluente foram determinados sob a forma de ácido acético, 

sendo o seu valor igual a 0,06±0,01 g de ácido acético /L de efluente. Depois de 

evaporado, o resíduo seco do efluente corresponde a 1,31±0,11 g/L e as suas 

cinzas a 0,96 ±0,04 g/L. O azoto total Kjeldahl determinado foi de 6,05±0,48 mg/L 

e a concentração de fósforo total foi igual a 1,88±0,01 mg/L. Por análise elementar 

determinou-se a percentagem de hidrogénio, carbono, azoto e enxofre, sendo estas 

igual a 0,41±0,22%, 11,74±0,09%, 0,14±0,01% e 2,45±0,22%, respectivamente. 

Na Tabela 12 estão resumidas as características físico-químicas do efluente 

estudado. 
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Tabela 12 - Características físico-químicas do efluente. 
 

Características físico-químicas 

Parâmetro Valor ± Desvio Padrão Unidade 

pH 8,2 ± 0,1 --------- 

Cor 581 ± 25  UPt 

CQO  998 ± 13  mg O2/L 

CBO5 379 ± 18  mg O2/L 

Compostos voláteis 0,06 ± 0,01 
g de acido acético /L 

de efluente 

Cinzas 0,96 ± 0,04  g/L 

Resíduo seco 1,31 ± 0,11  g/L 

Azoto total Kjeldahl 6,05 ± 0,48  mg/L 

Fósforo total   1,88 ± 0,01  mg/L 

H 0,41 ± 0,22 % 

C 11,74 ± 0,09 % 

N 0,14 ± 0,01 % 

S 2,45 ± 0,22 % 

 

 

6.1.2. DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES NEUTROS 
 

O cozimento da madeira no processamento kraft ocorre em condições de 

elevada temperatura e elevada alcalinidade. Uma das razões para este facto advém 

da existência de ligações entre a lenhina e outros compostos como hidratos de 

carbono. O cozimento conduziu à degradação da lenhina e à libertação de hidratos 

de carbono, originando os açúcares que estão presentes no efluente em pequenas 

quantidades. 

A análise dos açúcares neutros presentes no efluente foi realizada, usando-

se a metodologia já descrita em 5.1.10, e os resultados podem observar-se na 

Figura 9.  
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               Figura 9 - Quantificação dos açúcares neutros existentes no efluente. 
 

A concentração de açúcares no efluente é baixa, não existindo nenhum dos 

hidratos de carbono analisados em concentração superior a 12 mg/L. Os açúcares 

predominantes no efluente são a Arabinose, a Galactose e a Glucose. Em 

concentrações inferiores a 5 mg/L existem a Ramnose, a Xilose e a Manose. 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. ANÁLISE DO RESÍDUO SÓLIDO 
 

A análise de resíduo sólido realizada pela técnica de ICP permitiu a 

identificação e quantificação dos elementos iónicos que estão presentes no 

efluente. Na Figura 10 podem-se observar quais os iões presentes no efluente e as 

respectivas concentrações. O elemento mais significativo é o Na+, que surge no 

efluente com uma concentração de 409,7 mg/L. A presença do ião Na+ no efluente 

advém do processo de branqueamento da pasta crua ou kraft, onde é utilizado o 

reagente NaOH no estágio de extracção (EOP).  
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Figura 10 - Elementos iónicos presentes no resíduo sólido de efluente. 

 

 

Os elementos como o Si, K+ e Ca2+ encontram-se no efluente com a mesma 

ordem de grandeza nas concentrações de 11,9 mg/L, 13,8 mg/L e 10,1 mg/L, 

respectivamente. Os elementos Si e K advêm da madeira, enquanto que o cálcio 

provém da madeira e da pasta crua. Durante o processo de caustificação, em que a 

lixívia negra é regenerada em lixívia branca pela acção de CaO, são libertados para 

o efluente resíduos de Ca2+. 

Em concentrações não superiores a 0,30 mg/L existem no efluente alguns 

iões metálicos, à excepção do Al3+, como se pode verificar na Figura 10. A presença 

destes iões no efluente pode ter origem na migração de iões metálicos das 

estruturas metálicos como tubagens, entre outras. 

 

 

6.1.4. CARACTERIZAÇÃO DA LENHINA 
 

A caracterização da lenhina centrou-se na determinação da sua 

absortividade molar e identificação dos vários grupos presentes na amostra por 

espectroscopia UV-Vis bem como na identificação de ligações características e de 

grupos funcionais por espectroscopia FT-IR. 
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Determinação da absortividade molar 

 

Para a caracterização da lenhina do efluente em estudo determinou-se o 

índice de absortividade molar (ε). 

A amostra de lenhina, depois de precipitada do efluente e diluída em 

metoxifenol, foi analisada por espectroscopia UV-Vis. Na Figura 11, pode-se 

observar o espectro obtido da respectiva análise, que corresponde a um espectro 

típico de uma lenhina. 
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Figura 11 - Espectro UV-Vis da amostra de lenhina. 

 

O espectro UV-Vis da lenhina é composto pelas bandas de absorção 

correspondentes às diferentes unidades de fenilpropano que constituem o polímero.  

Tal como um espectro de lenhina típico, neste espectro a linha de absorção 

diminui a partir de um máximo perto dos 211 nm até à zona de absorção de 260 

nm (Sarkanen & Ludwig, 1971). Na zona de 235 nm pode-se observar o “braço” 

característico do espectro UV da lenhina. Na zona espectral perto dos 280 nm pode-

se observar a “lomba” de absorção característica da lenhina que revela o seu 

carácter aromático (Sarkanen & Ludwig, 1971). 

Numa análise mais detalhada, pode-se atribuir a lomba na curva de 

absorção na região espectral entre os 270 e 290 nm à presença de grupos fenólicos 

hidroxilados. A presença destes grupos contribui significativamente para a absorção 

característica da lenhina perto dos 280nm (Sarkanen & Ludwig, 1971).  

A zona de absorção entre os 250 nm e 300 nm revela a presença de grupos 

bifenílicos (Sarkanen & Ludwig, 1971). 

A presença de grupos carbonilo não conjugados está confirmada com a 

presença de uma zona de absorção entre os 270 e 310 nm (Sarkanen & Ludwig, 

1971). 
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A zona de absorção entre os 300 e 400 nm do espectro corresponde à 

presença de grupos carbonilo ou ligações duplas, conjugadas com o anel aromático 

(Sarkanen & Ludwig, 1971). Concluiu-se que o espectro UV-Vis obtido e analisado 

corresponde a um espectro típico de uma lenhina (Sarkanen & Ludwig, 1971).  

Pela análise do espectro representado na Figura 11, pode-se determinar a 

absortividade molar da lenhina pela Lei de Beer no comprimento de onda λ=280,0 

nm. 

Sabendo que a concentração da solução de lenhina utilizada é 35 mg/L, 

como referido no ponto 5.1.11 e que a absorvância máxima foi de 0,3247 ao 

comprimento de onda característico de λ=280,0 nm, determinou-se o valor da 

absortividade molar da lenhina que foi igual a 9,3 x 10-3 cm-1.L.mg-1. 

 

Análise da lenhina por espectroscopia de infra-vermelho com transformada 

de Fourrier  (FT-IR) 

 

A espectroscopia de infravermelho mede a transição entre estados 

vibracionais que ocorrem quando uma molécula absorve energia na região do 

infravermelho do espectro electromagnético. Os diferentes grupos funcionais e os 

seus diferentes tipos de ligação têm frequências e intensidades de absorção 

distintas no infravermelho. Os modos de vibração nas moléculas podem ser de 

estiramento ou de deformação. 

Assim, através da análise do espectro de FTIR, Figura 12, pode-se concluir 

sobre alguns tipos de ligações e de grupos funcionais presentes na amostra de 

lenhina analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Espectro de FTIR da lenhina do efluente. 
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Pela análise do espectro de infravermelho obtido pode-se observar que estão 

presentes grandes quantidades de grupos hidroxilo (absorção a 3443 cm-1), 

característicos da lenhina kraft. Os picos correspondentes à absorção de 1517 e 

1619 cm-1 correspondem ao anel benzénico também característico desta mesma 

lenhina. O pico correspondente à absorção de 1637 cm-1 poderá corresponder às 

duplas ligações conjugadas com grupo carbonilo ou à conjugação das duplas 

ligações com anel aromático. (Sarkanen & Ludwig, 1971). 

Na Tabela 13, estão indicados os tipos de ligação correspondentes aos 

principais picos observados e o respectivo tipo de vibração. 

