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Resumo 

Este estudo pretende estabelecer duas novas abordagens para visualização e quantificação do 

crescimento de biofilme em meios porosos. 

O crescimento de biofilme em meios porosos, denominado bioclogging, é um dos principais 

componentes do fenómeno da colmatação em zonas húmidas construídas e, por conseguinte, uma das 

causas da diminuição drástica do seu tempo de vida útil. 

Por outro lado, o crescimento de biofilme é responsável pelo melhoramento das características 

geotécnicas de solos aquando do uso de bactérias ureolíticas que, na presença de uma fonte de ureia 

e de cálcio, precipitam carbonato de cálcio (biocimento) devido à hidrólise da ureia que catalisam 

biologicamente através da enzima urease. O biocimento assim produzido tende a ocupar os poros 

acessíveis, agregando o meio particulado, aumentando a resistência e rigidez do solo e diminuindo a 

sua permeabilidade. 

Contudo, a medição e previsão da colmatação de meios porosos, mais especificamente a que é 

devida ao crescimento de biofilme, é um fenómeno que ainda não é totalmente compreendido. 

A primeira abordagem apresentada recorre a placas de PVC com diversas furações que pretendem 

mimetizar os interstícios de um meio poroso. Estas placas foram inseridas num escoamento de solução 

de esgoto sintético, sendo monitorizada a evolução do biofilme nos interstícios através de um 

estereoscópio equipado com câmara digital. O processamento das fotografias dos interstícios permitiu 

quantificar a evolução da espessura de biofilme.  

O segundo método apresentado consiste na construção e realização de testes iniciais a um 

dispositivo de microfluídica cuja estrutura pretende recriar o interior de um meio poroso. A 

adequabilidade do dispositivo para o estudo da biocimentação de solos foi testada através da utilização 

de diferentes soluções de enzima urease. A monitorização fotográfica dos ensaios com diferentes 

soluções de enzima permitiu a identificação e quantificação do biocimento produzido no interior do 

dispositivo. 

Pretende-se que os resultados obtidos com estas duas metodologias sejam uma ferramenta útil 

para a calibração de modelos numéricos de previsão do fenómeno da colmatação. 
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Abstract 

This study aims to establish two new approaches for visualization and quantification of biofilm growth 

in porous media. 

Biofilm growth, stated as bioclogging, is one of the components of the clogging effect on subsurface-

-flow treatment wetlands and one of the causes of their significant life time reduction. 

Biofilm growth is also responsible for the soil improvement using ureolytic bacteria that, in presence 

of a calcium source (feeding solution), precipitate calcium carbonate (biocement) due to hydrolysis of 

urea biologically catalyzed. The biocement clogs the soil pores, bonding the soil grains and leading to 

an increase of overall strength and stiffness and a reduction of medium permeability. 

However, the measurement and prediction of the clogging effect on porous media, and specially the 

bioclogging effect, are not yet a well-known phenomenon.  

The first approach presented here consists in multiple PVC plates with several drilled holes to mimic 

the voids of a porous medium. These PVC plates were inserted in a flow of synthetic sewage solution. 

Biofilm growth inside the holes was observed using a stereoscope equipped with a digital camera. The 

photographs taken were processed in order to quantify biofilm thickness evolution. 

The second method presented refers to the construction and initial testing of a microfluidic device 

with a self-structure pretending to recreate the interior of a porous medium. The device suitability for 

studying biocementation was tested using urease enzyme solutions. Photographic surveillance of the 

different experiments allowed the identification and quantification of biocement precipitates inside the 

microfluidic device. 

Both methods presented here intend to be a helpful tool for calibration of numerical clogging 

prediction models. 
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Capítulo 1: Introdução 

1.1 Motivação  

Desde a década de 1970 que as zonas húmidas construídas (ZHC) se têm afirmado como um 

sistema de tratamento de águas residuais que recorre a métodos naturais de depuração sendo 

especialmente apropriado para o saneamento de pequenos aglomerados populacionais (Carvalho et 

al. 2017; Galvão 2009; Galvão e Matos 2004). 

No entanto, durante as últimas duas décadas e a uma escala global, têm-se vindo a registar diversos 

problemas de funcionamento destas zonas húmidas construídas, nomeadamente as de escoamento 

subsuperficial, devido ao processo de colmatação do meio poroso que as compõe e onde se fixa todo 

o ecossistema que efectivamente realiza o tratamento da água. Este mau funcionamento é 

normalmente detectado através de escorrências de água residual à superfície do meio poroso, as quais 

reduzem o tempo de retenção no sistema e a respectiva eficiência do tratamento, originando a 

libertação de poluentes para o meio natural. 

Inicialmente, estes sistemas eram considerados como tendo uma vida útil de 50 a 100 anos, mas a 

experiência adquirida após o início da sua utilização em massa veio a constatar tempos de vida útil 

deveras inferiores, na ordem dos 15 anos (Knowles et al. 2011).  

A causa da redução drástica do tempo de vida destes sistemas é a colmatação do meio poroso. 

Esta colmatação dos interstícios é originada pela acumulação de sedimentos, de precipitados e pelo 

crescimento em biofilme da vasta comunidade bacteriana residente. Ao crescimento de biofilme nos 

interstícios do meio poroso dá-se o nome de bioclogging. 

Sendo um problema de reconhecimento relativamente recente, o fenómeno da colmatação está 

ainda longe de ser totalmente conhecido. Vários métodos de avaliação in situ da colmatação têm sido 

criados, nomeadamente através de medições de condutividade hidráulica e tracer tests, mas que não 

passam de medições indirectas do fenómeno (Nivala et al. 2012) e que podem mascarar ou 

simplesmente não contribuir para a sua compreensão completa. Vários modelos de colmatação 

também têm sido criados (Hua et al. 2010, 2013; Mostafa 2004; Rousseau et al. 2004; Samsó et al. 

2016; Samsó e Garcia 2013; Thullner 2001) mas que partem de pressupostos até agora não 

observados nem comprovados. 

Por outro lado, o mesmo desconhecimento do fenómeno da colmatação afecta o desenvolvimento 

de técnicas de biocimentação para melhoramento das características geotécnicas de solos utilizadas 

num dos recentes ramos da engenharia geotécnica: a microbiologia geotécnica (Ivanov e Chu 2008). 

A microbiologia geotécnica tira partido dos fenómenos de precipitação de diversos minerais que 

ocorrem na natureza e são originados, além de entre outros factores, pela acção de bactérias. À escala 

natural, estes fenómenos são milenares. Na engenharia geotécnica pretende-se torná-los uma 

alternativa económica, eficaz e mais sustentável em comparação com a tradicional injecção de cimento. 
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De entre os vários métodos existentes, aquele que se revela mais promissor é o MICP (microbial 

induced calcite1precipitation) onde se recorre a bactérias B. pasteurii em suspensão num meio rico em 

ureia e cálcio. Quando inseridas num meio poroso, estas bactérias efectuam a hidrólise da ureia em 

iões carbonato e amónio através da presença de enzima urease, levando à precipitação de carbonato 

de cálcio que, por sua vez, colmata os poros e agrega o meio particulado. As aplicações práticas deste 

método para melhoramento de solos foram pela primeira vez estudadas no trabalho de Whiffin (2004). 

Desde esse trabalho pioneiro, muitos outros autores têm testado o método com resultados positivos 

(DeJong et al. 2006; Gomez et al. 2015; Ng et al. 2012; Van Paassen et al. 2010; Van Paassen et al. 

2009; Al Qabany et al. 2012, entre outros).  

A formação de biocimento está intrisecamente ligada à presença e desenvolvimento de biofilmes de 

B. pasteurii no meio poroso e respectiva colmatação dos interstícios por estes biofilmes e pela 

precipitação de carbonato de cálcio que ocorre ao seu redor. 

As potencialidades da microfluídica (Kim et al. 2012; Whitesides 2006) indicam-na como um dos 

caminhos principais a tomar para a compreensão do fenómeno da colmatação e do desenvolvimento 

do biofilme em meios porosos.  

Tanto a colmatação de ZHC’s como a biocimentação de solos interligam-se pela necessidade da 

visualização e compreensão da formação de biofilmes no interior de meios porosos, embora com 

objectivos opostos. No caso das ZHC’s é importante inibir a colmatação do meio poroso de forma a 

evitar escorrências superficiais de águas residuais não tratadas. Já na biocimentação de solos é 

importante assegurar que o meio poroso está devidamente colmatado e biocimentado para que 

melhorem as suas características mecânicas e ocorra uma diminuição da permeabilidade hidráulica. 

1.2 Objectivos  

O presente estudo tem como objectivo estabelecer metodologias para a visualização do fenómeno 

da colmatação de meios porosos, estando focado particularmente na colmatação devida a actividade 

biológica através do crescimento de biofilme no interior dos interstícios. Até agora, este fenómeno era 

avaliado através de métodos indirectos. A criação de instrumentos práticos para a visualização concreta 

do fenómeno permitirá a sua melhor compreensão e, consequentemente, uma melhor construção e 

calibração de modelos de previsão da colmatação em ZHC’s e de formação de biocimento em solos. 

Até ao momento, que seja do conhecimento do autor, este é o primeiro estudo a tentar estabelecer 

métodos directos de visualização da colmatação no interior de meios porosos. 

Ao todo serão testadas duas metodologias. Uma materializada por placas de PVC perfuradas com 

dimensões semelhantes aos espaços intersticiais do meio poroso que pretendem simular. Esta técnica 

foi desenvolvida no contexto da avaliação da colmatação em ZHC’s e é pretendida a sua aplicação em 

larga escala.  

                                                     
1 A calcite é uma das formas minerais de carbonato de cálcio. 
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A outra metodologia consistiu na construção de um dispositivo de microfluídica simulando 

aproximadamente o interior de um meio poroso. Foi efectuado o respectivo teste inicial à sua 

adequabilidade para observação de fenómenos intersticiais, tais como a precipitação de carbonato de 

cálcio através de soluções de enzima urease.  

As metodologias aqui apresentadas foram desenvolvidas num ambiente multidisciplinar, 

necessitando constantemente de informações e recursos provenientes de diversificadas áreas. Os 

trabalhos presentes nesta dissertação foram realizados, em simultâneo, em 5 locais diferentes: 

Laboratório de Ambiente, Laboratório de Geotecnia, Laboratório de Engenharia de Minas, Laboratório 

de Engenharia Biológica (todos eles do IST) e INESC-MN. 

1.3 Organização do documento 

O presente documento está organizado em 5 capítulos. 

O capítulo 1 é a presente introdução ao tema, explicitando a motivação do estudo efectuado, 

estabelecendo as bases bibliográficas e demarcando o seu objectivo principal. A introdução termina 

com uma breve descrição do documento apresentado. 

O capítulo 2 é o denominado estado da arte, onde é feita uma introdução mais aprofundada aos 

conceitos e referências bibliográficas para a compreensão do projecto de investigação que aqui se 

pretende relatar. 

O capítulo 3 relata o estabelecimento de uma metodologia pioneira para a observação do 

crescimento de biofilme no interior do meio poroso de ZHC’s. Esta metodologia recorre a placas de 

PVC (polyvinyl chloride) perfuradas com diâmetros semelhantes aos dos espaços intersticiais de uma 

gravilha pertencente a uma ZHC experimental. 

O capítulo 4 descreve os testes experimentais realizados a um dispositivo de microfluídica que 

pretende simular as condições no interior de um meio poroso. Estes testes pretendem estudar a 

adequabilidade do dispositivo a futuras aplicações no âmbito da biocimentação de solos, entre as quais, 

a visualização do fenómeno da colmatação e crescimento de biofilmes. 

No capítulo 5 é feita uma reflexão final às metodologias pioneiras aqui apresentadas e o seu impacto 

na abertura de novos caminhos e investigações futuras. 

O documento termina com as referências bibliográficas e respectivos anexos. 
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Capítulo 2: Conceitos teóricos e revisão bibliográfica 

2.1 Mas afinal, o que são biofilmes? 

Em 1937, após recolher amostras de água do mar em garrafas de vidro esterilizadas, Claude Zobell 

constatou que a concentração de bactérias nas superfícies das respectivas garrafas era superior à 

concentração de bactérias na água do mar (Zobell 1937). Tornou-se, assim, no primeiro autor científico 

a afirmar que as bactérias preferem aderir a superfícies do que a viver planctónicas. 

No entanto, apenas em 1969 e graças aos estudos de Ivan L. Roth, Ian W. Sutherland e J. W. 

Consterton foi possível identificar a existência e os mecanismos de formação do biofilme. Estes autores 

descobriram que as bactérias, em condições normais, formam longas fibras (polímeros) de 

polissacáridos (açúcares) a partir da sua membrana celular (Costerton et al. 1978). Estas fibras são 

uma autêntica malha que visa proporcionar a adesão a superfícies ou às outras células em redor (figura 

2.1). Daqui se conclui que, como qualquer outro ser vivo, as bactérias também não vivem isoladas e 

desprotegidas. 

A principal razão para a descoberta tardia dos biofilmes prendeu-se exactamente com os 

procedimentos usuais da microbiologia: os meios de cultura in vitro. Ora, numa autêntica comprovação 

da evolução Darwinista, as bactérias desses meios não estão vulneráveis a ameaças externas nem se 

encontram privadas de alimento. O desperdício de hidratos de carbono, essenciais na obtenção de 

energia, é algo que não contribui para a sua sobrevivência. Desse modo, as longas malhas de 

polissacáridos são um mecanismo criado apenas pelas células sujeitas a ameaças externas e em 

competição por alimento. Estas células utilizam uma parte desses hidratos de carbono como 

mecanismo para aumentarem futuramente as suas hipóteses de sobrevivência. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1 - Diferença entre bactérias in vitro e in vivo. Imagem 

retirada de Costerton et al. (1978) 
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Actualmente, é um facto reconhecido que as bactérias vivem predominantemente em densas e 

variadas populações fixas a superfícies, interagindo activamente entre si e envoltas nas longas malhas 

de polissacáridos que produzem. Mas isto não é tudo: este meio que as envolve é denominado de EPS 

(extracelular polymeric substances) não porque a sua principal componente sejam esses 

polissacáridos, mas sim porque esse meio é também composto por largas quantidades de proteínas e 

ADN extracelular, também eles polímeros. 

A presença de proteínas, maioritariamente na forma de enzimas, e de ADN extracelular fazem 

antever grande parte das propriedades que esta matriz polimérica extracelular confere aos biofilmes, 

das quais se destacam: 

▪ A matriz polimérica extracelular é um complexo sistema de adsorção e absorção de nutrientes 

dissolvidos no meio exterior. Para além dos nutrientes dissolvidos, os biofilmes, como são exemplo 

os que se formam em meios de águas residuais, possuem sistemas de captação e incorporação 

dos sólidos suspensos, algo que uma bactéria isolada não conseguiria realizar; 

▪ Os nutrientes captados não são apenas armazenados na matriz polimérica: a matriz é, ela própria, 

um sistema digestivo exterior da comunidade de bactérias que nela se insere. Esta é uma das 

características que confere aos biofilmes elevada resistência a substâncias nocivas, tal como 

desinfectantes e antibióticos. As enzimas presentes na matriz permitem degradar estes compostos 

mesmo antes de chegarem ao interior das respectivas células. 