 

 

Tabela 13 - Tipos de ligação e respectivos números de onda em espectroscopia de 
infravermelho (Sarkanen & Ludwig, 1971). 

Número de onda de vibração (cm-1)          Tipo de vibração 

3443                   ð O-H 

2918; 2849                    ð C-H 

1714                   ð C=O 

1517;1619 C=C (duplas ligações em núcleo 

aromático) 

1637 C=C (duplas ligações em núcleo aromático 

ou duplas ligações com grupo carbonilo) 

1383 ð C-O 

1113; 1037 δ C-O ou δ C-H no plano, essencialmente 

de núcleo seringilo 

Nota: ð- vibração de alongamento; δ- vibração de deformação 

 

Observando a Tabela 13, verifica-se que a maioria das vibrações são de 

alongamento. Neste modo vibracional a distância entre dois átomos aumenta ou 

diminui, mas os átomos ficam no mesmo eixo de ligação. O modo de vibração de 

deformação, em que a posição do átomo muda em relação ao eixo original da 

ligação, apenas se observa nas ligações correspondentes aos picos de 1113 e 1037 

cm-1. 

Pela análise do espectro da Figura 12 pode-se concluir que a amostra 

extraída do efluente identifica a lenhina como lenhina kraft (Sarkanen & Ludwig, 

1971). 
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6.1.5. DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO EM LENHINA-ESPECTROSCOPIA 
UV-VIS 
 

Depois de conhecido o valor da absortividade molar da lenhina presente no 

efluente em estudo, o conteúdo em lenhina foi determinado pela Lei de Beer, sendo 

este igual a 399,5±0,6 mg/L. 

6.1.6. CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO EFLUENTE 
 

Pela caracterização efectuada ao efluente em estudo, com base nas suas 

características físico-químicas, concluiu-se que o efluente tem um carácter 

ligeiramente alcalino, apresenta coloração e contém carga orgânica. Existem alguns 

iões metálicos e açúcares neutros em concentrações bastante baixas. Em 

concentrações superiores encontram-se o azoto, fósforo e iões como o sódio, cálcio, 

potássio e silício. A lenhina presente neste efluente apresenta características 

semelhantes às documentadas lenhinas kraft. 

 

 

6.2. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE EM BATCH 

 

6.2.1. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE DILUÍDO COM ÁGUA  
 

A lacase e a manganês peroxidase são enzimas lenhinolíticas produzidas por 

T. versicolor apenas quando existem condições de fermentação que estimulam a 

produção destas enzimas. Com este ensaio tentou-se averiguar se a ausência de 

nutrientes permitia a produção enzimática por parte do fungo, na presença de um 

efluente, que poderia actuar como indutor, e averiguar até que nível se reduziu a 

CQO e a cor do efluente. A evolução da actividade da lacase nos diferentes meios 

apenas constituídos por efluente e água destilada encontra-se representada na 

Figura 13 (a). Verificou-se que na presença de efluente diluído com água destilada 

a actividade enzimática da lacase não aumentou ao longo do tempo de 

fermentação. No caso em que a concentração de efluente é de apenas 25%, a 

actividade da lacase manteve-se constante. Nos ensaios, em que os meios 

continham 33 e 50% de efluente, observou-se uma diminuição da actividade da 

lacase de apenas 50U/L ao longo da fermentação. O decréscimo evidente da 

actividade da lacase é observável, na fermentação em meio com 100% de efluente. 

A ausência de nutrientes não permitiu que o fungo se tivesse adaptado a um meio 

certamente adverso apenas constituído por efluente, reflectindo-se numa actividade 
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bastante baixa de lacase e manganês peroxidase e decrescente ao longo da 

fermentação. 
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Figura 13 - Actividade das enzimas lenhinolíticas, lacase em (a) e manganês peroxidase em  
(b), em meio de cultura sem a presença de estimulantes. 

 

 

Enquanto que a actividade da lacase era pouco variável ao longo da 

fermentação, o mesmo não se verificou na actividade da manganês peroxidase. 

Como se pode observar na Figura 13 (b), nos meios em que o efluente se 

encontrava diluído com água destilada ocorreu um aumento da actividade da MnP, 

levando a concluir que a actividade desta enzima atingiu um pico entre o 7º e o 11º 

dia de fermentação nos diferentes meios. Embora o perfil da actividade da MnP 

indique uma evolução na actividade desta enzima, o aumento da actividade não foi 

superior a 40 U/L em qualquer dos ensaios realizados.  

A redução da CQO foi acompanhada em todos os ensaios fermentativos. O 

valor inicial em cada ensaio da CQO é tanto maior quanto maior a concentração de 

efluente, visto que este é diluído em água destilada, desprovida de qualquer CQO. 

O decréscimo da CQO, constatou-se, então, muito dependente da concentração de 

efluente no meio fermentativo. Na Figura 14 (a) encontra-se representada a 

evolução da CQO ao longo da fermentação. Nas fermentações em que o efluente se 

encontrava diluído com água destilada, observou-se que a carga orgânica apenas 

diminuiu ligeiramente até ao 4º dia de fermentação e, a partir deste dia, a CQO era 

variável, tendo mesmo aumentado até ao fim da fermentação. Apenas no meio com 

100% de efluente se observou um perfil com uma tendência clara de diminuição da 

CQO.  
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Figura 14 - Variação da CQO (a) e  a taxa de redução da CQO (b) ao longo do tempo de 

fermentação, em meio de cultura sem a presença de estimulantes. 
  

 

As taxas de redução da CQO estão representadas na Figura 14 (b), onde se 

pode observar que o máximo de degradação da CQO ocorreu no meio com 100% 

de efluente, permanecendo com o valor de 40% após 14 dias de fermentação. Nos 

meios com 50 e 33 % de efluente ocorreu diminuição da CQO até ao 4º dia e, a 

partir daí, embora se tenha observado redução da CQO em relação ao valor inicial, 

o valor absoluto da CQO foi aumentando. No meio com 25% de efluente apenas se 

verificou redução da CQO no 7º dia de fermentação, tendo esta o valor de 5,5%. O 

aumento da CQO nos diferentes meios no decorrer da fermentação poderá indicar 

actividade metabólica do fungo como resultado da necessidade de este se adaptar à 

toxicidade do meio em que se encontra. 

O perfil da variação da cor do meio fermentativo foi seguido ao longo do 

ensaio. A redução de cor apenas foi conseguida até ao 4º dia de fermentação. 

Como se pode verificar na Figura 15 (a), nos meios em que o efluente está em 

concentrações de 50, 33 e 25%, a redução de cor verifica-se até ao 4º dia e após 

este a cor aumenta. Este resultado (o aumento de substâncias dissolvidas no meio 

de fermentação) até poderá ser resultante do metabolismo do fungo. No meio de 

fermentação apenas constituído por efluente a redução da cor ocorre até ao 7º dia 

de fermentação e após o 7º dia é que se verifica o aumento da cor. Quando o fungo 

está perante um meio constituído por 100% de efluente certamente a sua 

capacidade de adaptação metabólica é menor, implicando a degradação da cor, que 

é resultante da presença de resíduos lenhinocelulósicos e que ocorre durante um 

período de tempo maior. No entanto, a adaptação do fungo ao meio, que é 

traduzida por um aumento da cor como resultado da actividade metabólica do 

fungo, ocorre mais tarde do que nos meios fermentativos onde a concentração de 

efluente é de 50, 33, e 25%.  
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Figura 15 - Variação da cor (a) e  taxa de redução da cor (b) ao longo do tempo de 

fermentação, em meio de cultura sem a presença de estimulantes. 
 

 

Na Figura 15 (b) está representada a taxa de redução da cor para as 

diferentes concentrações de efluente para os dias 4, 7, 11 e 14 de fermentação. 

Verifica-se que em todos os meios com diferentes concentrações de efluente existe 

redução de cor no 4º dia de fermentação, sendo esta mais evidente no meio em 

que a concentração de efluente é de 25%. No caso da fermentação em meio com 

100% de efluente, houve redução em relação ao dia 0, no 4º, 7º e 11º dia, embora 

o valor absoluto de cor no 11º dia seja superior ao do 7º dia. No 11º dia ocorreu 

um aumento da cor, mas como o valor absoluto é inferior ao inicial, verificou-se 

uma redução em relação ao início da fermentação. Nos meios fermentativos com 33 

e 50% de efluente, a redução de cor surgiu apenas no 4º dia, sendo nos restantes 

dias o valor absoluto da cor superior ao valor inicial. No meio com 25% de efluente, 

ocorreu redução da cor no 4º e 7º dia de fermentação. No 7º dia, o valor da cor foi 

superior ao valor medido no 4º dia, mas sendo inferior ao valor inicial houve 

redução. 