▪ O ADN extracelular presente na matriz tem sido sugerido como um factor de transferência de genes 

inter e intra-espécies, levando a que, por exemplo, uma espécie resistente a um determinado 

agente compartilhe com aquelas em seu redor a respectiva resistência adquirida. 

Conclui-se assim que os biofilmes são, essencialmente, autênticas fortalezas para a comunidade 

bacteriana que albergam, permitindo-lhe não só sobreviver a ambientes extremamente adversos, como 

conferir propriedades às diversas espécies que, em condições planctónicas, nunca desenvolveriam. 

Faz-se notar que os próprios biofilmes são criados e modelados conforme o meio exterior em que 

se inserem, sendo uma matriz heterogénea em constante alteração no espaço e no tempo. Os biofilmes 

adaptam-se às condições presentes num dado momento e local devido essencialmente ao sistema de 

substâncias sinalizadoras que as bactérias utilizam para comunicarem entre si. Ou seja, se as bactérias 

mais exteriores do biofilme detectarem uma alteração no meio envolvente, emitirão um sinal químico 

para o interior da matriz. Esse sinal impulsionará as outras bactérias a segregarem determinadas 

substâncias para a matriz polimérica que contrariem o efeito da alteração do meio exterior. 

Os biofilmes são autênticas comunidades heterogéneas, mas perfeitamente estratificadas. Por 

exemplo, em ambientes de águas residuais, os biofilmes desenvolvidos exibem bactérias aeróbias nas 

camadas mais exteriores, onde a concentração de oxigénio é superior. A zona aeróbia é seguida de 

uma zona onde a escassez de oxigénio se faz notar, dando sucessivamente lugar a organismos 

fermentadores e, posteriormente, a organismos anaeróbios. 
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Em suma, os biofilmes são mecanismos de tal forma elaborados, organizados e inter-relacionais 

que  Watnick e Kolter (2000) equipararam o seu funcionamento ao funcionamento de uma cidade. 

A dimensão do potencial dos biofilmes pode ser exemplificada através da diferença entre uma 

infecção aguda e uma infecção crónica. Uma infecção aguda é uma infecção rápida, facilmente 

eliminada pelo organismo pelo facto de as bactérias ainda se encontrarem em estado planctónico ou 

os biofilmes que formaram não terem desenvolvido capacidades de resistência aos antibióticos. Por 

outro lado, uma infecção crónica é devida à presença de biofilmes com capacidades resistentes a 

antibióticos. Os estados de adormecimento da infecção são devidos, realmente, à utilização de 

desinfectantes e antibióticos, que sacrificam as camadas mais exteriores desses biofilmes. No entanto, 

o sacrifício das camadas exteriores permite a sobrevivência das camadas mais interiores, que muitas 

vezes se encontram adormecidas à espera do momento em que retornam a actividade celular para 

renovar o biofilme que fora destruído e fazendo reincidir os sintomas da infecção. 

Uma nota final vai para o mecanismo de adesão dos biofilmes às superfĩcies. A presença de longas 

cadeias de polissacáridos permite o estabelecimento de forças de van der Walls significativas (daí a 

preferência por superfícies hidrofóbicas)2 e pontes de hidrogénio. Quanto maior a densidade destas 

fibras de polissacáridos, mais forte é a adesão à superfície e entre as diversas bactérias. Os diversos 

estados de fixação e desenvolvimento do biofilme são, exactamente, função da concentração destas 

fibras. 

Muito antes de existir contacto com a superfície, já diversas bactérias se juntaram e formaram um 

aglomerado de fibras para aumentar as forças de interacção e as probabilidades de se virem a fixar 

num substrato rígido. Por outro lado, a desintegração de biofilmes já formados, pelo mesmo motivo, 

facilita a colonização de muitas mais superfícies. 

A influência do substrato onde as bactérias se fixam, apesar de existir, é mínima no contexto de 

uma comunidade diversificada de bactérias. Por um lado, se o substrato for hidrofóbico, a grande 

maioria das bactérias fixa-se a este pelas interacções de van der Walls já referidas. Por outro lado, se 

o subtrato exibir características polares, como a presença de iões, muitas vezes é necessário um 

primeiro mecanismo de adsorção de algum componente do meio aquoso para eliminar o efeito da 

polaridade. Ou então, tratando-se de uma comunidade de bactérias, uma parte desta comunidade terá 

mecanismos de adesão específicos para essas substâncias polares, constituindo uma camada 

bacteriana na superfície às quais todas as outras bactérias irão aderir. Por sua vez, assim que a 

polaridade da superfície esteja neutralizada, permitirá o estabelecimento das normais interacções de 

van der Walls e a fixação e desenvolvimento do biofilme. A tendência natural das bactérias é aderirem 

a um substrato rígido e beneficiarem das potencialidades proporcionadas pelos biofilmes. 

                                                     
2 Uma das regras de ouro dos fenómenos químicos e bioquímicos é ‘like dissolves like’. Ou seja, a água é uma 
molécula extremamente polar, que, por consequência, tem elevada capacidade para dissolver iões e outras 
substâncias polares, denominadas substâncias hidrofílicas. No entanto, substâncias apolares, como é o caso de 
longos polímeros ou os lípidos, não se dissolvem bem em água, sendo denominadas substâncias hidrofóbicas. O 
principal mecanismo de interação entre as moléculas destas substâncias hidrofóbicas são as forças de van der 
Walls, potenciadas pelo elevado comprimento que algumas macromoléculas exibem.   
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Salienta-se que o mecanismo de adesão e dispersão de colóides em meio aquoso, dos quais são 

exemplos as bactérias, é modelado pela teoria DLVO (Hermansson 1999) que deve o seu nome aos 

seus autores: Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek. Esta teoria é formulada para subtratos de fixação 

perfeitamente lisos. No entanto, estando já comprovado que a rugosidade das superfícies cria pontos 

de nucleação que facilitam a fixação e promovem o desenvolvimento do biofilme, verifica-se que este 

aspecto ainda não foi tido em conta nas diferentes evoluções e extensões da teoria original. 

Para melhor compreensão do funcionamento e características dos biofilmes, recomendam-se os 

textos principais em que se baseou esta introdução ao tema: Costerton et al. (1978); Dufour et al. 

(2012); Flemming et al. (2016); Garrett et al. (2008). 

2.2 As zonas húmidas construídas e o processo de colmatação 

2.2.1  Generalidades 

As zonas húmidas construídas são ecossistemas artificialmente criados que replicam os 

mecanismos naturais de depuração da água. Estes mecanismos são geralmente mais complexos e 

mais abrangentes que os normais tratamentos por lamas activadas presentes num grande número de 

ETAR’s nacionais. 

No entanto, para que os processos naturais de depuração ocorram é necessária área para que o 

ecossistema se desenvolva e tempo de residência das águas residuais nesse mesmo ecossistema. 

Esta característica é, em simultâneo, a principal vantagem das ZHC e o seu principal obstáculo, como 

se passará a explicar. 

Tratando-se de mecanismos naturais de depuração, as ZHC são sistemas que não necessitam de 

qualquer intervenção humana para o seu correcto funcionamento, dado que não requerem estruturas 

elaboradas ou outros tipos de tecnologia auxiliar. Os seus custos de construção, exploração e 

manutenção são, como tal, competitivos face a tecnologias tradicionais como lamas activadas ou leitos 

percoladores (Matos et al. 2009). Até há bem pouco tempo, persistia nas entidades exploradoras destes 

sistemas a cultura da “caixa negra”, ou seja, independentemente das condições a que estivesse sujeito, 

o sistema devolvia sempre efluentes tratados sem necessidade de qualquer intervenção significativa. 

A baixa necessidade de mão de obra e os custos de construção mais reduzidos não apresentam 

economias de escala na aplicação a grandes aglomerados populacionais. As elevadas cargas 

orgânicas que estes aglomerados produzem necessitariam de elevados tempos de residência no 

ecossistema, os quais envolviam, por sua vez, elevadas áreas para acomodar e tratar eficazmente os 

elevados caudais densamente poluídos. Ora, nas grandes cidades, o m² de terreno é um bem escasso 

e valioso, para além de se entrar num domínio em que os custos de impermeabilização de tal área de 

ZHC podiam assemelhar-se aos custos de construção de uma ETAR padrão. 

Deste modo, num país onde 37% da população vive em aglomerados populacionais com menos 

de 2000 habitantes (Censos 2011) e com elevada dispersão geográfica, as ZHC têm vindo a ser 

implementadas com sucesso nestes locais, substituindo o uso generalizado de fossas sépticas ou 
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mesmo a ausência total de saneamento que, durante muitos anos, contribuíram para a degradação de 

uma boa parte dos recursos hídricos nacionais. 

Estes pequenos aglomerados, pouco populados, produzem caudais e correspondentes cargas 

orgânicas facilmente acomodáveis e depuradas numa ZHC sem necessidade de uma área de 

implementação desmesurada, apesar de, nestes locais, a área disponível não ser um factor tão 

importante como em zonas urbanas consolidadas. 

Além disso, a pouca necessidade de mão de obra, especialmente mão de obra especializada, e os 

baixos custos de construção e operação, tornam esta solução vantajosa em detrimento de um sistema 

centralizado de saneamento por métodos convencionais (Galvão 2009; Galvão e Matos 2004). 

2.2.2  Perspectiva histórica 

Em perspectiva histórica, desde cedo as populações recorreram a pântanos e zonas húmidas 

naturais para despejo de águas residuais. Existem referências desta prática nas antigas civilizações 

chinesas e egípcias (Carvalho et al. 2017) assim como na civilização romana (Galvão 2009). No 

entanto, a primeira utilização extensiva de pântanos e terrenos para deposição e tentativa de depuração 

natural de efluentes urbanos foram as sewage farms, que remontam à era da Revolução Industrial e 

que consistiam em terrenos em redor de grandes cidades onde eram despejadas as águas residuais 

provenientes da área urbana sobrepovoada. Já nessa altura foram visíveis os problemas com a 

colmatação desses terrenos, levando à necessidade cada vez maior de novos terrenos para deposição 

e, finalmente, à incomportabilidade de tal método. Para além disso, apesar do efeito fertilizante nos 

terrenos nos anos seguintes ao despejo de águas residuais, cedo foram constatados problemas de 

contaminação de níveis freáticos. No início do século XX, há registo da utilização dos pântanos de 

Great Meadows, Massachusetts, para descarga e tratamento de efluentes domésticos (Galvão 2009; 

Kadlec e Wallace 2009). 

Durante as décadas de 1950 e 1960, o desenvolvimento de zonas húmidas construídas para o 

tratamento de águas residuais foi impulsionado pelos estudos de Käte Seidel realizados no Max Planck 

Institute (Kadlec e Wallace 2009). Estes estudos levaram à criação de um sistema de tratamento que 

envolvia a conjugação de diversas tipologias de ZHC´s em série, sendo denominado Max Planck 

Institute Process. 

O início da utilização de zonas húmidas construídas para tratamento de águas residuais dá-se na 

década de 1970 nos Estados Unidos, impulsionado principalmente pela indústria petrolífera e mineira 

que pretendiam métodos mais baratos de tratamento dos seus efluentes com elevadas concentrações 

de metais, ácidos e outros poluentes específicos sem recorrer à adição de reagentes químicos de custo 

elevado (Carvalho et al. 2017; Galvão 2009; Kadlec e Wallace 2009; Wieder 1989). Em suma, 

procuravam ecossistemas de sacrifício antes da descarga no meio natural. Um dos pioneiros nestes 

estudos de aplicação prática das ZHC’s foi Robert Kadlec, actualmente tido com um dos maiores 

especialistas mundiais no tema. 
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2.2.3  Tipologias de zonas húmidas construídas 

Existem dois tipos principais de ZHC’s: as de escoamento superficial e as de escoamento 

subsuperficial. 

As ZHC’s de escoamento superficial (figura 2.2) correspodem a canais onde se dá o escoamento 

livre de água residual, sendo o leito e o ambiente aquático densamente povoados de macrófitas3. São 

as próprias plantas e toda a comunidade bacteriana que se desenvolve na sua rizosfera4 que depuram 

a água. Dadas as baixas velocidades destes canais, a sedimentação revela-se um factor importante na 

remoção dos sólidos suspensos. A luz solar é um dos factores que assume importância na remoção 

dos organismos patogénicos. São sistemas predominantemente aeróbios. 

A utilização deste tipo de ZHC’s é uma prática comum em grandes centros urbanos nos Estados 

Unidos, essencialmente para tratamento de águas pluviais, sendo integradas em áreas de lazer e 

contribuindo para a existência de corredores verdes nestas cidades (Galvão 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, as ZHC’s de escoamento subsuperficial são constituídas por um meio poroso onde 

se dá a respectiva percolação da água residual. Este meio é povoado por macrófitas. A depuração da 

água é feita maioritariamente pela comunidade bacteriana que habita os interstícios do meio poroso, 

formando biofilmes. O principal mecanismo de remoção dos sólidos suspensos é a filtração. A luz solar 

não assume qualquer papel na eliminação dos organismos patogénicos, sendo estes essencialmente 

removidos por predação. Nestes sistemas coexistem ambientes aeróbios, perto da superfície, e 

anaeróbios em zonas mais profundas do leito. 

                                                     
3 Macrófitas são plantas que habitam ambientes aquáticos. 

4 Rizosfera é a zona onde se desenvolvem as raízes das plantas.  

Figura 2.2 - ZHC de escoamento superficial  
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As ZHC’s de escoamento subsuperficial são bastante comuns em toda a Europa. A existência de 

um meio poroso inibe a proliferação de mosquitos e maus odores, assim como a eventual contaminação 

do ecossistema exterior que as rodeia, estando de acordo com as restritas leis que figuram nalguns 

destes países no que respeita à presença de águas residuais a céu aberto. 

Existem duas tipologias de ZHC’s de escoamento subsuperficial: as que envolvem um escoamento 

vertical (figura 2.3) ou as de escoamento horizontal (figura 2.4). Nas primeiras, a água residual é 

descarregada por toda a superfície do meio poroso, percolando essencialmente na vertical. As 

dimensões em planta deste tipo de sistemas são geralmente inferiores às ZHC’s de escoamento 

horizontal. A descarga de água residual é intermitente, não se chegando a estabelecer um nível 

constante de água no interior do meio poroso. Esta característica proporciona uma melhor oxigenação 

do leito entre descargas, aumentando a taxa de nitrificação e a velocidade de degradação da restante 

matéria orgânica. Por estas razões, neste tipo de ZHC’s, o fenómeno de colmatação do meio poroso 

não é tão acentuado quando comparado com as ZHC’s de escoamento horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Esquema de uma ZHC de escoamento subsuperficial vertical (adaptado de Knowles et al. 2011) 

Nas ZHC’s de escoamento horizontal (figura 2.4), por sua vez, a entrada do afluente no meio 

percolante dá-se numa das extremidades do sistema, sendo a saída do efluente na extremidade oposta. 

Deste modo, o escoamento dá-se essencialmente na horizontal. Estes tipos de leitos possuem 

elevadas dimensões em planta de forma a assegurar adequados tempos de residência das águas 

residuais. A operação destes sistemas é constante, ou seja, há sempre um nível de água instalado no 

meio poroso, o que dificulta a renovação de oxigénio nas camadas mais profundas. A operação 

permanente e a menor capacidade de rearejamento tornam estes sistemas bastante vulneráveis ao 

fenómeno da colmatação devido à maior acumulação de matéria orgânica por mineralizar. 
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2.2.4  O fenómeno da colmatação 

O processo de colmatação de zonas húmidas construídas de escoamento subsuperficial diz 

respeito à acumulação de sedimentos, precipitados e de comunidades bacterianas, estas últimas sob 

a forma de biofilme aderente, nos interstícios do meio percolante. Esta obstrução crescente reduz a 

condutividade hidráulica do meio poroso, levando à ocorrência de escoamentos superficiais. Tais 

escoamentos, ao diminuírem o tempo de residência da água contaminada e o contacto com a 

comunidade bacteriana purificante instalada nos interstícios, reduzem o nível de tratamento dos 

efluentes e podem resultar na contaminação dos ecossistemas naturais exteriores. 

No início da utilização destes sistemas eram indicados períodos de vida útil entre 50 e 100 anos. A 

experiência adquirida com a sua posterior utilização mais abundante revelou tempos de vida útil de 15 

anos, sendo que há registo de sistemas com menos de 10 anos de operação severamente 

comprometidos (Knowles et al. 2011). 

Várias estratégias têm sido criadas para inibir o fenómeno da colmatação (Knowles et al. 2011): a 

utilização de bacias de sedimentação ou órgãos de filtração a montante da ZHC, a conjugação de mais 

do que uma ZHC em série (ZHC de escoamento vertical que promove os processos aeróbios e é menos 

susceptível a colmatar, seguido de um leito de escoamento horizontal que promove os processos 

anaeróbios), o aumento da granulometria do meio particulado (que apesar de colmatar mais 

lentamente, também diminui a superfície efectiva para estabelecimento da comunidade bacteriana), 

períodos de repouso e de arejamento do leito (promovendo a mineralização da matéria orgânica), 

backwashing ou oxidação química, entre outros. 

No entanto, é frequente o relato de problemas de escorrências superficiais devidos à colmatação, 

principalmente nas zonas de entrada do escoamento onde a acumulação de sedimentos e a carga 

orgânica são maiores. O aproveitamento das características vantajosas das ZHC’s depende 

essencialmente da compreensão, monitorização e previsão deste fenómeno. 

Figura 2.4 - Esquema de uma ZHC de escoamento subsuperficial horizontal (adaptado de Knowles et al. 2011) 
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Figura 2.5 - Dinâmica dos nutrientes e população bacteriana no interior de uma ZHC 

(adaptado de Samsó e Garcia, 2014) 

Actualmente, a monitorização da colmatação no interior de ZHC’s é realizada através de 3 métodos 

complementares entre si (Nivala et al. 2012): (i) medições da condutividade hidráulica média entre dois 

pontos de uma ZHC (para quantificação do nível geral de obstrução), (ii) a realização de tracer tests 

para identificação dos caminhos preferenciais do escoamento no interior do meio poroso (ou seja, para 

identificação da distribuição espacial da colmatação) e (iii) as campanhas de recolha de biofilme, que 

perturbam o meio poroso, principalmente quando realizadas em profundidade, e que têm como 

objectivo a caracterização das populações bacterianas e da matéria orgânica que o compõem. 

Existe, portanto, a ausência de um método directo e prático que reúna em si as informações obtidas 

por estes 3 tipos de testes, mas, acima de tudo, que permita a visualização concreta da evolução da 

colmatação. A capacidade de visualização do fenómeno possibilitará a sua melhor compreensão e, 

como tal, a obtenção de melhores ferramentas de previsão. 

Um método recente, desenvolvido por Martinez-Carvajal et al. (2017, 2018), recorre à tomografia 

axial computorizada (TAC) para visualização do interior do meio poroso em 3D. No entanto, apesar de 

distinguir correctamente as diversas fases presentes no leito (partículas sólidas do meio, água e ar), é 

incapaz de distinguir a matéria orgânica, uma vez que esta é composta principalmente por água e não 

se diferencia, nas imagens, do meio aquoso que a rodeia. Para além disso, a aplicação deste método 

é limitada a pequenas amostras do interior da ZHC, havendo uma elevada perturbação do meio e da 

respectiva amostra aquando da sua obtenção. 

No que toca aos modelos de previsão do funcionamento de zonas húmidas construídas, estes 

tardam em incluir ou modelar eficazmente o fenómeno da colmatação. Para além dos modelos 

desenvolvidos e assinalados na introdução deste documento, aquele que constitui a abordagem mais 

evoluída é o BIO_PORE, desenvolvido por Samsó e Garcia (2013). Apesar de modelar correctamente 

a dinâmica dos nutrientes e das populações bacterianas no interior de uma ZHC experimental (figura 

2.5), não exibe qualquer interligação entre estas dinâmicas, a colmatação do meio poroso e a respectiva 

redução da condutividade hidráulica. 
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Figura 2.6 - Esquema da ocupação gradual do leito pela matéria orgânica mineralizada 

(adaptado de Samsó e Garcia, 2014) 

No entanto, os resultados obtidos por este modelo permitiram formular uma teoria interessante 

denominada the cartridge theory. Nesta teoria, Samsó e García (2014) afirmam que a mineralização da 

matéria orgânica vai preenchendo os interstícios do meio poroso, deslocando a zona activa de bactérias 

da entrada do leito (onde inicialmente se concentra devido à maior abundância de nutrientes) para a 

saída do mesmo (figura 2.6). Posto isto, formulam que todas as ZHC possuem um limite de utilização 

em que é impossível alcançar o nível de tratamento pretendido devido à diminuição da zona activa de 

bactérias. Esta teoria não tem, até ao momento, qualquer validação experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais recentemente, Samsó et al. (2016) acoplaram um modelo de previsão do bioclogging no 

BIO_PORE. Contudo, este modelo assume pressupostos não validados experimentalmente, como é 

exemplo a consideração de um desenvolvimento uniforme em espessura do biofilme independente das 

dimensões do poro. 

 Apesar de tudo, este último modelo é o primeiro a interligar a dinâmica dos nutrientes e populações 

bacterianas com o respectivo desenvolvimento de biofilme aderente, com o fenómeno do bioclogging 

e com a sua consequente interacção com as características hidráulicas do meio e do escoamento. Os 

resultados obtidos por este modelo diferiram substancialmente do comportamento real observado na 

ZHC que pretendia modelar, indicando que são necessários mais estudos para melhorar a 

compreensão e modelação do fenómeno da colmatação em meios porosos. 

2.3 A biocimentação de solos 

2.3.1  Perspectiva histórica 

A produção de carbonatos a partir de microrganismos (microbially induced carbonate precipitation 

- MICP) é um processo que foi exaustivamente estudado na década de 1990, levando a que, na década 

seguinte, tenham proliferado estudos para a sua aplicação em situações reais, nomeadamente na área 

da cimentação de solos. 

Talvez o início dos estudos deste fenómeno tenha ocorrido em 1974, quando Adolphe e Billy 

lançaram o artigo biosynthèse de calcite par une association bactérienne aérobie. Os estudos de 

Adolphe, inicialmente apenas em laboratório, vêm a culminar com o registo da patente do método 

calcite bioconcept em 1990, método este que ainda se encontra protegido pela respectiva patente. O 

calcite bioconcept foi criado para a remediação de patologias e protecção do património em pedra 
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calcária através da utilização de bactérias calcinogénicas. Obteve elevado sucesso aquando da sua 

aplicação real em monumentos franceses.  

Ao longo de toda a década de 1990, os estudos e evolução da técnica MICP continuaram dedicados 

essencialmente à sua aplicação em património de pedra calcária (Le Métayer-Levrel et al. 1999; Tiano 

et al. 1999). De tal modo que a técnica MICP foi passando a ser conhecida por microbially induced 

calcite precipitation, uma vez que a utilização das bactérias visava essencialmente a produção de 

carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, nestas aplicações, possibilitava a criação de uma camada 

protectora à superfície da pedra calcária, assim como o eventual preenchimento de porosidades e 

fendas originadas pela exposição às intempéries. 

A aplicação da técnica MICP em solos só começou a ser estudada por Whiffin (2004). Pela mesma 

altura, Mitchell e Santamarina (2005) escrevem um artigo a relatar as capacidades promissoras da 

aplicação de microrganismos ao melhoramento de solos. 

DeJong et al. (2006) e Whiffin et al. (2007) iniciaram a aplicação da técnica MICP e observação 

das suas potencialidades em provetes de solos arenosos. As primeiras experiências em larga escala 

surgem com van Paassen et al. (2009) e Gomez et al. (2015). Em ambos os estudos foram utilizados 

solos arenosos. 

O prematuro conhecimento do fenómeno da biocimentação e os resultados, por vezes 

controversos, que têm vindo a ser obtidos têm atrasado a afirmação da técnica MICP como uma 

alternativa vantajosa em obras geotécnicas correntes, tais como são exemplos o reforço de taludes e 

a impermeabilização de barragens de aterro. 

2.3.2 Descrição da técnica MICP 

A técnica MICP consiste na injecção num meio poroso de 3 componentes fundamentais: uma fonte 

de ureia (CO(NH2)2), uma fonte de cálcio (geralmente cloreto de cálcio – CaCl2) e uma fonte de enzima 

urease. A enzima urease é produzida por um grande número de microrganismos. No entanto, a espécie 

que tem revelado maior actividade desta enzima aliada a uma maior adaptabilidade ao ambiente 

envolvente é a Bacillus pasteurii, levando a que a sua utilização seja recorrente nos diversos estudos 

já realizados.  

A enzima urease actua como catalizador da reacção de decomposição da ureia: 

CO(NH2)2 + 2H2O
urease
→    2NH4

+ + CO3
2−                                            ( 2.1 ) 

Por sua vez, o ião carbonato irá interagir com os iões de cálcio presentes no meio aquoso, formando 

carbonato de cálcio: 

Ca2+ + CO3
2− → CaCO3                                                          ( 2.2 ) 

A precipitação de carbonato de cálcio em redor dos biofilmes aderentes formados pela comunidade 

de bactérias B. pasteurii é responsável pela agregação cimentícia dos grãos de solo, colmatando os 

respectivos interstícios. Nas diversas aplicações práticas citadas na secção 2.3.1, a redução da 
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permeabilidade do meio poroso, o aumento da rigidez do solo e a maior resistência a tensões de corte 

têm sido resultados comuns (figuras 2.7 e 2.8). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3.3 Comentários à utilização prática da técnica MICP 

Como se pode observar na imagem 2.7, a experiência em larga escala realizada por van Paassen 

et al. (2010) possibilitou que um solo arenoso adquirisse características de rocha sedimentar. No 

entanto, a mesma experiência deparou-se com os problemas que têm vindo a impedir a passagem 

desta técnica para situações reais. Em primeiro lugar, os ganhos em resistência, rigidez e redução de 

permeabilidade são suficientes para a maioria das situações (quantificados, por exemplo, no estudo da 

figura 2.8 para diferentes graus de compactação de um mesmo solo arenoso), mas ainda residuais 

Figura 2.7 -Solo arenoso tratado com biocimento (Van Passen et al. 2010) 

Figura 2.8 - Resultados obtidos por Ng et al. (2012) nas suas experiências de biocimentação (direita: 

resistência a tensões de corte, esquerda: condutividade hidráulica) 
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quando comparados à utilização de caldas de cimento padrão. Em segundo lugar, provetes de solo 

provenientes dessa experiência foram submetidos a ensaios UCS (unconfined compressive strength), 

tendo sido obtidos resultados entre 0,7 MPa e 12,4 MPa (van Paassen et al. 2010; Van Paassen et al. 

2009). Estes resultados confirmam a pouca uniformidade na distribuição da produção de biocimento. 

Esta fraca distribuição espacial é também visível pelo formato do solo arenoso cimentado da imagem 

2.7, em que claramente se denotam os caminhos preferenciais do fluido circulante, sendo as zonas de 

menor velocidade de percolação as que efectivamente foram cimentadas. Há ainda um longo caminho 

a percorrer até que o método MICP produza quantidades uniformes e consistentes de biocimento no 

interior de meios porosos e em larga escala. 

Por outro lado, a heterogeneidade na produção de biocimento pode também ser devida à 

dificuldade em assegurar as condições ideais, ou pelo menos idênticas, em que ocorre a biocimentação 

ao longo de todo o meio poroso. Sendo um processo realizado por microrganismos, está inteiramente 

dependente da temperatura, do pH e da presença dos nutrientes e reagentes necessários.  

As bactérias B. pasteurii encontram as condições ideais para o seu crescimento e actividade em 

meios alcalinos com valores de pH a partir de 8,0, sendo o valor ideal de 9,0. A temperatura ideal para 

o seu desenvolvimento é de 30ºC (Stocks-Fischer et al. 1999). Já a enzima urease atinge a sua maior 

actividade enzimática para valores de pH entre 7,0 e 8,0 (idealmente 7,4), sendo a temperatura óptima 

de 60ºC (Cesareo and Langton 1992; Stocks-Fischer et al. 1999). Há que salientar que a produção de 

NH4
+ em elevadas quantidades resulta num aumento drástico do pH do meio, ajudando a fixar as 

características óptimas para a actividade das bactérias.  

Do ponto de vista económico, a técnica MICP tem sido estudada para servir como alternativa ao 

jet grouting5 (Suer et al. 2009). No entanto, as especificidades do método no que toca ao crescimento 

em larga escala de bactérias B. pasteurii e os reagentes que são necessários incluir na solução de 

alimento elevam exponencialmente os custos iniciais de aplicação da MICP quando comparada à 

normal injecção de calda de cimento. Whiffin et al. (2007) e Al-Thawadi (2013) afirmam que a técnica, 

apesar dos seus custos elevados iniciais, torna-se atractiva economicamente a longo prazo, no sentido 

em que a solução de bactérias produzida pode ser reutilizada em várias aplicações.  

Salienta-se também que têm sido apontadas soluções para baixar o custo inicial, tais como a 

utilização de água do mar em substituição do cloreto de cálcio (reagente caro) e a optimização industrial 

do crescimento de bactérias. 