A realização deste ensaio revelou a necessidade de uma fonte de nutrientes 

para a adaptação do fungo a um meio com efluente. A baixa produção de enzimas 

lenhinolíticas indicou que a presença de efluente não foi suficiente para estimular o 

fungo para a produção destas. A evolução da CQO ao longo desta série de ensaios, 

não mostrou sinais de uma diminuição satisfatória, tendo em três dos ensaios 

reflectido a tendência de um aumento da carga orgânica do meio de cultura. 

Quanto à variação da cor, não ocorreram alterações significativas nos ensaios 

efectuados, à excepção do ensaio com 100% de efluente. No entanto, em nenhum 

dos ensaios se verificou uma diminuição da cor no último dia de fermentação. 

Concluiu-se que o tratamento de efluente apenas diluído em água, sem uma fonte 

de nutrientes, por T. versicolor, não atingiu os objectivos delineados. 
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6.2.2. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE DILUÍDO COM MEIO MDT  
 

O meio MDT é o meio indicado para a produção de enzimas lenhinolíticas de 

Trametes (Roy & Archibald, 1993). Fez-se um estudo, para averiguar de que forma 

a produção destas enzimas era influenciada pela presença de efluente no meio 

MDT, e de que forma influenciava a degradação da carga orgânica e da cor do 

efluente. Pela análise da Figura 16, pode-se concluir que a actividade enzimática é 

superior nos meios com efluente (25%, 33% e 50%) do que apenas com MDT (0% 

de efluente). A potencialidade dos indutores na produção de lacase já foi estudada 

e referenciada. Como indutores da produção de lacase, foram estudados diversos 

compostos como a xilidina (Couto et al., 2002), o cobre (Tavares et al., 2005), o 

ácido ferúlico (Nowak et al., 1998), o álcool veratrílico (Mansur et al., 1998), o 

pirogalol (Osiadacz et al., 1999), o fenol e o cresol em baixas concentrações (Ryan 

e tal, 2007), e o efluente papeleiro (Manzanares, 1995, Ryan, 2007, Xavier, 2007) 

para a Trametes versicolor. Como se pode verificar pela Figura 16, o efluente 

utilizado estimulou não só a produção de lacase como também a produção de 

manganês peroxidase e os níveis de actividade apresentados são o dobro dos 

apresentados no ensaio anterior, só com o efluente e água. 
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Figura 16 - Actividade das enzimas lenhinolíticas, lacase em (a) e manganês peroxidase em 

(b), em meio de cultura com a presença de estimulantes. 
 

O efeito da estimulação da produção enzimática provocada pelo efluente 

variou com a concentração do efluente presente no meio de cultura. No meio com 

25% de efluente registou-se uma actividade da lacase, mais baixa do que nos 

meios com 33 e 50% de efluente até ao 11º dia de fermentação (Figura 16 (a)), o 

que sugere que uma maior concentração de efluente induz uma maior actividade 

enzimática. Observando o perfil das curvas que traduzem a evolução da actividade 

da lacase, verificou-se que no meio com 25% de efluente a tendência ao longo da 

fermentação é de uma estabilização da actividade da lacase, enquanto que nos 
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meios com 33 e 50% de efluente a tendência é de diminuição da actividade da 

lacase. Nos meios com 33 e 50% de efluente a actividade da lacase demonstrou ser 

muito idêntica nos primeiros 7 dias de fermentação. Após o 7º dia, a actividade 

desta enzima diminuiu nos dois meios de cultura. No meio com 50% de efluente a 

diminuição da actividade da lacase foi mais evidente do que no meio com 33% de 

efluente. O facto de uma maior concentração de efluente no meio de cultura induzir 

actividades de lacase mais elevadas, não garante que estas se mantenham 

estáveis, pois uma maior concentração de efluente poderá estar associada a uma 

maior toxicidade para o fungo e consequentemente uma diminuição gradual da 

actividade ao longo da fermentação. 

A actividade da manganês peroxidase (Figura 16 (b)) nos diferentes meios 

de cultura apresentou um perfil diferente da actividade da lacase. Apenas no 14º 

dia de fermentação é que a evolução da actividade da lacase foi idêntica à 

apresentada pela manganês peroxidase ao longo de toda a fermentação. Nos meios 

de cultura estudados a actividade da manganês peroxidase foi superior no meio 

com 33% de efluente e os valores de actividade mais baixos foram identificados no 

meio de cultura com 50% de efluente. A actividade desta enzima manteve-se 

estável durante o período de fermentação, não havendo registo de tendências para 

o aumento ou para a diminuição da actividade nos meios com efluente. Pelos 

resultados obtidos, pode-se concluir que, para a estimulação da actividade da 

manganês peroxidase, o meio com 33% conduziu a melhores resultados do que o 

meio com 25%, no entanto, quando a concentração de efluente foi aumentada para 

50%, a actividade revelou-se mais baixa, certamente devido ao efeito tóxico 

associado a uma maior concentração de efluente. 

A degradação da carga orgânica foi acompanhada pela determinação da 

CQO ao longo de toda a fermentação, como se pode observar na Figura 17. A 

redução mais significativa verificou-se após os primeiros 4 dias de fermentação e, 

após estes, não ocorreu variação da CQO em qualquer dos meios com efluente. 

Analisando a Figura 17 (a), conclui-se que a maior contribuição da CQO tem origem 

no meio MDT e não no efluente, visto que o valor da CQO para o meio sem efluente 

foi de 2894 ± 21 mg/L, sendo superior à CQO do efluente. A maior taxa de 

redução, de 76%, foi obtida no meio com 50% de efluente. Tendo em conta que o 

valor da CQO inicial é bastante idêntico nos meios com 25% e 0% de efluente e 

que a redução deste foi superior no meio com 25% de efluente nos primeiros dias 

de fermentação, conclui-se que a presença de efluente no meio de cultura estimula 

o T. versicolor para a degradação da carga orgânica do meio de cultura. 
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Figura 17 - Variação da CQO (a) e  taxa de redução da CQO (b) ao longo do tempo de 
fermentação, em meio de cultura com a presença de estimulantes. 

 

 

Observando a Figura 17 (b), verifica-se que no meio de cultura com 50% de 

efluente, a redução da CQO ocorreu ao longo de todo o período de fermentação, 

tendo sido atingido o máximo de 76% de redução no 11º dia de fermentação. No 

meio de cultura com 33% de efluente a redução da CQO ocorrida até ao 4º dia de 

fermentação permaneceu estável até ao 11º dia, tendo atingido o seu máximo no 

7º dia com 65%. No 14º dia de fermentação ocorreu uma diminuição da redução da 

CQO que resultou de um aumento da CQO no meio. Em relação ao meio com 25% 

de efluente, a redução permaneceu estável, desde o 7º dia de fermentação até ao 

final do ensaio, atingindo o seu máximo no 7º dia com 74% de redução. A redução 

da CQO no meio isento de efluente ocorreu de forma mais gradual, mas após os 14 

dias de fermentação foi alcançada uma redução de 66%, não muito diferente dos 

máximos de redução verificados nos meios com efluente.  

Esta série de ensaios revelou que a redução da CQO foi incrementada com a 

presença de efluente. Os resultados apresentados não permitem concluir sobre uma 

possível relação de proporcionalidade entre a taxa de redução da CQO e a 

actividade enzimática, pois a actividade enzimática não mostrou picos de actividade 

nos mesmos dias em que ocorreu a máxima taxa de redução da CQO. 

A redução de cor não foi conseguida com o mesmo sucesso da redução da 

CQO. Como se pode verificar na Figura 18 (a), nos meios em que existia efluente 

ocorreu uma variação da cor ao longo de toda a fermentação, o mesmo não 

ocorreu no meio isento de efluente. No meio com 33% de efluente, a redução de 

cor só ocorreu até ao 4º dia de fermentação, depois do qual se registou um 

aumento da cor no meio de cultura. Nos meios com 25% e 50% de efluente a 

redução de cor foi observada até ao 7º dia de fermentação e após este ocorreu um 

aumento da cor. O aumento da cor nos diferentes meios poderá dever-se a um 
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aumento de substâncias, dissolvidas no meio de fermentação, que poderão ser 

resultantes do metabolismo do fungo na presença do efluente. 
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Figura 18 - Variação da cor (a) e  taxa de redução da cor (b) ao longo do tempo de 
fermentação, em meio de cultura com a presença de estimulantes. 