Já do ponto de vista ambiental, a equação 2.1 demonstra que a MICP é um método que pode ter 

consequências nefastas para a natureza. Observando os reagentes da reacção, a injecção de largas 

quantidades de ureia e de microorganismos no solo consistem num desequilíbrio do ecossistema lá 

estabelecido assim como uma eventual fonte de contaminação dos níveis freáticos. Passando aos 

produtos da reacção, ainda mais preocupante se torna a situação: existe uma produção elevada de 

                                                     
5 A técnica jet grouting consiste na injecção a elevada pressão de calda de cimento em solos. A mistura solo-
cimento assim obtida possui maior rigidez, maior resistência e menor permeabilidade que o solo original. É uma 
técnica comum e de resultados comprovados no melhoramento das características geotécnicas de terrenos. 
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iões amónio (NH4
+). Estes iões, em concentrações elevadas, são extremamente tóxicos para a maioria 

das espécies. Existe, para além da toxicidade inerente do ião amónio, o seu perigo de volatilização e 

libertação de gás amoníaco (NH3) para a atmosfera, sendo este gás outro perigoso poluente. 

No entanto, a técnica MICP, ao gerar iões carbonato, tem sido aplicada com sucesso na remoção 

de metais pesados ou os seus isótopos radioactivos de meios aquosos (Fujita et al. 2004; Smith et al. 

2012). Um desses isótopos radioactivos é o estrôncio 90 (Sr90), que possui um elevado período de 

meia vida (half-life) de 29 anos e que está sempre presente em abundância em locais afectados por 

acidentes nucleares. A reacção de precipitação destes metais é em tudo semelhante à precipitação de 

carbonato de cálcio, ocorrendo ambas as reacções em simultâneo. Dá-se o exemplo para a 

precipitação de chumbo: 

Pb2+ + CO3
2− → PbCO3                                                                   ( 2.3 )  

A precipitação de carbonato de cálcio ajuda a estabilizar os restantes carbonatos numa estrutura 

cristalina estável. Deste modo, estes contaminantes são removidos do meio aquoso em que se 

encontravam dissolvidos e aprisionados num local controlado. 

2.4 Breve apresentação da microfluídica 

A microfluídica consiste, essencialmente, na manipulação de fluidos em canais de dimensões 

submilimétricas. A sua origem teve início no campo da análise molecular, onde existia a necessidade 

de estudar reacções a partir de reagentes cuja disponibilidade era escassa ou cujo custo era bastante 

elevado, levando à construção de pequenos dispositivos de elevada sensibilidade para detecção de 

substâncias em quantidade ínfima.  

No entanto, o grande impulso na criação de tecnologias microfluídicas ocorreu na década de 1990, 

quando a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), sob o comando directo do 

departamento de defesa dos Estados Unidos, investiu elevadas quantias no desenvolvimento de 

dispositivos práticos e de elevada sensibilidade para a detecção de ameaças químicas ou biológicas. 

Ao mesmo tempo, o projecto genoma humano e a consequente evolução do mundo da genética 

confirmavam a necessidade de dispositivos de alta sensibilidade para processamento de pequenas 

quantidades de substâncias.  

Actualmente, a microfluídica é uma tecnologia em expansão a outras ciências. O desenvolvimento 

da microelectrónica nos últimos anos permite o fabrico de dispositivos de detecção e análise cada vez 

mais pequenos, sensíveis, exactos e que possibilitam a monitorização em tempo real (figura 2.9). O 

desenvolvimento do poder computacional permite simular com elevada exactidão as condições em que 

o escoamento se efectua nos microcanais, permitindo aprimorar a sua geometria para os objectivos 

pretendidos muito antes da sua construção. Já a construção destes dispositivos beneficiou da evolução 

dos materiais disponíveis, nomeadamente polímeros com propriedades fotorresistentes específicas 

que permitem a construção de canais cada vez mais pequenos sem comprometer a definição da sua 
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geometria. Registam-se também as melhorias nos equipamentos de impressão 3D e no seu controlo 

automático a partir de sistemas CAD/CAM6 cada vez mais evoluídos. 

Os instrumentos de elevada sensibilidade que permitem a monitorização de fenómenos à escala 

submilimétrica, assim como a capacidade de controlo total do ambiente em que se desenrolam as 

experiências (e que deram luz ao conceito essencial da microfluídica: ‘lab on a chip’) indicaram a 

microfluídica como uma das metodologias a implementar para a visualização do fenómeno da 

colmatação de meios porosos, de onde se destaca o desenvolvimento de biofilmes nos interstícios. 

Aliás, faz-se notar que, nas ciências médicas e biológicas, a observação e estudo do desenvolvimento 

de biofilmes com recurso a dispositivos microfluídicos é já é um procedimento comum (Kim et al. 2012; 

Park et al. 2011). Falta, então, a adaptação destes métodos à vertente do bioclogging.  

Para aprofundamento dos conceitos aqui introduzidos recomenda-se a leitura de Kim et al. (2012), 

Silvério e Freitas (2018), Whitesides (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
6 Computer aided design and manufacturing 

Figura 2.9 - Alguns exemplos de dispositivos de microfluídica (Silvério e Freitas, 2018) 
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Capítulo 3: Desenvolvimento de uma metodologia para a 

visualização do bioclogging em meios porosos 

3.1 Introdução 

3.1.1 Organização do capítulo 

O presente capítulo está organizado em 4 secções. A secção 3.1 é a presente introdução onde se 

explica a organização do capítulo. Nesta secção é também incluído um resumo de experiências 

anteriores que deram origem à metodologia final apresentada. A secção 3.2 descreve os materiais e 

métodos usados. A secção 3.3 apresenta os resultados obtidos pela utilização da metodologia, sendo 

efectuada uma conclusão geral em função destes resultados na secção 3.4. 

3.1.2  Metodologias anteriores 

A metodologia aqui apresentada só foi possível devido a todo um conjunto de experiências e 

aprendizagens incessantes que se desenvolveram desde Fevereiro de 2017. 

A primeira dessas experiências consistiu na utilização de camadas únicas de gravilha estabilizadas 

através de um invólucro de rede metálica (figura 3.1 c) e d)). Estas camadas eram submersas num 

reactor cilíndrico preenchido com uma mistura de efluente de uma ZHC experimental (Laboratório de 

Ambiente) e de solução de esgoto sintético. O líquido encontrava-se em repouso, não existindo 

qualquer recirculação ou rearejamento do mesmo. A renovação da solução de esgoto sintético era feita 

diariamente. No total, existiam 5 reactores (figura 3.1 b)) com 5 disposições aleatórias de gravilha. A 

gravilha (suportada pela rede metálica) era fotografada em contraluz através da colocação de uma 

placa LED no fundo de um equipamento para suporte de um telemóvel (figura 3.1 a)), que, por sua vez, 

era usado para fotografar as redes de gravilha. Este método falhou por dois motivos principais: a baixa 

resolução das fotografias e a forte perturbação da gravilha entre renovações de esgoto sintético, 

interferindo com o crescimento estável de biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Tentativa de visualização do crescimento de biofilme em gravilha proveniente de uma 

ZHC experimental 
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Numa segunda tentativa, utilizou-se o mesmo método descrito anteriormente com duas 

modificações importantes: a utilização de uma câmara digital de melhor qualidade e a mudança das 

camadas de gravilha (que, para além de instáveis, podiam introduzir variáveis extra no estudo inicial 

da formação de biofilme devido aos diversos minerais presentes) para placas de PVC com diversas 

furações de dimensões conhecidas (figura 3.2 a) e b)). A perfuração das placas de PVC com recurso a 

uma aparafusadora manual resultava em furações irregulares que interferiam com a interpretação das 

fotografias. Por outro lado, a análise das fotografias continuava a revelar uma insuficiente qualidade 

para a visualização do biofilme (figura 3.2 c)).  

 

 

 

 

 

Uma terceira tentativa recorreu a placas impressas por uma impressora 3D (figura 3.3), 

pretendendo-se a obtenção de furações mais precisas. Nesta experiência, para além de reactores 

alimentados por efluente da ZHC experimental e solução de esgoto sintético, foi realizado o cultivo de 

bactérias B. pasteurii no Laboratório de Engenharia Biológica do IST e a respectiva inoculação de 3 

reactores. No entanto, apesar da mudança para uma outra câmara de maior definição, a qualidade das 

fotografias às furações continuou a revelar-se insuficiente para a percepção do crescimento de biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

A inspecção visual da gravilha, placas de PVC e placas de impressão 3D nunca revelou evoluções 

significativas no desenvolvimento de biofilmes. Além disso, o método de emersão/submersão da 

gravilha e das placas (emersão com a placa na posição horizontal, paralelamente à superfície livre do 

fluido) era propício à desagregação do bofilme. A ausência de rearejamento e de recirculação das 

soluções de esgoto sintético podiam estar a ser factores limitantes à evolução da comunidade 

bacteriana.  

Figura 3.2 - Utilização inicial de placas de PVC 

Figura 3.3 - Utilização de placas resultantes de impressão 3D 
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Como tal, a metodologia final que aqui será apresentada foi concebida de forma a incluir: 

▪ Arejamento e recirculação da solução de esgoto sintético; 

▪ Utilização de placas de PVC (superfície hidrofóbica) com furações realizadas através de uma 

máquina de precisão; 

▪ Equipamento de adquisição de imagens de alta ampliação e resolução; 

▪ Submersão das placas de PVC em posição vertical, perpendicularmente à superfície livre do fluido. 

3.2 Materiais e métodos 

3.2.1  Descrição da instalação experimental 

A instalação experimental (figura 3.4 e figura 3.5) consiste em 3 reactores independentes 

parcialmente submersos num equipamento de banho-maria. Este equipamento impede que a 

temperatura do banho desça abaixo de 20.ºC, para além de aumentar a inércia térmica de todo o 

sistema, tornando-o menos sensível às oscilações externas de temperatura. 

Cada reactor (figura 3.6) é composto por uma caixa onde 5 placas em PVC são dispostas 

verticalmente, através de um sistema de calhas, instaladas perpendicularmente à direcção do fluido em 

recirculação. As placas são identificadas em numeração romana, sendo a placa I a primeira segundo a 

direcção do escoamento e a placa V, por sua vez, a última segundo a direcção referida. Referências 

impressas nas placas permitem que a sua posição e orientação no interior dos reactores sejam 

constantes ao longo do tempo. 

Cada caixa está ligada a uma câmara de arejamento onde um compressor injecta permanentemente 

ar de forma a oxigenar o fluido recirculante. Por sua vez, a câmara de arejamento está ligada a uma 

segunda câmara que funciona como a tomada de água do sistema de recirculação. Estas duas câmaras 

encontram-se separadas por duas razões principais: por um lado, impedir que a injecção de ar 

prejudique o funcionamento do sistema de recirculação; por outro lado, possibilitar a existência de um 

local (a tomada de água) onde possam ser instalados equipamentos de monitorização das 

características do fluido recirculante. 

O sistema de recirculação é composto por um dispensador peristáltico que mantém um caudal 

constante entre a câmara de tomada de água e a entrada da caixa onde se encontram as placas de 

PVC, fechando assim o circuito em recirculação. Inicialmente, o caudal imposto era de 0,4 L/h de forma 

a igualar o volume diário que é despejado nas ZHC’s experimentais do laboratório de Ambiente do IST. 

No entanto, devido a problemas de acumulação de sedimentos e biofilme, o caudal foi elevado para 

0,7 a 0,8 L/h em todos os reactores. 

Cada reactor possui o seu sistema independente de recirculação. O volume total de fluido 

recirculante em cada um dos reactores é de 1,5 L. 
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Figura 3.6 - Esquema do funcionamento de um reactor 

Cada placa de PVC que compõe o sistema (figura 3.7) possui 48 furações realizadas por uma 

máquina de precisão denominada precision CNC7 milling machine (figuras 3.8, 4.3 e anexo 1). Estas 

furações pretendem simular os insterstícios do meio poroso. Cada um dos reactores possui um 

diâmetro de furação diferente: o reactor 1 possui furações de 1 mm de diâmetro, o reactor 2 possui 

furações de 2 mm de diâmetro e, por sua vez, o reactor 3 tem furações com 3 mm de diâmetro. 

                                                     

7 Computer Numerical Control 

 

Figura 3.5 – Vista interior dos reactores Figura 3.4 - Instalação experimental 
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Figura 3.7 - Esquema de uma 

placa em PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que este método seja eficaz, a determinação do diâmetro das furações nas placas de PVC foi 

realizada a partir de um estudo às dimensões dos interstícios do meio poroso que pretendem simular.  

Como tal, os valores de 1 mm, 2 mm e 3 mm adoptados são provenientes de um estudo inicial onde 

se dispôs uma camada única de gravilha estabilizada através de um invólucro em rede metálica. A 

gravilha era proveniente do meio de enchimento das ZHC’s experimentais do laboratório de Ambiente 

do IST, exibindo uma granulometria entre 4 a 8 mm. A camada de gravilha era posteriormente 

fotografada a partir de uma posição centrada (figura 3.9). Um conjunto de réguas era colocado em redor 

do invólucro para fixação da escala e posterior manipulação geométrica da imagem. Foram 

fotografados 3 arranjos diferentes de gravilha. As fotografias aos diferentes arranjos de gravilha foram 

realizadas tendo como plano de fundo uma placa de cor azul vivo para aumento do contraste entre os 

grãos do meio poroso e os espaços intersticiais. 

O procedimento foi finalizado através da identificação visual de uma amostra de 400 espaços vazios 

presentes nas diversas fotografias. Para este processamento recorreu-se ao software imageJ. A área 

dos interstícios foi medida e reduzida a um diâmetro equivalente mediante a sequinte equação: 

Ainterstício =
π×Dequivalente

2

4
                                                         ( 3.1 )              

Foi obtido um diâmetro equivalente médio de 1,92 mm e respectivo desvio-padrão de 1,34 mm.  

Salienta-se que os espaços intersticiais das imagens recolhidas por este método não correspondem 

exactamente aos espaços presentes no interior do meio poroso, uma vez que o maior estado de 

compressão diminui a dimensão das porosidades. No entanto, considerou-se que seria uma 

aproximação inicial com suficiente qualidade para a aplicação que se pretende. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Análise ao diâmetro equivalente dos interstícios presentes na gravilha 

Figura 3.8 - Execução 

de uma das placas na 

milling machine 

Figura 3.7 - Esquema de uma placa em PVC 

 

Figura 3.8 - Execução de uma das placas 

na milling machine (INESC-MN) 
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Inicialmente, as fugas e entupimentos revelaram-se um problema frequente nos reactores, levando 

à criação de novos reactores. No novo desenho diminuiu-se a necessidade de furações para o contacto 

entre as diversas câmaras. Diminuiu-se também a necessidade de silicone/cola-veda no isolamento 

das passagens entre câmaras mediante a utilização de tubos flexíveis de maior diâmetro (8 mm de 

diâmetro exterior, 6 mm de diâmetro interno) firmemente encaixados e comprimidos em furações de 

6mm. Esta compressão entre o tubo e a parede da câmara isola o respectivo sistema. No entanto, por 

redundância, esta técnica foi complementada com a posterior aplicação de cola-veda. 

O maior diâmetro interno dos tubos aliado ao aumento da velocidade de recirculação teve como 

objectivo diminuir a acumulação de sedimentos, reduzindo o risco de eventuais entupimentos do 

sistema. 

Salienta-se também que, nos novos reactores, todas as câmaras se encontram tapadas de forma a 

evitar a contaminação do sistema por agentes exteriores incontroláveis, dos quais são exemplo o pó e 

insectos. 

Estes novos reactores, que são os apresentados nas figuras 3.4, 3.5 e 3.6 e correspondem ao 

sistema final implementado, substituíram os antigos no dia 15 de Junho de 2018. As placas de PVC, já 

inoculadas no anterior sistema, foram simplesmente transpostas para estes novos reactores, 

continuando-se a respectiva experiência. 

Os reactores são mantidos parcialmente submersos no banho-maria devido a estarem fixos a um 

ladrilho cerâmico através de cola-veda (figura 3.5). Por sua vez, este ladrilho cerâmico assenta numa 

base própria do equipamento de banho maria que evita o contacto directo com a superfície metálica de 

regulação de temperatura. 

Finalmente, faz-se notar que esta instalação experimental foi colocada numa sala com muito pouca 

luz de forma a evitar a proliferação de algas no interior do sistema. 

3.2.2  Inoculação e funcionamento da instalação 

O sistema entrou em operação no dia 8 de Maio de 2018. Inicialmente, o fluido em recirculação era 

renovado semanalmente.  

Durante as primeiras duas semanas, o sistema foi inoculado. O fluido de inoculação era composto 

por 50% (em volume) de suspensão de biofilme desagregado e outros 50% de solução de esgoto 

sintético. 

A suspensão de biofilme desagregado era obtida por lavagem manual, em água destilada, de meio 

poroso retirado do interior de uma das ZHC’s experimentais. A agitação dos grãos de meio poroso era 

suficiente para desagregar os biofilmes neles contidos, permitindo que uma significantiva população de 

bactérias fosse inserida no sistema. 
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A solução de esgoto sintético é composta por acetato de sódio tri-hidratado e fertilizante líquido NPK 

6-3-68 dissolvidos em água destilada. A quantidade de acetato de sódio na solução foi definida de forma 

a assegurar uma carência química de oxigénio (CQO) de 800 mg/L. Para que tal valor de CQO seja 

atingido, é necessário adicionar 1,4311 g de acetato de sódio a cada 1 L de solução produzido. A 

dosagem de fertilizante líquido utilizada foi de 25 mL por cada 1L de solução de esgoto sintético. 

Após as duas primeiras semanas de período de inoculação, que terminaram a 25 de Maio de 2018, 

o fluido em recirculação passou a ser composto apenas por solução de esgoto sintético, continuando a 

ser renovado semanalmente. 

A 18 de Junho de 2018, após a mudança para os novos reactores, um ensaio de respirometria 

(figura 3.14) indicou que o alimento fornecido ao sistema era consumido muito rapidamente, podendo 

constituir um factor limitante ao crescimento do biofilme. Desse modo, a partir de 9 de Julho de 2018, 

a renovação do fluido recirculante passou a ser efectuada 3 vezes por semana: às segundas, às quartas 

e às sextas-feiras. 

3.2.3  Monitorização do sistema 

Em cada renovação do fluido recirculante, tanto à solução de saída de cada um dos reactores como 

à solução de entrada, eram medidos os valores de pH, de temperatura, do potencial redox (ORP) e da 

carência química de oxigénio (CQO). As soluções de saída eram monitorizadas no próprio reactor, na 

entrada da câmara onde se encontravam as placas em PVC. Estes resultados são indicados no quadro 

3.1 secção 3.3.1. 

Durante os fins de semana, os reactores eram equipados com uma sonda de medição do oxigénio 

dissolvido (OD) instalada na câmara de tomada de água (figura 3.10). Esta sonda monitorizava um 

reactor diferente em cada fim de semana. Os resultados de uma das medições de oxigénio dissolvido 

são indicados na figura 3.14 da secção 3.3.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

8 NPK 6-3-6 é o indicador da percentagem em massa de azoto, fósforo e potássio na totalidade da massa de 

fertilizante. Este valor é calculado estequiometricamente, ou seja, os 6% de azoto, por exemplo, dizem respeito à 

massa dos átomos de azoto (e não das suas formas moleculares, das quais um dos exemplos é a amónia) em 

relação à massa total de fertilizante.  

 

Figura 3.10 - Instalação experimental equipada com a sonda de monitorização do oxigénio dissolvido.  
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Todas as quartas-feiras eram realizadas análises de sólidos suspensos totais (SST) e sólidos 

suspensos voláteis (SSV) às soluções que saíam de cada um dos reactores e à solução de entrada. 

Estes ensaios foram realizados de acordo com as normas laboratoriais existentes (Normas 2540D e 

2540E, American Public Health Association 1997). Os resultados são apresentados no quadro 3.3 da 

secção 3.3.1. 

3.2.4  Adquisição dos dados de crescimento de biofilme 

As placas de PVC foram periodicamente observadas no Laboratório de Engenharia de Minas 

recorrendo a um estereoscópio Nikkon SMZ645 equipado com uma câmara digital Motic Moticam 10 

Mp (figuras 3.11 e 3.12). Em cada observação eram tiradas fotografias a 5 furos específicos em cada 

placa, assinalados a verde na figura 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes furos estão identificados numericamente, correspondendo 1 ao furo mais em baixo e assim 

sucessivamente até ao furo 5, o furo mais em cima. No total, foram analisados 75 furos: 5 furos em 

cada uma das 5 placas que compõem cada um dos 3 reactores. 

O software da câmara digital insere automaticamente a escala em cada fotografia, tendo como 

referência a ampliação a ser utilizada.  

Para que fosse possível visualizar na íntegra cada furo, os furos de 1 mm foram fotografados 

recorrendo a uma ampliação de 4x, os de 2 mm recorrendo a uma ampliação de 2x e os de 3 mm com 

uma ampliação de 1x. 

Foi construído um dispositivo, visível nas figuras 3.11 e 3.12, para acomodar as placas PVC durante 

a sua observação ao estereoscópio. 

O transporte das placas em PVC até ao laboratório de engenharia de minas, onde se encontra o 

estereoscópio utilizado, era efectuado numa caixa com diversas calhas, em tudo semelhante às caixas 

dos reactores da instalação experimental (figura 3.13). Esta caixa era preenchida com solução de 

alimento, garantindo que as placas não ficavam demasiado tempo fora das condições de 

desenvolvimento de biofilme.  

Figura 3.12 - Equipamento durante uma das 

campanhas de observação das placas 

Figura 3.11 - 

Estereoscópio e 

restante equipamento 

de visualização das 

placas 

Figura 3.11 - Estereoscópio e restante 

equipamento de visualização das placas 

  

Figura 3.12 - Equipamento durante uma das campanhas 

de observação das placas 
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3.2.5  Processamento dos dados 

As fotografias tiradas a partir do estereoscópio foram analisadas recorrendo à image processing 

toolbox do MATLAB. Dada a existência de 1320 fotografias para análise, foi construído um programa 

que apenas requere ao utilizador que assinale o folder onde estas se encontram armazenadas.  

O programa processa as respectivas fotografias identificando e contabilizando os pixels cujo código 

de côr RGB seja (0,0,0), ou seja, as zonas totalmente negras. Os pixels negros, como se pode observar 

na figura 3.15, dizem respeito às zonas do furo em que ainda não há presença de biofilme. Decidiu-se 

utilizar apenas o código de cor (0,0,0) - ausência total de cor - pois o biofilme é, nos seus estados 

iniciais, uma massa muito ténue, pelo que, qualquer presença mínima de cor numa dada zona pode 

ser claramente indicadora de crescimento de biofilme.  

Após a contagem do número de pixels negros, o programa converte esse valor para uma área, 

mediante o reconhecimento da escala da fotografia. A diminuição, ao longo do tempo, da área a negro 

evidencia o crescimento de biofilme. Faz-se notar que, para uma determinada data, são tiradas diversas 

fotografias a cada um dos furos. O resultado de área a negro para esse dia é a média das áreas a 

negro de todas as fotografias tiradas a um determinado furo nesse respectivo dia. 

Cada vez que o programa retorna um valor de área média para um furo, placa ou reactor, esse valor 

é calculado com base em todas as fotografias existentes para esse mesmo furo, placa ou reactor. 

O programa vai sucessivamente convertendo as respectivas áreas a negro em diâmetros 

equivalentes, mediante a aplicação da equação (3.1).  

Por sua vez, a evolução temporal do diâmetro equivalente permite o cálculo da espessura 

equivalente de biofilme desenvolvido e a respectiva taxa de crescimento, através da equação (3.2) e 

da equação (3.3). 

Espbiofilme =
Dequivalente,t1−Dequivalente,t2 

2
 (mm)                                               ( 3.2 ) 

 

𝑇𝑥𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐸𝑠𝑝𝑏𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒

∆𝑡
 (𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎)                                                         ( 3.3 ) 

 

Figura 3.13 – Caixa utilizada para transporte das placas  
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Este é o processamento matemático por trás dos resultados devolvidos pelo programa. Ao todo, o 

programa possui mais de 1000 linhas de código em que se salientam as seguintes capacidades: 

▪ Identificação do furo presente na fotografia e da respectiva data em que a fotografia foi tirada; 

▪ Reconhecimento automático da escala da fotografia; 

▪ Eliminação de falsos negros presentes nas bordas das fotografias. Estes negros são resultado de 

eventuais sombras ou do mau posicionamento da câmara no sistema de lentes do estereoscópio; 

▪ Produção de uma pasta onde são armazenadas as fotografias pós-processadas, copiando-se a 

respectiva organização e títulos da pasta original. Deste modo, em nenhum momento a pasta 

original é eliminada ou modificada pelo processamento; 

▪ Análise numérica e estatística dos dados provenientes do processamento das fotografias; 

▪ Criação de gráficos e tabelas relevantes. 

O tempo despendido na criação deste programa permitiu que a análise às 1320 fotografias fosse 

repetida inúmeras vezes com esforço quase nulo. 

3.3 Apresentação e discussão dos resultados obtidos 

3.3.1 Parâmetros físico-químicos 

No quadro 3.1 são apresentados os valores de pH, temperatura e ORP resultantes da monitorização 

da instalação experimental. 

Quadro 3.1 – Dados de monitorização de pH, temperatura e ORP 

Data 

Entrada 
Saída 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

pH   

(-) 

T  

 (ºC) 

ORP 

(mV) 

pH  

 (-) 

T  

 (ºC) 

ORP 

(mV) 

pH  

 (-) 

T  

 (ºC) 

ORP 

(mV) 

pH  

 (-) 

T   

(ºC) 

ORP 

(mV) 

08/05/2018 5,90 19,0 336 ------- -------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- 

15/05/2018 5,75 15,3 343 8,32 19,9 197 8,47 19,8 190 8,41 20,1 198 

24/05/2018 5,43 21,9 364 8,23 21,3 203 8,40 21,3 194 7,88 21,1 223 

15/06/2018 5,13 20,7 358 7,71 20,8 211 7,32 20,8 232 7,64 20,8 214 

22/06/2018 5,41 25,5 343 6,74 24,6 264 6,69 24,8 263 6,74 25,0 264 

09/07/2018 5,33 4,2 336 6,10 22,4 298 5,98 22,4 306 5,95 22,3 309 

11/07/2018 5,38 23,0 340 7,46 24,0 221 7,39 23,9 225 7,36 23,8 226 

13/07/2018 5,36 22,3 341 7,06 23,7 244 6,96 24,1 250 6,86 23,8 255 

16/07/2018 5,36 22,4 341 6,52 23,8 275 6,20 24,0 293 6,04 23,7 302 

18/07/2018 5,39 22,0 339 6,75 24,1 262 6,31 24,2 288 6,28 24,1 289 

20/07/2018 5,38 22,2 340 6,60 24,4 270 6,00 24,4 305 5,99 24,3 305 

23/07/2018 5.39 22,3 339 7,64 23,0 211 7,72 23,1 206 7,74 23,0 205 

25/07/2018 5,23 22,7 348 6,58 23,8 271 6,14 23,8 296 6,20 23,7 293 

27/07/2018 5,38 23,3 340 6,45 24,6 279 6,22 24,6 292 6,26 24,4 290 

30/07/2018 5,37 23,1 341 6,11 24,2 298 5,92 24,3 309 5,91 24,2 310 

01/08/2018 5,38 22,9 340 6,24 24,5 291 5,96 24,6 307 6,03 24,4 303 
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Os resultados presentes no quadro 3.1 indicam a ocorrência de uma acidificação dos efluentes dos 

reactores ao longo do tempo. Por outro lado, estas soluções de saída exibem também um aumento do 

potencial de oxidação-redução (ORP). As soluções de entrada nos reactores exibem valores de pH e 

de ORP constantes ao longo do tempo. A temperatura das diferentes soluções analisadas oscila 

aproximadamente entre os 20º C e os 25ºC. 

Os valores de CQO apenas foram avaliados para as soluções de entrada das primeiras semanas 

de operação do sistema, apesar de todas as amostras de soluções de saída e de entrada nos reactores 

terem sido recolhidas e se encontrarem devidamente preservadas. Este facto deveu-se à 

indisponibilidade de alguns dos materiais necessários à realização das referidas análises. No entanto, 

o quadro 3.2 indica que as soluções de entrada durante essas primeiras semanas apresentavam 

valores de carência química de oxigénio (CQO) suficientemente próximos do valor objectivo de 800 

mg/L. 

 

Quadro 3.2 - Resultados CQO de algumas soluções de entrada nos reactores 

Data CQO (mg/L) 

08/05/2018 862 

15/05/2018 797 

24/05/2018 831 

15/06/2018 826 

22/06/2018 860 

09/07/2018 813 

 

Na figura 3.14 é apresentado o ensaio de respirometria que evidenciou que o alimento estava a ser 

rapidamente consumido no interior dos reactores, constituindo um factor limitante ao crescimento de 

biofilme. Durante aproximadamente 1/3 do período entre renovações de alimento, o sistema 

encontrava-se em condições anóxicas/anaeróbias. O consumo de oxigénio dissolvido é devido à 

decomposição, pelos microrganismos, da matéria orgânica fornecida na solução de alimento. Assim 

que esta matéria orgânica é esgotada verifica-se o rearejamento da massa de água, sendo rapidamente 

restabelecidos os valores prévios de oxigénio dissolvido. 
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No quadro 3.3 são apresentados os resultados das análises de sólidos suspensos totais (SST) e 

sólidos suspensos voláteis (SSV) às soluções de entrada e de saída dos diferentes reactores. 