 

 

Na Figura 18 (b), pode-se observar a taxa de redução da cor nos diferentes 

meios com diferentes concentrações de efluente para os dias 4, 7, 11 e 14 de 

fermentação. Verificou-se que em todos os meios com diferentes concentrações de 

efluente existiu redução de cor no 4º dia de fermentação, sendo esta mais evidente 

quando a concentração de efluente era de 33%. No caso da fermentação em meio 

com 33% e 50% de efluente, verificou-se redução no 4º, 7º, 11º e 14º dia, embora 

o máximo de redução tenha sido no 7º e 4º dia para os meios com 50% e 33% 

respectivamente. No meio isento de efluente (0%) nunca ocorreu redução de cor e, 

contrariamente, registou-se um ligeiro aumento de cor ao longo da fermentação 

embora nada significativo, não sendo assim visível na Figura 18 (a). 

A realização deste ensaio demonstrou que a presença de uma fonte de 

nutrientes promoveu a produção de enzimas lenhinolíticas, contrariamente aos 

ensaios realizados isentos de uma fonte de nutrientes. Nesta série de ensaios, a 

evolução da CQO mostrou sinais de uma diminuição satisfatória durante os 

primeiros quatro dias de fermentação, à excepção do ensaio com 0% de efluente. 

Em relação à variação da cor, não ocorreram alterações significativas e conclusivas 

nos ensaios efectuados. Concluiu-se que o tratamento de efluente diluído em meio 

de nutrientes, por T. versicolor, permitiu a produção de enzimas lenhinolíticas e 

uma redução significativa da CQO, atingindo assim os objectivos delineados. 
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6.3. OPTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES POR PLANEAMENTO 

FACTORIAL A DOIS NÍVEIS 

 

Depois de terem sido estudadas diferentes condições para a redução da CQO 

do efluente por T. versicolor, elaborou-se um planeamento de experiências com 

vista ao estudo de três variáveis: concentração de efluente, presença de meio MDT 

e idade do inóculo, a dois níveis. O objectivo deste estudo é a optimização das 

condições para a redução da CQO do efluente. A máxima redução da CQO obtida 

durante o processo de fermentação foi a variável de resposta considerada. O 

planeamento totalizou 8 experiências com as diferentes combinações das três 

variáveis em estudo. Os ensaios foram efectuados em conformidade com o plano 

experimental proposto no ponto 5.4. Para a concentração de efluente escolheu-se 

como limite inferior 25% de efluente e como limite superior 50%. Esta escolha 

baseou-se no facto de anteriormente ter sido efectuado um estudo prévio para 

estas duas concentrações. Para a presença de meio MDT escolheu-se para limite 

inferior a ausência deste, ou seja, a sua substituição por água destilada, que se 

quantificou pelo valor zero e para o limite superior a presença de meio MDT, que, 

por sua vez, foi quantificado com o valor um. Para a idade do inóculo escolheu-se 

como limite inferior um crescimento prévio do inóculo de 3 dias e para o limite 

superior um crescimento prévio do inóculo de 6 dias.  

Para eliminar o efeito da presença de meio MDT na análise da CQO, utilizado 

em 4 dos 8 ensaios, foram realizados ensaios em branco onde o efluente foi 

substituído por água destilada, como descrito na Tabela 14, obtendo-se desta 

forma a contribuição dada pelo meio de cultura MDT para a CQO final. 

 

Tabela 14 - Descrição da constituição  do meio de cultura dos ensaios P1,P5, P6, P8 e 
respectivos ensaios em branco (B1, B5, B6 e B8) 

 

 

Na Figura 19, está representada a evolução da CQO nos ensaios em que foi 

utilizado meio de cultura MDT e efluente, e nos respectivos ensaios em branco, 

Ensaio % H2O % MDT % Efluente 
Idade do 
Inóculo 

P 1 - 50 50 3º dia 
P 5 - 75 25 6º dia 
P 6 - 50 50 6º dia 
P 8 - 75 25 3º dia 
B 1 50 50 - 3º dia 
B 5 25 75 - 6º dia 
B 6 50 50 - 6º dia 
B 8 25 75 - 3º dia 
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apenas com efluente e água destilada. No decorrer de toda a fermentação o valor 

da CQO nos ensaios em branco é superior aos respectivos ensaios com efluente.  
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Figura 19 - Variação da CQO ao longo do tempo de fermentação. 
 

 

A presença do efluente no meio de cultura induz no fungo uma rápida 

redução da carga orgânica, como ilustra a Figura 19. Durante os primeiros 4 dias 

de fermentação ocorreu uma elevada redução da CQO nos meios com efluente, o 

que não aconteceu nos ensaios em branco. Novamente se observou que a presença 

de efluente estimulou o fungo T. versicolor para a redução da CQO do meio de 

cultura. 

Os resultados das variáveis, medidas ao longo das fermentações de T. 

versicolor nos diferentes meios previstos pelo planeamento de experiências, estão 

resumidos na Tabela 15.  
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 Tabela 15 - Planeamento de experiência 23 e respectivos resultados. 

Ensaio 
Concentração 
de efluente 

(%) 

Meio de 
diluição 

Idade 
do 

Inóculo 

Actividade 
máxima da 
lacase 
(U/L) 

Actividade 
máxima de 

MnP 
(U/L) 

 
Taxa 

máxima 
de 

redução 
da CQO 
(%) 
 

Taxa 
máxima 

de 
redução 
de cor 
(%) 
 

P 1 50 MDT 3º dia 278±5 212±41 76,3 24,8 

P 2 50 H2O 3º dia 135±23 148±24 26,7 5,3 

P 3 25 H2O 3º dia 151±19 176±15 5,5 3,5 

P 4 25 H2O 6º dia 237±14 193±25 6,1 34,3 

P 5 25 MDT 6º dia 390±9 366±14 68,7 0,0 

P 6 50 MDT 6º dia 302±34 321±20 69,5 5,8 

P 7 50 H2O 6º dia 295±47 286±16 29,3 46,3 

P 8 25 MDT 3º dia 217±2 251±7 74,3 23,1 

 
 

Os resultados referentes à actividade de lacase, manganês peroxidase, taxa 

de redução da cor e taxa de redução da CQO, foram analisados estatisticamente de 

acordo com o planeamento pré-estabelecido a fim de se verificar qualitativamente o 

efeito das variáveis e das suas interacções. Definiu-se como resposta pretendida a 

taxa de redução da CQO, pois é o parâmetro mais relevante deste estudo.  

O diagrama de Pareto apresentado na Figura 20 mostra quais os efeitos 

estatisticamente importantes na redução da CQO. O efeito representado pela barra 

posicionada à direita da linha divisória (p=0.1) é o efeito mais determinante no 

estudo. O diagrama de Pareto mostra claramente que a variável presença de meio 

MDT, apresenta o efeito mais acentuado na redução da CQO. A concentração de 

efluente e a interacção desta com a presença de meio MDT também tem um efeito 

determinante no estudo. O efeito apresentado pelas outras variáveis em estudo e 

pelas respectivas interacções não se mostraram relevantes. Os valores ao lado da 

barra representam os valores da estatística dos test t. 
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Gráfico de Pareto; Variavel: CQO

2**(3-0) design; MS Residual=1,264802
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Figura 20 - Diagrama de Pareto para o planeamento factorial 23. 
 

 

Os resultados do planeamento de experiências apresentados na Tabela 15 

podem também ser visualizados através de uma representação gráfica designada 

por superfície de resposta que são de mais fácil compreensão. As superfícies de 

resposta resultantes e a respectiva relação matemática entre a variável de resposta 

(redução da CQO; z) e as variáveis independentes estão ilustradas nas Figuras 21 e 

22. Os gráficos mostram o efeito de duas variáveis enquanto que a terceira 

permanece constante.  

As Figuras 21 e 22 representam respectivamente, um gráfico tri-dimensional 

das seguintes variáveis: % de efluente e presença de meio MDT (com um inóculo 

crescido durante 3 dias) e % de efluente e presença de meio MDT (com um inóculo 

crescido durante 6 dias). As máximas reduções da CQO são representadas pela cor 

castanha. Na Figura 21 observa-se que a máxima redução da CQO é conseguida 

quando o meio de diluição usado é o MDT independentemente da % de efluente 

presente no meio, com um inóculo crescido durante 3 dias. Nestas condições a 

redução da CQO é na ordem dos 80%. Quando se utilizou um inóculo crescido 

durante 6 dias foi conseguida uma redução da CQO ligeiramente inferior a 80%, na 

presença do meio MDT, independentemente da concentração do efluente, como 

apresenta a Figura 22.  