Quadro 3.3 - Resultados das análises SST e SSV 

Data 

Entrada 
Saída 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

08/05/2018 348 195 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

15/05/2018 417 230 657 --------- 399 201 987 --------- 

24/05/2018 --------- --------- 974 445 1282 578 1462 665 

15/06/2018 --------- --------- 106 61 219 90 238 115 

22/06/2018 23 8 210 93 161 85 165 88 

09/07/2018 --------- --------- 113 98 38 27 77 61 

11/07/2018 18 12 69 44 203 154 234 164 

18/07/2018 23 11 50 27 39 29 37 28 

25/07/2018 27 13 69 39 24 17 138 125 

01/08/2018 24 11 53 47 27 19 35 30 

 

Figura 3.14 - Gráfico do ensaio de respirometria de 18 de Junho de 2018 
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Figura 3.15 - Evolução do biofilme no interior de 3 furos diferentes: 1mm-placa II-1 (topo); 2mm-placa I-4 (meio); 

3mm-Placa III-1 (baixo) 

 

Durante as duas primeiras semanas de inoculação em que se utilizou uma suspensão de biofilme 

desagregado proveniente da lavagem manual da gravilha de uma ZHC experimental, os valores SST e 

SSV são superiores ao restante período de operação, tanto nas soluções de entrada como de saída. 

Esta elevada acumulação inicial de sólidos nos reactores é diluída ao longo do tempo. No entanto, as 

análises de sólidos suspensos às soluções de saída exibem, pontualmente, valores mais elevados. 

Estes picos são causados pela degradação do silicone utilizado para complementar o isolamento dos 

diversos reactores. Quanto ás soluções de entrada, estas exibiram um comportamento constante assim 

que foi finalizado o período de inoculação e a alimentação passou a ser composta apenas por solução 

de esgoto sintético. 

3.3.2  Resultados de crescimento de biofilme 

Na figura 3.15 são apresentados exemplos de furos que exibem crescimento de biofilme. Nessas 

imagens, observa-se claramente o maior desenvolvimento de biofilme após a solução de alimento 

começar a ser renovada 3 vezes por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do processamento MATLAB de duas das fotografias anteriores são apresentados na 

figura 3.16  

 

 

07/05/2018 17/07/2018 30/05/2018 

07/05/2018 17/07/2018 17/05/2018 

07/05/2018 19/07/2018 16/05/2018 
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O programa analisou o crescimento de biofilme individualmente em cada um dos 75 furos que 

compõem a experiência. A evolução da área não colmatada é ilustrada nos gráficos da figura 3.17 para 

os furos monitorizados em 3 placas diferentes (escolhidas a título de exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.16 – Imagens do furo 2mm-placa I-4 (17/05/2018 à esq. e 17/07/2018 à dir.) após processamento 

em MATLAB 

Figura 3.17 - Evolução das áreas não colmatadas 

para todos os furos monitorizados que compõem as 

placas: 1 mm-placa II (topo); 2 mm-placa I (direita); 

3 mm-placa III (baixo) 



35 

 

Não há evidências nos gráficos anteriores (figura 3.17), assim como nos restantes produzidos pelo 

programa, da existência de tendências explícitas de acumulação de biofilme num furo específico de 

cada uma das placas. O comportamento de cada furo entre as diferentes placas é demasiado oscilante 

para que seja estabelecida uma tendência visual. Nalguns furos, a área não colmatada aumenta entre 

observações. Este facto pode dever-se a erros experimentais (posicionamento da lente do 

estereoscópio e condições de luz diferentes que tornam visíveis as paredes laterais das furações, 

interferindo com a contagem de pixels negros) ou à própria desintegração do biofilme. 

A mesma observação foi realizada às placas que compõem cada um dos reactores. Nos gráficos da 

figura 3.18 apresenta-se a evolução temporal da área não colmatada média de cada uma das placas 

que compõem os 3 reactores da experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Evolução da área não colmatada média em cada uma das 

placas pertencentes aos reactores 1 (1mm), 2 (2mm) e 3 (3mm) 
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A visualização destes 3 gráficos (figura 3.18) indica que não há evidência visual de colmatação 

preferencial numa placa específica dos reactores. Por exemplo, a placa III é das mais colmatadas no 

reactor 3 (3 mm), no entanto, nos reactores 1 e 2 (1 e 2 mm) é das placas que apresenta menor 

colmatação. A situação inversa acontece para a placa I, apresentando maior colmatação nos reactores 

1 e 2 em relação às restantes placas, sendo das placas menos colmatadas no reactor 3. Note-se que 

a placa IV aparece sistematicamente nos 3 gráficos como uma das menos colmatadas.  

Em suma, a observação visual dos resultados indica que não há evidências explícitas de formação 

preferencial de biofilme nem ao longo dos reactores (através das diferentes placas), nem em 

profundidade (através dos diferentes furos que compõem as placas). Estudos concretos utilizando 

softwares de estatística poderão testar as tendências de colmatação em buracos específicos ou em 

placas específicas que compõem o conjunto de resultados obtido. 

Finalmente, apresenta-se no quadro 3.4 e no gráfico da figura 3.19 a evolução temporal da área não 

colmatada média em cada reactor.  

 

Quadro 3.4 - Evolução média da área não colmatada ao longo do tempo 

Data 

Área não colmatada 

Diâmetro de furação 

1mm 2mm 3mm 

07/05/2018 
Média (mm2) 0,67 2,90 6,39 

Desvio padrão (mm2) 0,03 0,04 0,07 

16/05/2018 
Média (mm2) ------- ------- 7,05 

Desvio padrão (mm2) ------- ------- 0,11 

17/05/2018 
Média (mm2) 0,61 2,98 ------- 

Desvio padrão (mm2) 0,08 0,11 ------- 

30/05/2018 
Média (mm2) 0,60 ------- ------- 

Desvio padrão (mm2) 0,10 ------- ------- 

17/07/2018 
Média (mm2) 0,45 2,23 ------- 

Desvio padrão (mm2) 0,17 0,44 ------- 

19/07/2018 
Média (mm2) ------- ------- 3,85 

Desvio padrão (mm2) ------- ------- 1,52 

02/08/2018 
Média (mm2) 0,29 1,41 2,19 

Desvio padrão (mm2) 0,15 0,59 1,80 
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É visível a clara colmatação dos diversos furos que compõem cada um dos reactores, colmatação 

essa que foi acelerada com o aumento da frequência de renovação de alimento. A partir destas áreas 

efectuou-se a análise à espessura equivalente de biofilme e respectiva taxa de crescimento. Estes 

resultados são apresentados nos quadros 3.5 e 3.6 e nas figuras 3.20 e 3.21, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 - Evolução da área não colmatada em cada diâmetro 
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Quadro 3.5 – Espessura média de biofilme 

Data 

Espessura de biofilme 

Diâmetro de furação 

1mm 2mm 3mm 

07/05/2018 
Espessura média (mm) ------- ------- ------- 

Desvio padrão (mm) ------- ------- ------- 

16/05/2018 
Espessura média (mm) ------- ------- -0,07 

Desvio padrão (mm) ------- ------- 0,01 

17/05/2018 
Espessura média (mm) 0,02 -0,01 ------- 

Desvio padrão (mm) 0,02 0,02 ------- 

30/05/2018 
Espessura média (mm) 0,02 ------- ------- 

Desvio padrão (mm) 0,01 ------- ------- 

17/07/2018 
Espessura média (mm) 0,10 0,12 ------- 

Desvio padrão (mm) 0,08 0,04 ------- 

19/07/2018 
Espessura média (mm) ------- ------- 0,37 

Desvio padrão (mm) ------- ------- 0,22 

02/08/2018 

Espessura média (mm) 0,17 0,31 0,68 

Desvio padrão (mm) 0,07 0,06 0,24 

% da espessura máxima 35,0% 31,4% 45,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.20 - Evolução da espessura média de biofilme em cada um dos diâmetros 
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Quadro 3.6 - Taxas de crescimento de biofilme 

Data 

Taxa de crescimento de biofilme 

Diâmetro de furação 

1mm 2mm 3mm 

07/05/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) ------- ------- ------- 

Desvio padrão (μm/dia) ------- ------- ------- 

16/05/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) ------- ------- -8,10 

Desvio padrão (μm/dia) ------- ------- 1,60 

17/05/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) 2,40 -1,10 ------- 

Desvio padrão (μm/dia) 2,10 1,70 ------- 

30/05/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) 0,00 ------- ------- 

Desvio padrão (μm/dia) 1,70 ------- ------- 

17/07/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) 1,50 2,20 ------- 

Desvio padrão (μm/dia) 1,60 0,80 ------- 

19/07/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) ------- ------- 6,90 

Desvio padrão (μm/dia) ------- ------- 3,40 

02/08/2018 
Tx. cresc. (μm/dia) 4,90 12,00 22,20 

Desvio padrão (μm/dia) 4,60 2,90 11,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 - Evolução da taxa linear de crescimento de biofilme para cada um dos diâmetros 
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Comparando os resultados obtidos (quadros 3.5 e 3.6, figuras 3.20 e 3.21) com os pressupostos 

admitidos por Samsó et al. (2016) na sua tentativa de modelação do fenómeno bioclogging, é 

assinalável que o crescimento de biofilme não é uniforme independentemente das dimensões do poro. 

Para os diferentes diâmetros utilizados, a espessura de biofilme é crescente com o diâmetro sem que 

se verifique a completa colmatação dos diâmetros inferiores (informação destacada no quadro 3.5). 

Este é um resultado deveras importante pois contraria a formulação matemática do fenómeno 

bioclogging presente nos modelos mais evoluídos de previsão da colmatação em ZHC’s. 

Salienta-se que a presença de valores negativos de espessura e de taxas de crescimento deve-se 

ao facto de as fotografias iniciais terem sido obtidas a partir de placas ainda secas e não contaminadas 

pelo fluido de inoculação. Deste modo, obtiveram-se fotografias em que era mais nítida a geometria da 

furação, incluindo as suas paredes laterais. Ora, a presença destas paredes laterais interfere com a 

contagem dos pixels negros, diminuindo o valor da área livre do furo. Como a espessura de biofilme e 

respectiva taxa de crescimento são calculadas através de uma diferença de áreas, predomina esta 

ligeira interferência nos resultados da 2.ª campanha de observação, campanha essa em que as placas 

já se encontravam molhadas e contaminadas pelo fluido de inoculação. 

3.4 Conclusões 

Todos os resultados apresentados na secção anterior indicam a total capacidade da metodologia 

apresentada para a visualização do fenómeno da colmatação no interior de um meio poroso. 

É, sem dúvida, um método prático, relativamente barato e passível de ser utilizado em larga escala 

num elevado conjunto de ZHC’s. Deste modo, pode vir a ser obtido um largo conjunto de dados de 

crescimento de biofilme sob diversas condições, constituindo um ponto de viragem no conhecimento 

do fenómeno. 

Salienta-se que a aplicação do método em ZHC’s já começou a ser testada numa das instalações 

experimentais do laboratório de ambiente do IST (figura 3.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 – Aplicação do método descrito a uma das ZHC’s experimentais do laboratório de ambiente do IST 
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Ao ser implementado em vários locais de uma ZHC e ao longo de toda a sua profundidade 

(perfeitamente possível pois o meio poroso exibe normalmente profundidades inferiores a 1 m nestas 

estruturas) permite sintetizar em si a informação que até agora era obtida mediante 3 tipos de testes 

distintos: 

▪ permite conhecer a severidade do fenómeno bioclogging através da observação da colmatação das 

furações (antes só era possível conhecer a severidade da colmatação de uma forma indirecta 

através de testes à condutividade hidráulica); 

▪ permite identificar caminhos preferenciais do escoamento na ZHC através da comparação entre as 

diversas placas que nela sejam dispersamente colocadas (informação que até agora só podia ser 

obtida pela realização de tracer tests); 

▪ permite caracterizar o que constitui o biofilme: cada vez que as placas sejam retiradas para 

observação, pequenas amostras de biofilme podem ser recolhidas para posterior análise em 

laboratório (substituindo as anteriores campanhas de recolha de biofilme que envolviam a 

perturbação do meio poroso quando se pretendiam amostras de maiores profundidades). 

Os diâmetros das furações devem ser calibrados tendo em conta o meio poroso em que estão 

inseridos. Esse método de calibração pode ser, por exemplo: 

▪ o utilizado no presente estudo: várias fotografias de camadas de meio poroso nas quais se analisou 

os diâmetros equivalentes dos interstícios (2D) mediante um programa de processamento de 

imagens; 

▪ tirando partido das capacidades de visualização em 3D dos interstícios do meio poroso 

possibilitadas pelo método de Martinez-Carvajal et al. (2017, 2018). 

O método de Martinez-Carvajal et al. (2017, 2018), que recorre às capacidades da tomografia axial 

computarizada (TAC), consegue distinguir com qualidade as diferentes fases presentes no interior de 

uma ZHC: meio poroso, água e ar. Contudo, a matéria orgânica é maioritariamente constituída por 

água, o que torna o método inapropriado para qualquer tentativa de visualização do fenómeno 

bioclogging. 

No entanto, o facto de conseguir facilmente observar o arranjo tridimensional do meio poroso (e dos 

respectivos interstícios) torna-o, como aliás demonstram no seu estudo, uma ferramenta imprescindível 

para a caracterização do volume dos poros e suas superfícies efectivas.  

Martinez-Carvajal et al. (2017, 2018), não obstante, referiu dificuldades na transposição desses 

valores 3D para 2D. Para já, podem ser sugeridas duas abordagens ao tratamento dos resultados 

obtidos pelo seu método: 

▪ a transformação do volume dos poros em volumes de esferas equivalentes, conseguindo-se obter 

um raio médio equivalente do poro e calibrar o sistema aqui apresentado; 
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▪ a criação de um algoritmo que actue nas imagens da tomografia axial antes da sua convolução para 

uma entidade 3D, procedendo à respectiva recolha e análise de elementos 2D. 

Ambos os processos tornam possível a obtenção de uma lei probabilística para as dimensões dos 

interstícios se forem aplicados a diversas amostras do meio poroso de uma ZHC. Com a obtenção 

dessa lei probabilística, não só pode ser feita a calibração das placas PVC, como também se torna 

possível a inserção das características do meio poroso (e da posterior observação do crescimento de 

biofilme) num modelo computacional de previsão do funcionamento da ZHC. 
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Capítulo 4: Uma tentativa inicial de aplicação da microfluídica ao 

estudo da biocimentação de solos 

4.1 Generalidades 

A necessidade de um método de visualização rigoroso à escala submilimétrica aliado à possibilidade 

de controlo total do ambiente em que a experiência decorre indicaram a microfluídica como um dos 

caminhos a explorar para a visualização do fenómeno da colmatação de meios porosos. 