 



Resultados e Discussão 

 72 

 9,131
 15,821
 22,511
 29,201
 35,891
 42,582
 49,272
 55,962
 62,652
 69,342
 above

Superficie de Resposta

2**(3-0) design; MS Residual=1,264802

 

 
Figura 21 - Superfícies de resposta para o planeamento de experiências 23, para um inóculo 

crescido durante 3 dias. 
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Figura 22 - Superfícies de resposta para o planeamento de experiências 23, para um inóculo 

crescido durante 6 dias. 
 

Qualquer uma das optimizações apresentadas nas Figuras 21 e 22 poderia 

ser a indicada para o tratamento de efluente, pois a diferença na redução da CQO, 

a variável de resposta, é inferior a 5%. Como o objectivo deste trabalho é reduzir o 

CQO de um efluente de produção de pasta de papel kraft por fermentação de T. 

versicolor em reactor SBR, o indicado seria escolher as condições que permitem o 

tratamento de um maior volume de efluente. Pelas optimizações referidas atrás, 
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pode-se concluir que a maior concentração de efluente não é um factor limitante no 

sucesso do método, logo é possível usar um meio com 50% de efluente, mantendo 

uma redução de CQO na ordem dos 80%. O indicador com maior importância na 

eficiência do método é, sem dúvida, a presença de meio MDT, pois na ausência 

deste a redução máxima da CQO apenas atinge valores na ordem dos 40%.  

 

6.4. ESTUDO DA VIABILIDADE DA DEGRADAÇÃO DO 

EFLUENTE EM REACTOR 

 

O sucesso da aplicação de Trametes versicolor para a depuração de um 

efluente requer níveis consideráveis de remoção de cor e carga orgânica do 

efluente. Esse estudo foi efectuado apenas em Erlenmeyer, podendo os níveis de 

redução ser incrementados se o estudo for realizado em reactor com controlo de pH 

e O2. Para verificar a viabilidade do método em reactor, foi realizado um estudo 

comparativo da degradação de efluente em Erlenmeyer e reactor durante 8 dias. 

Neste ensaio foi estudada a degradação de efluente a 28ºC, com agitação de 180 

rpm, num meio de cultura composto por meio MDT com 25% de efluente, usando 

um inóculo de T. versicolor crescido durante 3 dias. 

Ao longo dos 8 dias de ensaio a actividade enzimática revelou-se superior 

em Erlenmeyer em relação à estudada em reactor, como ilustra a Figura 23. No dia 

de fermentação em que foi observada a actividade máxima das duas enzimas, 7º 

dia, verificou-se que a actividade de cada uma das enzimas em Erlenmeyer é cerca 

de duas vezes superior à actividade medida em reactor. 
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Figura 23 - Actividades enzimáticas estudadas em reactor e Erlenmeyer. 
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Esta diferença de actividades deve-se, provavelmente a danos provocados 

no micélio do fungo devido à velocidade de corte provocada pela agitação e 

arejamento e/ou a alterações na morfologia do fungo (Rancaño et al., 2003). 

A redução da CQO revela o mesmo comportamento tanto em Erlenmeyer 

como em reactor, como indica a Figura 24 (a). A partir do 5º dia de fermentação o 

valor da CQO não varia significativamente, atingindo o patamar máximo de redução 

máxima. Este facto verifica-se tanto em Erlenmeyer como em reactor. No 8º dia o 

valor da CQO é superior ao registado no 7º dia, nos dois ensaios, o que indica que 

a partir do 7º dia há um aumento da CQO que pode ter tido origem na degradação 

do fungo e/ou na produção, por parte do fungo, de substâncias que conferem carga 

orgânica ao meio em estudo. 

Ao contrário das actividades enzimáticas, que foram superiores em 

Erlenmeyer, a redução da CQO é superior no reactor até ao 5º dia. Como as 

actividades enzimáticas atingiram o pico de actividade máxima no 7º dia, e a 

redução da CQO se mantém constante a partir do 5º dia, não se pode estabelecer 

uma relação directa entre o máximo de actividade de enzimas lenhinolíticas e a 

máxima redução da CQO. De acordo com a Figura 24 (b), a taxa de redução da 

CQO revelou-se superior no reactor em relação ao Erlenmeyer até ao 5º dia, o que 

demonstra não existir uma relação directa entre a actividade enzimática e a 

redução da CQO, visto que a actividade enzimática é bastante superior em 

Erlenmeyer. A partir do 5º dia as percentagens de redução igualam-se e atingem 

um patamar de estabilidade na redução da CQO. Embora se atinjam reduções 

máximas da CQO equivalentes em reactor e Erlenmeyer, o processo é mais lento 

em Erlenmeyer, pois só atinge o patamar de estabilidade ao fim de 5 dias de 

fermentação, enquanto que em reactor esse patamar é atingido após 4 dias de 

fermentação. Na fermentação em reactor existe uma maior taxa de oxigénio 

difundido e o pH é controlado, o que não acontece na fermentação em Erlenmeyer. 

Estes dois factores conduziram provavelmente a uma redução da CQO, mais rápida 

em reactor. 
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Figura 24 - Variação da CQO ao longo do tempo (a) e  taxa de redução da CQO (b). 

 

 

Nos dois ensaios distintos, em Erlenmeyer e em reactor, a taxa de redução 

da CQO foi significativa, tendo atingido valores de cerca de 70-80% de redução. 

A redução de cor é conseguida durante os primeiros 4 dias de fermentação. 

A partir do 4º dia de fermentação observou-se um aumento da cor, como ilustra a 

Figura 25 (a), o que certamente traduz um aumento de substâncias dissolvidas no 

meio de fermentação, que podem ter origem na degradação do fungo e/ou nos 

produtos resultantes do metabolismo de T. versicolor.  

 

 

(a)

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tempo (dias)

C
o

r 
(U

p
t)

 

Reactor Erlenmeyer

(b)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4

Tempo (dias)

T
a

x
a

 d
e

 r
e

d
u

ç
ã

o
  

d
e

 c
o

r 
(%

)

Reactor Erlenmeyer

 
Figura 25 - Variação da cor em UPt  ao longo do tempo (a) e taxa de redução da cor até ao 4º 

dia de fermentação (b). 
 

 

A taxa de redução da cor, registou valores superiores nos ensaios 

efectuados em Erlenmeyer (Figura 25 (b)). Observando a Figura 25 (a), verifica-se 

que o perfil absoluto da cor a partir do 1º dia de fermentação é idêntico nos ensaios 

em Erlenmeyer e em reactor, logo não existem diferenças consideráveis, nos 

ensaios em Erlenmeyer e reactor para a taxa de redução de cor. 
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Atendendo aos resultados apresentados, a fermentação em reactor 

apresentou melhores resultados relativos às actividades enzimáticas das enzimas 

lenhinolíticas e à redução da CQO. Quanto às taxas de redução da cor observadas, 

não existiram diferenças apreciáveis. Concluiu-se que a realização do estudo em 

reactor com controlo de pH e O2 favoreceu o aumento de remoção da carga 

orgânica do efluente, indo de encontro ao objectivo proposto. 

 

 

6.5. SELECÇÃO DAS CONDIÇÕES A UTILIZAR EM 

REACTOR 

 

Da optimização realizada no ponto 6.3 resultaram duas possíveis condições 

de optimização do tratamento de efluente, em que apenas diferia a idade do 

inóculo a utilizar. Como a optimização foi realizada em Erlenmeyer, e o estudo a 

prosseguir será em reactor, a melhor forma de seleccionar as condições a usar 

entre as possibilidades sugeridas pelo planeamento factorial, seria a realização de 

um ensaio em reactor batch para cada uma das duas hipóteses em estudo, visto 

que existem diferenças nos ensaios em Erlenmeyer e em reactor para condições 

semelhantes como o observado no ponto 6.4. Para esta selecção foram escolhidos 

dois conjuntos de condições com base na análise das Figuras 21 e 22. Foi escolhido 

o conjunto de condições referentes ao já analisado P6, que corresponde a um meio 

de cultura com MDT e com efluente numa concentração de 50%. Embora o factor 

correspondente à idade do inóculo não exerça influência nos resultados, como 

mostram as Figuras 21 e 22, optou-se por utilizar um inóculo crescido durante 6 

dias, pois assim a resistência do fungo ao efluente era favorecida. O outro conjunto 

de condições escolhido refere-se às condições do P8, em que está presente o meio 

MDT mas com apenas 25% de efluente e com a utilização de um inóculo crescido 

durante 3 dias, como mostra a Figura 21. Na Tabela 16, estão resumidas as 

condições usadas em cada um dos ensaios. 

 

Tabela 16 - Ensaios realizados em reactor batch. 
 

 

 

 

Com este estudo de selecção pretendeu-se também confirmar que não 

haverá diferenças significativas ao usar concentrações de efluente de 25% ou 50%, 

como mostrou o estudo de optimização no ponto 5.4. 

Ensaio % Efluente MDT Inóculo 
P6’ 50 MDT 6º dia 
P8’ 25 MDT 3º dia 
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O comportamento enzimático observado com os dois conjuntos de condições 

é bastante diferente, como se pode observar na Figura 26. A actividade enzimática, 

tanto da lacase como da manganês peroxidase demonstrou ser superior no ensaio 

P8’ (reactor) em comparação com o ensaio P6’ (reactor). O perfil da actividade da 

lacase e da manganês peroxidase no ensaio P8’ revelou-se semelhante. Ambas as 

enzimas atingiram um máximo de actividade no 7º dia de fermentação, 

apresentando um decaimento abrupto na sua actividade logo no 8º dia de 

fermentação.  

No ensaio P6’ a actividade enzimática das duas enzimas lenhinolíticas foi 

bastante semelhante tanto no perfil como nos valores de actividade ao longo dos 8 

dias de fermentação. O máximo de actividade enzimática foi atingido no 5º dia de 

fermentação para as duas enzimas.  
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Figura 26 - Actividade enzimática da Lac e MnP, nos meios P6’ e P8’ em fermentação em 
reactor. 

 
 

Embora no ensaio P6’ a concentração de efluente fosse superior à 

concentração de efluente no ensaio P8’, a actividade enzimática das enzimas 

lenhinolíticas demonstrou ser superior no ensaio P8’, ou seja, no meio de cultura 

em que a concentração de resíduos lenhinocelulosicos era mais baixa. No entanto, 

o comportamento enzimático nas mesmas condições, mas em Erlenmeyer, 

demonstrou que as actividades enzimáticas eram superiores no meio com maior 

concentração de efluente. 
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Figura 27 - Actividade enzimática da Lac e MnP, nos meios P6 e P8 em fermentação em 
Erlenmeyer. 

 

 

Observando a Figura 27, a actividade enzimática no ensaio P6 efectuado em 

Erlenmeyer demonstra ser superior à actividade enzimática no ensaio P8 efectuado 

em Erlenmeyer, durante os 14 dias de fermentação, demonstrando que os resíduos 

lenhinolíticos estimularam a actividade das enzimas lacase e manganês peroxidase. 

O facto de esta relação entre a concentração de efluente e actividade de enzimas 

lenhinolíticas não se ter verificado nos ensaios em reactor poderá ser explicada pela 

possibilidade de terem ocorrido alterações na morfologia do fungo e/ou danos no 

micélio, devido à velocidade de corte, como já foi observado por Hess et al. em 

2002, relativamente à Trametes multicolor. 

A redução da carência química de oxigénio (CQO) ocorreu de forma 

semelhante nas duas condições em estudo. A degradação da carga orgânica 

ocorreu durante os primeiros 4 dias de fermentação, a partir dos quais o valor da 

COO não apresentou alterações significativas até ao 8º dia de fermentação, como 

representado na Figura 28. Pode-se observar a ocorrência de 64% de redução da 

CQO para o meio P8’, e de 67% de redução para o meio P6’, até ao 4º dia de 

fermentação de ambos. A diferença de redução da CQO entre as duas condições em 

estudo verificou-se após 2 dias do início da fermentação. Na P8’ ocorreu 42% de 

redução enquanto que em P6’ ocorreu 25% de redução. Esta diferença deveu-se ao 

facto de a concentração de meio de cultura MDT em P8’ ser superior à concentração 

em P6’, o que confere maior carga orgânica ao meio em degradação.  
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Figura 28 - Variação da CQO (a) e  a taxa de redução da CQO (b) ao longo do tempo de 
fermentação. 

 

 

Independentemente da diferença de carga orgânica nos dois meios em 

estudo e das restantes condições em que ocorrem as duas fermentações, registou-

se uma tendência para os valores da CQO em P6’ e P8’ se assemelharem à medida 

que a fermentação prosseguiu. No entanto, face aos resultados correspondentes à 

actividade enzimática de enzimas lenhinolíticas apresentados na Figura 27, não se 

pode estabelecer uma relação directa entre a actividade enzimática e a degradação 

da CQO. Quando se verifica uma estabilização na redução da CQO, verifica-se que a 

partir do 4º dia ocorre um aumento da actividade enzimática, atingindo esta o seu 

pico máximo ao 7º dia para a lacase e ao 5º dia para a manganês peroxidase.  

O perfil de comportamento na redução de cor é bastante diferente nas duas 

condições em estudo (Figura 29). Nas condições referentes a P8’ observou-se uma 

diminuição da cor até ao 3º dia de fermentação. A partir do 3º dia de fermentação 

houve um aumento da cor, embora este aumento não tenha provocado um valor de 

cor superior ao inicial. A redução máxima de cor foi atingida no 3º dia com o valor 

de 58%, enquanto que nas condições de P6’ a redução máxima só foi conseguida 

no 7º dia com 55%. Em P6’ verificou-se que inicialmente não houve descoloração 

do meio, só a partir do 3º dia se observou a redução de cor.  
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Figura 29 - Variação da cor (a) e a taxa de redução da cor (b) ao longo do tempo de 

fermentação. 
 

 

Em ambos os meios em estudo observou-se um máximo de coloração 

durante a fermentação. Nas condições P8’ o máximo de coloração ocorreu no 7º 

dia, exactamente no mesmo dia em que se verificou a máxima actividade das 

enzimas lenhinolíticas. O mesmo não se verificou em P6’, em que o meio 

apresentou um máximo de coloração no 6º dia, e a actividade máxima de lacase e 

manganês peroxidase observou-se no 5º dia. Este facto pode sugerir que a 

actividade enzimática conduz a um aumento de substâncias dissolvidas no meio, 

reflectindo-se na coloração apresentada. 

Sendo o objectivo desta fase do trabalho seleccionar a melhor combinação 

de condições entre as referentes a P6’ e P8’, esta selecção teve como ponto de 

referência a concentração de efluente a degradar e a redução da CQO. Visto que a 

actividade enzimática não tem relação directa com a degradação da CQO, e que o 

máximo desta pode provocar um aumento na cor medida, a selecção de condições 

foi feita sem considerar a actividade enzimática. Concluiu-se que as melhores 

condições a utilizar na continuação do trabalho seriam as referentes a P6’, ou seja, 

com concentração de 50% de efluente em meio de cultura MDT, utilizando um 

inóculo crescido durante 6 dias. Com estas condições será possível tratar um maior 

volume de efluente, conseguindo resultados semelhantes às condições referentes a 

P8’ na redução da CQO. A redução de cor é conseguida se a programação do estudo 

futuro levar em conta os dias de fermentação em que existe uma redução de cor 

satisfatória, ou seja, apenas os primeiros 4 dias de fermentação. 
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6.6. ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO EFLUENTE POR 

BATCHS SEQUENCIAIS 

 

Análise geral do funcionamento do reactor SBR 

 

O funcionamento do reactor foi acompanhado durante 42 dias. As condições 

usadas no reactor para a degradação do efluente de produção de pasta de papel 

kraft foram as determinadas no ponto 6.5. O reactor foi inoculado com um inóculo 

de Trametes versicolor crescido durante 6 dias em meio de cultura MDT com uma 

concentração de efluente de 50% (Figura 30). 

 

   
Figura 30 - Reactor inoculado com inóculo de Trametes versicolor crescido 6 dias. 
 