Contudo, o dispositivo aqui apresentado não é um dispositivo microfluídico puro: as suas dimensões, 

apesar de pequenas, são superiores às escalas habituais destes dispositivos, que rondam as fracções 

de milímetro de comprimento total. O atingir desta solução de consenso entre duas escalas de trabalho 

profundamente diferentes (colmatação de meios porosos em aplicações geotécnicas e microfluídica) 

foi, desde o início, o principal obstáculo à evolução dos trabalhos. No entanto, este estudo prima por 

ser um dos pioneiros a trabalhar nesta escala intermédia que é também, por sua vez, o início da 

conexão entre dois ramos da ciência até agora afastados entre si. 

Com este dispositivo pretende-se tirar partido das funcionalidades e procedimentos utilizados na 

microfluídica, conseguindo-se uma solução de consenso entre a pequena necessidade de reagentes, 

o rigor e precisão destes dispositivos e o estudo prático e em escala quase real do fenómeno da 

biocimentação em solos. 

Apesar de o dispositivo ter sido projectado, inicialmente, para vir a receber colónias vivas de 

bactérias, a base destes primeiros testes experimentais foi apenas a utilização de enzima urease sem 

presença de qualquer organismo vivo nas diversas soluções utilizadas. Deste modo, não se observará 

a formação e o desenvolvimento do biofilme e respectiva matriz extracelular rica em carbonato de 

cálcio, mas sim o processo de precipitação de carbonato de cálcio na presença de enzima urease e 

alimento rico em ureia e cálcio. 

As razões para tal procedimento prenderam-se, principalmente, com o tempo necessário para o 

cultivo, inoculação e estabelecimento das bactérias no respectivo dispositivo cada vez que se 

pretendesse iniciar uma experiência sob diferentes condições. Portanto, para testes iniciais de 

adequabilidade do dispositivo à realidade que pretende observar, decidiu-se utilizar apenas a enzima 

urease e eliminar a dependência de fenómenos biológicos e sua variabilidade inerente. 

O presente capítulo é composto por 5 secções. A secção 4.1 é a presente introdução aos trabalhos 

realizados ao longo do capítulo. As secções 4.2 e 4.3 explicam a construção do dispositivo de 

microfluídica e de alguns equipamentos auxiliares. Na secção 4.4 é apresentada uma análise 

laboratorial a diferentes soluções de enzima urease de forma a estudar o seu comportamento na 

presença de diferentes concentrações de enzima e diferentes dosagens de alimento. Este estudo foi 

necessário para estabelecer as soluções a utilizar posteriormente nos ensaios do equipamento de 

microfluídica. A análise laboratorial foi complementada com uma análise de difracção de raios X. 

Finalmente, na secção 4.5, são apresentados os ensaios realizados no dispositivo de microfluídica. 
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4.2 Construção do dispositivo de microfluídica 

4.2.1 Concepção geométrica do dispositivo 

A primeira fase de concepção do dispositivo foi a sua idealização e respectivo desenho do modelo 

em formato AUTOCAD (figuras 4.1 e 4.2). 

 

Figura 4.1 – Esquema 2D do dispositivo de microfluídica 

 

 

Figura 4.2 - Representação 3D do dispositivo de microfluídica 

 

Adoptou-se um sistema em canal com 14 mm de largura e 1 mm de altura onde perfilam obstáculos 

cilíndricos pretendendo simular os grãos de um meio poroso. Os diâmetros dos obstáculos são de 1 

mm e as distâncias entre obstáculos (medidas na perpendicular ao sentido do escoamento) são de 

3mm. Este último valor vem da análise aos interstícios do meio poroso elaborado em 3.2.1. A escolha 

dos diâmetros de obstáculos de 1 mm prendeu-se apenas com o facto de se estar numa ordem de 

grandeza entre as gravilhas presentes nas ZHC’s (2 a 4 mm) e as areias finas (0,06 a 0,2 mm) onde se 

pretende estudar a aplicabilidade do biocimento. 

O alargamento e estreitamento do canal a partir do inlet/outlet9 foram estabelecidos sob 

recomendações dos técnicos de microfluídica que orientaram a construção deste dispositivo.  

                                                     
9 O inlet é o orifício de entrada do escoamento. O outlet, por sua vez, é o orifício pelo qual o escoamento sai do 
dispositivo de microfluídica. 
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A distância entre o fim do alargamento e o início da zona com obstáculos corresponde a um valor 

superior à distância mínima para que o escoamento atinja o estado de completo desenvolvimento 

hidrodinâmico - hydrodynamically fully developed flow (Fleming and Sparrow 1969; Han 1960) - 

considerando 3 caudais diferentes de 0,2, 0,4 e 0,6 l/h. Esta distância foi avaliada em aproximadamente 

0,02 mm. 

O inlet e o outlet do dispositivo possuem 1 mm de diâmetro, sendo este valor definido para que haja 

compatibilidade com os sistemas de injecção disponíveis. 

Salienta-se o facto de o dispositivo ser simétrico, conservando as mesmas condições geométricas 

caso o escoamento se dê em qualquer uma de ambas as direcções possíveis. 

4.2.2 Materialização do dispositivo 

Após a definição das características geométricas do dispositivo em software AUTOCAD fez-se a 

conversão do modelo para formato G-Code (código G ou RS-274, MIT, 1950). Esta linguagem de 

programação é de uso generalizado para o controlo de máquinas automatizadas. O instrumento que 

realizou a impressão do modelo é uma precision CNC (computer numerical control) milling machine 

(figura 4.3) de 3 eixos (X, Y, Z) pertencente aos laboratórios do INESC-MN. 

O estabelecimento do código G envolveu a especificação do material a utilizar, dos vários 

instrumentos de perfuração necessários e das respectivas velocidades de rotação destes instrumentos.  

 

Figura 4.3 - Precision milling machine (INESC-MN) 

O canal e respectivos obstáculos foram impressos por remoção de material (micromilling, Silvério e 

Freitas 2018) numa placa em acrílico com 3 mm de espessura (figura 4.4). Esta é a placa inferior do 

dispositivo. Também foram tidos em conta espaços para a colocação de o-rings para isolamento do 

canal. 

As rugosidades criadas pelo método de remoção do material criam pontos de nucleação adequados 

para a fixação e desenvolvimento de eventuais biofilmes. 
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A placa superior, em acrílico com 2mm de espessura, possui uma área onde encaixa um vidro de 

alta qualidade (1 mm de espessura) para melhor visualização da zona dos obstáculos. É também nesta 

placa onde se situam as furações correspondentes ao inlet e outlet (1 mm de diâmetro através da 

totalidade da espessura da placa). 

Ambas as placas são fixadas entre si através de 4 parafuso M3 em plástico complementados com 

uma massa uniforme de silicone nas regiões não impressas. A utilização deste sistema de fixação 

permite que o dispositivo seja facilmente aberto quando necessária a respectiva limpeza do mesmo. 

 

Figura 4.4 - Execução da placa inferior do dispositivo de microfluídica 

A execução de um destes dispositivos de microfluídica é um processo moroso e que envolve a 

presença permanente do operador, uma vez que o sistema em causa não é auto-refrigerado nem 

remove as impurezas resultantes da perfuração, tendo de ser ambas as tarefas efectuadas 

manualmente. O anexo 2 apresenta o protocolo de utilização da milling machine. Nele pode constatar-

se que a execução de um dispositivo envolveu mais de 11 horas de trabalho contínuo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Dispositivo de microfluídica finalizado 

4.3 Estrutura auxiliar para adquisição de fotografias 

A par da construção do dispositivo de microfluídica foi elaborada uma plataforma auxiliar com retro-

-iluminação LED (figura 4.6) que permitiu filmar e fotografar de uma posição fixa as experiências a 

decorrer no dispositivo representado na figura 4.5. 
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A estrutura foi inteiramente elaborada em madeira, sendo acoplado um painel LED de temperatura 

de luz 3000K e um suporte para a câmara de altura regulável. 

Foi elaborado em PVC um encaixe para estabilizar o dispositivo de microfluídica numa posição 

centrada com a câmara. 

4.4 Análises iniciais ao comportamento das soluções de enzima urease 

4.4.1 Objectivo 

Antes do início das experiências no dispositivo de microfluídica, estudou-se em laboratório o 

comportamento de diversas soluções de enzima urease, fazendo-se variar a concentração de enzima 

(análise I) e a quantidade de alimento presentes (análise II).  

Este estudo teve como principal objectivo definir uma concentração de enzima urease e de alimento 

que optimizassem a produção de carbonato de cálcio. Sendo a enzima urease um recurso caro e 

escasso, a optimização da sua dosagem era essencial para permitir a realização de um diverso 

conjunto de experiências. 

No presente estudo utilizou-se enzima urease em pó jack bean (Sigma-Aldrich, U7752), produzida 

naturalmente pela planta Canavalia ensiformis. 

4.4.2 Método de análise utilizado 

Para quantificação da produção de carbonato de cálcio foi realizada uma análise de massa total de 

resíduo seco. 

O procedimento foi iniciado com a identificação e medição prévia da massa dos tubos 

microcentrífugos de 1,5 mL (do tipo eppendorf) a utilizar. 

Em seguida prepararam-se as diferentes soluções de enzima nos respectivos eppendorfs. O volume 

de solução utilizado em cada eppendorf foi constante e igual a 1mL (1000µL). 

Figura 4.6 – Estrutura auxiliar para observação fotográfica do dispositivo de microfluídica durante a 

realização de um ensaio 
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Após a preparação das diferentes soluções de enzima, os eppendorfs foram fechados e colocados 

numa estufa a 30ºC durante um período de 24h. Neste período de tempo pretendia-se que ocorresse 

a reação de precipitação do carbonato de cálcio. 

A temperatura de 30ºC, para além de ser a temperatura habitual no interior da maioria das células, 

é a temperatura óptima para o desenvolvimento das bactérias B. pasteurii, surgindo aqui para igualar 

as condições de produção de carbonato de cálcio entre as bactérias e a presente utilização de enzima 

urease. 

Esta igualdade de condições surge pelo facto da acção da enzima urease ser altamente dependente 

da temperatura do meio em que está inserida, sendo a sua máxima actividade registada a 60ºC 

(Cesareo and Langton 1992; Stocks-Fischer et al. 1999). 

Finalizado o período de reação de 24 horas, os eppendorfs foram centrifugados a 9000 G’s durante 

5 minutos à temperatura ambiente. Pretendia-se com esta centrifugação que os elementos em solução 

aquosa precipitassem para o fundo do eppendorf, eliminando-se o líquido sobrenadante. 

Os eppendorfs com o resíduo sólido depositado no seu fundo foram colocados a secar numa estufa 

a 60ºC durante 24h, com a respectiva tampa aberta para permitir que a fase líquida evaporasse. 

Após o período de 24h de secagem, foi medida novamente a massa dos eppendorfs. A diferença 

entre esta massa e a massa inicial é denominada a massa de resíduo seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Equipamentos utilizados nas análises ás soluções de enzima urease   
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4.4.3 Preparação das soluções de enzima urease 

4.4.3.1 PBS 

A enzima urease em pó (que deve ser conservada a -20ºC) foi diluída em PBS (phosphate buffered 

saline) ou tampão fosfato-salino. O PBS é uma solução tampão que pretende recriar o ambiente a que 

a enzima está sujeita no interior da célula, através das suas características isotónicas e da fixação do 

valor de pH em 7,4. Este valor de pH não só é o valor usual registado no interior da célula como também 

corresponde ao pH para o  qual a enzima urease tem maior actividade,  ou seja, o seu valor óptimo de  

pH (Cesareo and Langton 1992). 

Para fazer 1 L de PBS foram necessárias as seguintes substâncias e respectivas quantidades: 

Quadro 4.1 – Substâncias e respectivas quantidades que compõem 1 L de PBS  

Substância Fórmula química Quantidade 

Hidrogénio-fosfato de sódio Na2HPO4 1,419 g 

Cloreto de sódio NaCl 9,120 g 

Di-hidrogénio-fosfato de 

potássio 
KH2PO4 0,270 g 

 

Figura 4.8 – Estufas utilizadas nas análises ás soluções de enzima urease 
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Estas substâncias (que se apresentavam no estado sólido) foram dissolvidas em água destilada. 

Foi necessário proceder-se ao acerto final do pH da solução para o valor 7,4. Para este acerto foram 

utilizados hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl) em solução aquosa. 

4.4.3.2 Solução de alimento 

A solução de alimento, rica em ureia e cálcio, é a mesma utilizada em estudos anteriores onde se 

recorreu a bactérias B. pasteurii (Pedreira 2014). 

Para a produção de 1L de solução de alimento foram necessárias as seguintes substâncias e 

respectivas quantidades: 

 

Substância Fórmula química Quantidade Observações 

Ureia CO(NH2)2 30,03 g 

Concentração de 0,5M. 

Composto alvo da 

hidrólise. 

Cloreto de cálcio CaCl2 55,40 g 

Concentração de 0,5M. 

Fonte de cálcio para a 

produção de CaCO3 

Extracto de levedura -------- 2,00 g 

Carácter nutritivo: fonte de 

aminoácidos, vitaminas e 

minerais. 

Sulfato de amónio (NH4)2SO4 1,00 g 

Fonte de azoto altamente 

solúvel. Baixa o pH da 

solução. 

Cloreto de amónio NH4Cl 10,00 g 
Impedir que o meio se 

torne demasiado alcalino. 

Bicarbonato de sódio NaHCO3 2,12 g 
Impedir que o meio se 

torne demasiado alcalino. 

 

Estas substâncias encontravam-se em fase sólida e foram dissolvidas em água destilada. O pH 

final da solução foi corrigido para o valor 9,0, recorrendo-se novamente a soluções de hidróxido de 

sódio e ácido clorídrico. 

Salienta-se que este meio foi preparado especificamente para a alimentação das bactérias B. 

pasteurii, cujo pH óptimo para o seu desenvolvimento é 9,0. Para além disso, a presença de extracto 

de levedura (carácter nutritivo - fonte de aminoácidos) e de sulfato de amónio (fonte de azoto) é apenas 

relevante para o crescimento das bactérias. No contexto da presente utilização de enzima, a inclusão 

destas substâncias teve como objectivo igualar as condições de alimento de estudos anteriores, 

podendo assim efectuar-se uma comparação directa entre resultados. 

A acção da enzima urease produz elevadas quantidades de ião amónio (NH4
+) que aumentam 

drasticamente o pH do meio. A utilização de cloreto de amónio e bicarbonato de sódio visa impedir que 

o pH ultrapasse 10,0. 

 

Quadro 4.2 – Substâncias e respectivas quantidades que compõem 1 L de solução de alimento 
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4.4.3.3 Soluções de enzima urease analisadas 

Os testes à enzima urease foram desenvolvidos em duas fases. Numa primeira fase (análise I) 

estudou-se a influência da concentração de enzima e da presença/ausência de meio de alimento. A 

massa de resíduo seco na ausência de alimento foi analisada de forma a constituir um valor de 

referência para a produção de precipitados. As quantidades utilizadas na preparação dos diversos 

eppendorfs da análise I são indicadas nos quadros 4.3 e 4.4. 