A escolha do tempo de duração dos ciclos de tratamento foi feita com base 

nos resultados referentes à redução da CQO. Resolveu-se que os ciclos teriam a 

duração de 4 dias, pois a máxima redução da CQO é atingida após 4 dias de 

fermentação. A partir dos 4 dias de fermentação, a redução da CQO estabiliza e a 

cor do meio tem tendência a aumentar, logo não teria sentido aumentar o tempo 

de reacção. A actividade enzimática não influenciou a determinação do tempo de 

duração dos ciclos, pois a actividade máxima enzimática não coincidiu com a 

redução máxima da CQO. Inicialmente começou-se por operar em ciclos com 

duração total de 4 dias, que se mantiveram durante 16 dias do funcionamento do 

reactor. Após se verificar que a redução da CQO se mantinha estável após o 2º dia 

de cada ciclo, reduziram-se os ciclos de operação de 4 para 2 dias. Após 16 dias de 

operação, o estudo da degradação do efluente em SBR, decorreu em ciclos de 2 

dias até ao final do estudo. Com a mudança de duração de ciclo, foi alterada a fase 

de reacção, mantendo-se todas as outras fases com o mesmo tempo de reacção.  
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Controlo do teor de Sólidos Suspensos Totais (SST) 

 

O meio de cultura com uma concentração de 50% de efluente alimentado ao 

reactor apresentou um teor de SST em média de 0,018±0,001 g/L, ou seja, 

variando entre 0,017 e 0,019 g/L. O valor de SST no meio de saída foi superior ao 

de valor de SST no meio de entrada, como se pode verificar na Figura 31. Este 

aumento de SST no meio de saída do reactor resultou da biomassa não 

sedimentada que foi arrastada durante a descarga do reactor. No decurso do 

estudo, ocorreu uma fragmentação do micélio fúngico, que conduziu à presença de 

pequenos fragmentos de micélio do fungo, não sedimentáveis e que se mantinham 

suspensos no meio descarregado. A partir do 16º dia de fermentação observou-se 

uma tendência de diminuição dos SST à saída do reactor, sendo esta mais 

significativa a partir do 22º dia de fermentação. Pode-se considerar que até ao 16º 

dia, parte da biomassa não sobreviveu às condições impostas pelo estudo, tendo-se 

fragmentado e dissolvido no meio em estudo. A parte do fungo que permaneceu no 

reactor ao longo de todo o estudo teve a capacidade de sobreviver e de se manter 

com estrutura e massa suficiente para a sedimentação.  
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Figura 31 - Variação de SST ao longo do funcionamento de reactor. 
 

 

 

 

 

Ciclos de 2 dias Ciclos de 4 dias 



Resultados e Discussão 

 83 

Degradação da biomassa 

 

A degradação da biomassa do fungo T. versicolor, foi acompanhada pela 

medição da turbidez do meio de cultura após o tempo referente à sedimentação da 

biomassa. A degradação pode ter tido origem nas condições tóxicas do meio de 

cultura com 50% de efluente e/ou na agitação mecânica no interior do reactor 

provocando tensão de corte. 

Pela análise da Figura 32, pode-se observar um aumento abrupto da 

turbidez do meio até ao 10º dia de operação do reactor, o que indica uma rápida 

degradação do fungo em fragmentos pouco sedimentáveis. A partir do 10º dia 

registou-se uma estabilização na turbidez medida, que permaneceu até ao 22º dia, 

indicando uma degradação aproximadamente constante da biomassa. A partir do 

22º dia de reacção a turbidez do meio de saída diminui drasticamente, o que 

indicou que a biomassa fragmentada pouco sedimentável já teria sido arrastada 

com o caudal de saída, ou após este período de 12 dias adaptou-se ao meio, 

desenvolveu-se e adquiriu peso e estrutura suficiente para a sedimentação. Este 

facto é confirmado pelos resultados relativos à variação dos SST, Figura 31, em que 

se observa que a partir do 22º dia de fermentação há uma diminuição gradual dos 

SST no meio evacuado do fermentador. 
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Figura 32 - Variação da turbidez ao longo do funcionamento do reactor. 
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Remoção da CQO 

 

A variação da carga orgânica durante o funcionamento do reactor foi 

controlada através da análise da CQO.  

O meio de cultura MDT com efluente numa concentração de 50%, usado no 

início de cada ciclo, apresentou valores da CQO bastante variáveis. Embora todo o 

efluente utilizado neste estudo tenha sido recolhido no mesmo dia e ponto de 

amostragem, esse mesmo efluente pode ter sofrido alterações durante o 

armazenamento. O facto de o efluente ter sido armazenado em bidons de 5 L, com 

uma atmosfera de azoto, numa câmara frigorífica a 4ºC, não garantiu que não 

tivessem ocorrido alterações na carga orgânica do efluente de bidon para bidon. 

A CQO no meio de saída de cada ciclo não variou significativamente de ciclo 

para ciclo, apresentando um valor de médio de 573,2±134,7 mgO2/L. Poderá dizer-

se que independentemente da carga orgânica inicial existente no meio à entrada do 

reactor, a carga do meio de saída assume um valor da CQO relativamente estável, 

o que indica uma boa capacidade de resposta do SBR a variações súbitas de carga 

orgânica.  

As taxas de redução da CQO verificadas durante todo o tempo de operação 

do reactor, foram bastante aceitáveis, como se pode observar na Figura 34. O 

estudo iniciou-se com operação do reactor em ciclos de 4 dias. No 1º ciclo de 

operação a taxa de redução da CQO aumentou 8,0%, do 2º dia para o 4º dia. 

Durante o 2º, 3º e 4º ciclos verificou-se que o aumento médio do 2º dia para o 4º 

dia de operação foi de apenas 3,0%. Face a esta evidência, ilustrada na Figura 33, 

concluiu-se que o tempo de cada ciclo de operação do reactor poderia ser reduzido 

para apenas 2 dias. 
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Figura 33 - Taxa de redução da CQO durante os ciclos de 4 dias. 
 

 

Ao longo de 26 dias de operação em ciclos de 2 dias a média de taxa de 

redução da CQO foi de 82,7±7,7%. A taxa de redução da CQO, predominantemente 

superior a 70%, como mostra a Figura 34, durante 13 ciclos (26 dias de 

fermentação), demonstra a capacidade de adaptação do fungo Trametes versicolor 

a um meio com efluente, e a capacidade de biodegradação do efluente.  
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Figura 34 - Taxa de redução da CQO durante os ciclos de 2 dias. 
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O tratamento biológico usual para este tipo de efluentes é o de lamas 

activadas. A eficiência do tratamento biológico com lamas activadas depende do 

tipo de efluente, design das infraestruturas e condições de operação. A comparação 

da redução de CQO conseguida neste processo SBR com a redução documentada 

nos sistemas usuais de lamas activadas assume uma extrema importância na 

medida em que esta comparação é o indicador da eficiência deste método. O 

documento elaborado pela Comissão Europeia, Best Available Techniques in the 

Pulp and Paper Industry, mais conhecido por BREF para a Indústria Papeleira, 

indica quais as melhores técnicas para o tratamento de efluentes da indústria 

papeleira. No caso do efluente de produção de pasta de papel kraft, o BREF indica 

que a melhor técnica para o seu tratamento biológico é a utilização de sistema de 

lamas activadas, em que a taxa de remoção da CQO, se situa no intervalo de 60 a 

85% (BREF, 2001). Face a estes dados, pode-se concluir que o tratamento do 

efluente em sistema SBR com T. versicolor apresenta uma taxa de redução da CQO 

equivalente à apresentada pelo sistema de lamas activadas. Pode-se então 

considerar que o tratamento biológico com o fungo T. versicolor em reactor SBR é 

uma alternativa possível e viável ao reactor de lamas activadas. 

 

 

 

Remoção da lenhina 

 

O efluente apresenta uma concentração de lenhina de 399,5±0,6 mg/L. A 

sua redução apresenta uma relevante importância, visto que a lenhina é um 

composto aromático, dificilmente degradável.  

A redução de concentração de lenhina foi medida apenas nos ciclos onde se 

obteve maior redução da CQO, pois este factor era um indicativo da acção do fungo 

na degradação do efluente. Como tal a redução de lenhina nos 1º, 5º, 8º e 15º 

ciclo está ilustrada na Figura 35. 
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Figura 35 - Taxa de redução de lenhina e CQO nos ciclos 1º, 5º, 8º e 15º. 
 

 

Comparando estes dois resultados verifica-se que de facto quando há maior 

redução da CQO há também uma redução de lenhina significativa ou seja, entre os 

25 e 50%. 

Conclui-se que ao reduzir a CQO este fungo degradou para além de outra 

matéria orgânica como os hidratos de carbono, também matéria orgânica com 

origem na lenhina e outras estruturas polifenólicas.  

 

 

Remoção da cor 

 

A cor foi uma das características estudadas do efluente com vista à sua 

redução, pois é uma característica que contribui para o impacto visual da poluição 

aquática e que traduz a presença de substâncias dissolvidas. 

A remoção da cor do efluente foi estudada em todos os ciclos, no início e no 

fim de cada um destes. Durante a fase em que o reactor operou em ciclos de 4 

dias, a redução da cor foi analisada nos 2º e 4º dias de fermentação. Observou-se 

que a redução da cor foi superior no 4º dia de cada ciclo (Figura 36).  
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Figura 36 - Taxa de redução da cor durante os ciclos de 4 dias. 
 

No 1º ciclo de operação do reactor observou-se uma taxa média de redução 

de cor igual a 61,13±1,80%. Nos ciclos seguintes a taxa de redução de cor 

diminuiu gradualmente, sendo essa diminuição mais abrupta no 2º dia. 

A partir do 5º ciclo, o tempo de operação do reactor passou de 4 para 2 dias 

em cada ciclo até à conclusão do ensaio fermentativo. Durante o período de 

operação em ciclos de 2 dias, observou-se uma variação na taxa de redução da cor, 

como se pode observar na Figura 37. 
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Figura 37 - Taxa de redução da cor durante os ciclos de 2 dias. 
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A taxa de redução de cor média verificada ao longo de 26 dias de operação 

em ciclos de 2 dias foi de 16,8±10%. A redução máxima de cor observada foi de 

62,39% em ciclos de 4 dias e de 36,68% em ciclos de 2 dias. Devido à 

variabilidade dos resultados, não se pode considerar esta técnica de tratamento de 

efluentes como eficiente no que diz respeito à redução da cor em efluentes 

papeleiros. 

 

 

Este estudo teve como objectivo o tratamento de um efluente de produção 

de pasta de papel kraft, por um processo de reactor batch sequencial (SBR), que se 

caracteriza pela sua capacidade de redução da Carência Química de Oxigénio 

(CQO). Ao longo do estudo foi analisada a redução da CQO e da cor como factores 

indicativos do tratamento do efluente. Efectuou-se a análise da redução da 

concentração de lenhina nos ensaios onde a redução da CQO foi mais elevada. Para 

a caracterização da biomassa no reactor, foi analisada a turbidez do efluente de 

saída e a concentração em sólidos suspensos totais.  

A elevada taxa de redução da CQO, situada no intervalo de 70 a 90%, 

reflectiu o sucesso da aplicação deste sistema ao tratamento do efluente. 

Relativamente à redução da cor e da concentração da lenhina, os resultados obtidos 

ficaram aquém dos obtidos para a CQO. Embora a redução da cor tenha atingido a 

gama dos 60% no 1ºciclo, ao longo de todo o estudo a média de redução não 

ultrapassou os 20%. A redução da concentração de lenhina máxima foi de 51% no 

5º ciclo, o mesmo ciclo onde se verificou a redução máxima da CQO em todo o 

ensaio. Sendo o objectivo principal deste estudo a redução da CQO, pode-se 

concluir que este foi atingido, independentemente da fraca redução da cor.  

A capacidade de adaptação do fungo Trametes versicolor foi analisada pela 

turbidez e pela concentração de sólidos suspensos totais do efluente de saída do 

reactor. Inicialmente verificou-se um aumento da turbidez, acompanhado de um 

aumento de SST. A diminuição da turbidez e dos SST observada a partir do 22º dia 

de fermentação revelou a capacidade de adaptação do fungo ao sistema criado. 

Concluiu-se que, após um período de adaptação, o T. versicolor sobreviveu e 

adaptou-se às condições a que esteve sujeito, sem revelar necessidade de 

introdução de um reforço de biomassa. 
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7.CONCLUSÃO 
 

 

Este trabalho consistiu no estudo da remoção simultânea de CQO e de cor 

de um efluente de produção de pasta de papel kraft utilizando sistemas 

fermentativos batch e SBR por fermentação do fungo Trametes versicolor. 

Pretendeu-se estudar as condições fermentativas que proporcionassem um maior 

sucesso das operações em estudo.   

No início do estudo efectuou-se uma caracterização físico-química do 

efluente, através da qual se concluiu que este manifestava as características gerais 

e documentadas de um efluente de produção de pasta de papel kraft. Concluiu-se 

que o efluente apresentava carácter ligeiramente alcalino, continha carga orgânica 

correspondente a uma CQO na ordem dos 1000 mgO2/L, coloração e lenhina kraft. 

A análise à sua constituição revelou a existência de açúcares neutros e alguns iões 

como o azoto, o fósforo, o sódio, o cálcio, o potássio e o silício em baixas 

concentrações. Uma vez que a concentração destes constituintes era reduzida não 

houve necessidade de remoção de nenhum dos iões. Com esta avaliação físico-

química do efluente concluiu-se que a baixa concentração, de certos constituintes, 

poderia indicar a necessidade de adição de outros nutrientes e micronutrientes no 

efluente para a progressão deste estudo. 

A realização de ensaios fermentativos batch em Erlenmeyer, com efluente 

diluído em água ou em meio MDT em diferentes proporções, permitiu avaliar a 

importância de uma contribuição externa de nutrientes para a optimização das 

condições de fermentação. Estes ensaios preliminares revelaram que a adição de 

uma fonte de nutrientes conduziu à sobrevivência e adaptação do fungo a um meio 

com efluente, que se traduziu na actividade enzimática da lacase e mangânes 

peroxidase, e na redução da CQO. Concluiu-se que a presença do meio MDT foi 

essencial na estimulação do fungo para a produção de enzimas lenhinolíticas e para 

a redução da CQO do efluente. No que diz respeito à redução da cor, os resultados 

obtidos não indicaram uma diminuição desta. De facto, no decorrer dos ensaios 

fermentativos, observou-se uma variação na coloração, caracterizada por uma 

tendência para o aumento a partir do 4º dia, o que não foi de encontro aos 

objectivos do estudo. Concluiu-se que o aumento da coloração poderá ser resultado 

da actividade metabólica inerente à sobrevivência e adaptação do fungo ao meio de 

cultura com efluente.  

A optimização das condições a utilizar no ensaio em SBR efectuou-se em 

três fases. Na primeira fase avaliaram-se os resultados obtidos nos ensaios 
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preliminares através da aplicação de uma ferramenta estatística denominada 

planeamento factorial a dois níveis. Nesta análise concluiu-se que a redução de 

CQO conseguida alcançava o valor de 80%, independentemente da concentração de 

efluente utilizado (25% ou 50%) e da idade do inóculo de Trametes versicolor (3 ou 

6 dias), mas a presença do meio MDT revelou-se essencial. A segunda fase 

permitiu concluir que quer a tensão de corte quer a agitação magnética verificada 

no interior do reactor não influenciou negativamente os resultados obtidos nas 

actividades enzimáticas e na redução da CQO, o que permitiu considerar-se viável 

continuar o estudo em reactor SBR. Na terceira fase concluiu-se que as condições a 

usar relativamente à concentração do efluente e à idade do inóculo deveriam ser 

50% e 6 dias de crescimento respectivamente. Esta fase do estudo permitiu 

determinar qual a duração dos ciclos a usar em SBR, concluindo-se que para uma 

redução significativa da CQO seriam necessários apenas 4 dias não havendo 

vantagens em prolongar o ensaio.  

Com a definição das condições óptimas e da temporização dos ciclos, iniciou-

se o ensaio em reactor batch sequencial SBR. Com este estudo obteve-se uma 

elevada taxa de redução da CQO, situada no intervalo de 70 a 90%. Relativamente 

à taxa de redução da cor alcançou-se o valor médio de 20%. A taxa de redução de 

lenhina foi de 51% no mesmo ensaio onde se verificou a máxima redução da CQO. 

A redução da cor não foi conseguida com o mesmo sucesso que a redução da CQO, 

no entanto todo o trabalho e as respectivas condições foram direccionadas apenas 

para a redução da CQO, que foi a variável escolhida. Embora a redução da cor do 

efluente tenha sido um dos objectivos iniciais propostos para este estudo, a 

optimização das condições não ponderou este factor, uma vez que os seus 

resultados foram inconclusivos nos ensaios preliminares. Dos resultados referentes 

à concentração de sólidos suspensos totais e à turbidez apresentados pelo meio de 

cultura concluiu-se que a capacidade de adaptação do fungo às condições criadas 

no interior do reactor foi satisfatória. O tempo correspondente à redução da CQO 

foi reduzido de 4 para 2 dias no decurso do ensaio, concluindo-se que a capacidade 

de degradação da CQO pelo fungo aumentou após a adaptação deste às condições 

criadas. Com o estudo efectuado, concluiu-se que o fungo Trametes versicolor é 

capaz de se adaptar a meios de cultura com as características proporcionadas por 

um efluente de produção de pasta de papel kraft e a sistemas dinâmicos como o 

SBR. O Trametes versicolor revelou eficiência não só na adaptação como na 

remoção da carga orgânica, que foi reflectida por uma redução da CQO equivalente 

à conseguida em sistemas de lamas activadas, que se situa entre os 60 e 85%, tal 

como os valores alcançados no estudo SBR. 
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