No contexto destes ensaios, em que se pretendeu estudar a influência da concentração de enzima, 

a quantidade de alimento foi mantida constante. O valor adoptado foi de 860 µl de solução de alimento. 

Salienta-se que a enzima em pó não foi adicionada directamente à solução de cada eppendorf. A 

prática adoptada consistiu na preparação de uma solução concentrada de enzima em PBS, sendo 

depois pipetado um volume desta solução em cada um dos eppendorfs de forma a perfazer a 

concentração desejada. A quantidade que foi necessário pipetar foi calculada pelo seguinte balanço de 

massa entre soluções: 

Cconcentrada × Va pipetar = Cobjectivo × Vsolução                                             ( 4.1 ) 

Por exemplo, para a preparação da solução de enzima de 70 mg/ml nos eppendorf 25 e 26 a partir 

de uma solução concentrada de 500mg/ml, foi necessário acrescentar o seguinte volume de solução 

concentrada: 

500 × Va pipetar = 70 × 1000μl ⇒ Va pipetar =
70×1000

500
⇒ Va pipetar = 140μl                          ( 4.2 ) 

Quadro 4.3 – Composição das soluções utilizadas na análise I (concentração de enzima) 

Eppendorf 

Concentração de 

enzima 

(mg/mL) 

Volume de solução 

concentrada de 

enzima a 

500mg/mL (μL) 

Volume de PBS 

(μL) 

Volume de solução 

de alimento (μL) 

1 0,0 0 1000 0 

2 0,0 0 140 860 

3 0,5 1 999 0 

4 0,5 1 139 860 

5 1,0 2 998 0 

6 1,0 2 138 860 

7 5,0 10 990 0 

8 5,0 10 130 860 

9 10,0 20 980 0 

10 10,0 20 120 860 

11 15,0 30 970 0 

12 15,0 30 110 860 

13 20,0 40 960 0 

14 20,0 40 100 860 

15 25,0 50 950 0 
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Quadro 4.4 - Composição das soluções utilizadas na análise I (concentração de enzima) - continuação 

Eppendorf 

Concentração de 

enzima 

(mg/mL) 

Volume de solução 

concentrada de 

enzima a 

500mg/mL (μL) 

Volume de PBS 

(μL) 

Volume de solução 

de alimento (μL) 

16 25,0 50 90 860 

17 30,0 60 940 0 

18 30,0 60 80 860 

19 40,0 80 920 0 

20 40,0 80 60 860 

21 50,0 100 900 0 

22 50,0 100 40 860 

23 60,0 120 880 0 

24 60,0 120 20 860 

25 70,0 140 860 0 

26 70,0 140 0 860 

 

Numa segunda fase (análise II) testou-se a influência da quantidade de alimento na produção de 

carbonato de cálcio tanto na presença como na ausência de enzima urease. A influência da quantidade 

de alimento face à presença de enzima foi avaliada para uma concentração de enzima constante e 

igual a 15mg/mL. A escolha desta concentração deveu-se aos resultados obtidos na análise I que serão 

apresentados em 4.4.4.1. As quantidades utilizadas na preparação das diversas soluções que 

compõem a análise II são as indicadas nos quadros 4.5 e 4.6. 

Note-se que a solução concentrada de enzima utilizada na preparação das diferentes soluções 

presentes na análise II foi de 150 mg/mL. 

Quadro 4.5 – Composição das soluções utilizadas na análise II (quantidade de alimento) 

Eppendorf 

Concentração de 

enzima 

(mg/mL) 

Volume de solução 

concentrada de 

enzima a 

150mg/mL (μL) 

Volume de PBS 

 (μL) 

Volume de solução 

de alimento (μL) 

1 15 100 900 0 

2 0 0 1000 0 

3 15 100 800 100 

4 0 0 900 100 

5 15 100 700 200 

6 0 0 800 200 

7 15 100 600 300 

8 0 0 700 300 

9 15 100 500 400 

10 0 0 600 400 

 



53 

 

Quadro 4.6 - Composição das soluções utilizadas na análise II (quantidade de alimento) - continuação 

Eppendorf 

Concentração de 

enzima 

(mg/mL) 

Volume de solução 

concentrada de 

enzima a 

150mg/mL (μL) 

Volume de PBS 

 (μL) 

Volume de solução 

de alimento (μL) 

11 15 100 400 500 

12 0 0 500 500 

13 15 100 300 600 

14 0 0 400 600 

15 15 100 200 700 

16 0 0 300 700 

17 15 100 100 800 

18 0 0 200 800 

19 15 100 40 860 

20 0 0 140 860 

21 15 100 0 900 

22 0 0 100 900 
 

4.4.4 Apresentação e discussão dos resultados obtidos 

4.4.4.1  Análise às concentrações de enzima urease 

Os resultados da análise de resíduo seco às diferentes concentrações de enzima urease são 

apresentadas nos quadros 4.7 e 4.8 e no gráfico da figura 4.9. Nos quadros 4.7 e 4.8 é também feita 

uma análise às quantidades de resíduo previstas pela estequiometria para cada um dos constituintes 

da solução de enzima. 

Quadro 4.7 - Resíduos teóricos e resultados experimentais da análise I na presença de alimento 

Concentração de 

enzima urease 

(mg/mL) 

Resíduo teórico na presença de alimento (mg) Resíduo seco 

medido em 

laboratório 

(mg) 
Enzima 

Carbonato de 

cálcio 

Solução de 

alimento 
PBS Total 

0,0 0,0 43,0 43,5 1,5 88,0 3,9 

0,5 0,5 43,0 43,5 1,5 88,5 24,6 

1,0 1,0 43,0 43,5 1,5 89,0 31,1 

5,0 5,0 43,0 43,5 1,4 92,9 35,2 

10,0 10,0 43,0 43,5 1,3 97,8 37,3 

15,0 15,0 43,0 43,5 1,2 102,7 39,6 

20,0 20,0 43,0 43,5 1,1 107,6 43,1 

25,0 25,0 43,0 43,5 1,1 112,5 36,8 

30,0 30,0 43,0 43,5 0,9 117,4 38,3 

40,0 40,0 43,0 43,5 0,6 127,1 36,1 

50,0 50,0 43,0 43,5 0,4 136,9 37,8 

60,0 60,0 43,0 43,5 0,2 146,7 39,2 

70,0 70,0 43,0 43,5 0,0 156,5 49,0 
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Quadro 4.8 - Resíduos teóricos e resultados experimentais da análise I na ausência de alimento  

Concentração de 

enzima urease 

(mg/mL) 

Resíduo teórico na ausência de alimento (mg) Resíduo seco 

medido em 

laboratório 

(mg) 
Enzima 

Carbonato de 

cálcio 

Solução de 

alimento 
PBS Total 

0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 0,2 

0,5 0,5 0,0 0,0 10,8 11,3 0,1 

1,0 1,0 0,0 0,0 10,8 11,8 0,0 

5,0 5,0 0,0 0,0 10,7 15,7 -0,1 

10,0 10,0 0,0 0,0 10,6 20,6 0,2 

15,0 15,0 0,0 0,0 10,5 25,5 0,4 

20,0 20,0 0,0 0,0 10,4 30,4 0,4 

25,0 25,0 0,0 0,0 10,3 35,3 0,9 

30,0 30,0 0,0 0,0 10,2 40,2 0,7 

40,0 40,0 0,0 0,0 9,9 49,9 0,9 

50,0 50,0 0,0 0,0 9,7 59,7 1,0 

60,0 60,0 0,0 0,0 9,5 69,5 1,7 

70,0 70,0 0,0 0,0 9,3 79,3 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Análise à concentração de enzima urease 
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Observando-se os resultados da análise às concentrações de enzima urease (quadros 4.7 e 4.8, 

figura 4.9) podem-se retirar 2 conclusões importantes, nomeadamente: 

1. Tendo em conta os resíduos secos das soluções sem alimento (apenas contêm enzima dissolvida 

em PBS) percebe-se que a centrifugação não consegue precipitar nem a enzima nem os sais 

constituintes do PBS, continuando estes em solução aquosa aquando da remoção do líquido 

sobrenadante. Faz-se notar que nas soluções sem alimento não existem reagentes para a formação 

de carbonato de cálcio.  

2. Para a quantidade de alimento adicionada, ter concentrações de enzima superiores a 15 mg/ml 

não origina uma maior quantidade de resíduo seco (figura 4.9). Deste modo, o principal objectivo da 

realização destas análises foi atingido: identificou-se uma concentração de enzima óptima a partir da 

qual não há acréscimo de eficiência, permitindo uma poupança nas quantidades de enzima a utilizar 

em experiências futuras. 

Finalmente, em terceiro lugar, é preciso clarificar que a enzima não se consome na reacção de 

precipitação de carbonato de cálcio. Tal como qualquer outra enzima, a sua função é catalisar reacções 

que, em condições naturais, teriam menor probabilidade de acontecerem. A enzima ajuda a aproximar 

os reagentes de uma dada reacção através do seu centro activo, aumentando a probabilidade de que 

tal reacção ocorra. 

Em química, aumentar a probabilidade de ocorrência de uma reacção é o mesmo que dizer que se 

aumenta a respectiva velocidade a que a reacção ocorre. Daqui se conclui que a concentração de 

enzima apenas influencia a velocidade da reacção, ou seja, a concentração de produtos para um 

mesmo intervalo de tempo. 

Sendo a análise de resíduo seco respeitante a um período de reacção de 24 horas, é expectável 

que existam maiores concentrações de produtos (carbonato de cálcio) à medida que se aumentam as 

concentrações de enzima. No entanto, os resultados laboratoriais indicam um patamar de resíduo seco 

para concentrações de enzima superiores a 15 mg/ml (figura 4.9). Este patamar converge para a 

quantidade máxima de carbonato de cálcio que é possível precipitar com a quantidade de reagentes 

adicionada (860 µl de meio de alimento). No entanto, o resíduo seco medido em laboratório não só 

contém carbonato de cálcio como também uma parte dos outros constituintes que se encontravam em 

solução aquosa. Não é possível, por isso, avaliar se o patamar de resíduo seco se deve ao esgotamento 

dos reagentes, sendo esse o propósito da análise à quantidade de alimento apresentada em 4.4.4.2. 

4.4.4.2 Análise à quantidade de alimento 

Os resultados obtidos na análise à influência da quantidade de alimento são apresentados no 

quadro 4.9 e quadro 4.10 e no gráfico da figura 4.10. 
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Quadro 4.9 – Resíduos teóricos e resultados experimentais da análise II na presença de enzima 

Quantidade 

de solução de 

alimento (μL) 

Resíduo teórico na presença de enzima (mg) Resíduo seco 

medido em 

laboratório 

(mg) 
Enzima 

Carbonato de 

cálcio 

Solução de 

alimento 
PBS Total 

0 15,0 0,0 0,0 10,8 25,8 1,8 

100 15,0 5,0 5,1 9,7 34,8 6,5 

200 15,0 10,0 10,1 8,6 43,7 8,6 

300 15,0 15,0 15,2 7,6 52,8 12,8 

400 15,0 20,0 20,2 6,5 61,7 16,3 

500 15,0 25,0 25,3 5,4 70,7 20,3 

600 15,0 30,0 30,3 4,3 79,6 25,7 

700 15,0 35,0 35,4 3,2 88,6 30,0 

800 15,0 40,0 40,4 2,2 97,6 30,1 

860 15,0 43,0 43,5 1,5 103,0 36,6 

900 15,0 45,0 45,5 1,1 106,6 35,2 

 

 

Quadro 4.10 – Resíduos teóricos e resultados experimentais na análise II na ausência de enzima 

Quantidade 

de solução de 

alimento (μL) 

Resíduo teórico na ausência de enzima (mg) Resíduo seco 

medido em 

laboratório 

(mg) 
Enzima 

Carbonato de 

cálcio 

Solução de 

alimento 
PBS Total 

0 0,0 0,0 0,0 10,8 10,8 0,1 

100 0,0 0,0 10,1 9,7 19,8 2,2 

200 0,0 0,0 20,1 8,6 28,7 3,3 

300 0,0 0,0 30,2 7,6 37,8 3,7 

400 0,0 0,0 40,2 6,5 46,7 3,7 

500 0,0 0,0 50,3 5,4 55,7 3,8 

600 0,0 0,0 60,3 4,3 64,6 3,8 

700 0,0 0,0 70,4 3,2 73,6 4,4 

800 0,0 0,0 80,4 2,2 82,6 4,1 

860 0,0 0,0 86,5 1,5 88,0 4,0 

900 0,0 0,0 90,5 1,1 91,6 4,1 
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    Figura 4.10 - Análise à quantidade de alimento 

A análise às quantidades de alimento (análise II – quadros 4.9 e 4.10 e figura 4.10) na presença e 

ausência de enzima urease permitiu complementar as informações obtidas com a análise à 

concentração de enzima urease (análise I), nomeadamente: 

1.Na ausência de enzima urease, a quase totalidade dos constituintes da solução de alimento ainda 

estão em solução aquosa após a centrifugação, sendo removidos em conjunto com o sobrenadante e 

não contribuindo para a massa de resíduo seco. 

2.Desse modo, é possível afirmar que a massa de resíduo seco medida em laboratório corresponde 

maioritariamente à massa de carbonato de cálcio precipitado. Relembra-se que, na secção anterior, 

ficou demonstrado que a enzima e os sais constituintes do PBS também são eliminados pela remoção 

do sobrenadante. 

3.Sendo a massa de resíduo seco maioritariamente correspondente à massa de carbonato de cálcio 

precipitado, conclui-se pelo gráfico da figura 4.10 que, à medida que aumenta a concentração dos 

produtos de reacção, a produção de carbonato de cálcio vai-se afastando da quantidade teórica prevista 

pelos cálculos estequiométricos. 

 



58 

 

4.4.5 Análises de difracção de raios X 

A análise de difracção de raios X foi realizada para averiguar as substâncias presentes no resíduo 

seco analisado em 4.4, sendo o principal objectivo confirmar a presença de carbonato de cálcio e 

identificar qual a estrutura cristalina em que se encontra. O carbonato de cálcio pode exibir 3 estruturas 

cristalinas: calcite, vaterite e aragonite. 

Um conjunto total de 6 eppendorfs, de ambas as análises de resíduo seco efectuadas, foi enviado 

para o laboratório REQUIMTE da Universidade Nova de Lisboa para a realização de ensaios de 

difracção de raios X. As 6 amostras foram escolhidas de forma a existirem pelo menos 2 dosagens de 

alimento diferentes, 2 concentrações de enzima diferentes e uma solução comum em ambas as 

análises I e II. Estas soluções comuns foram incluídas para que possa ser estabelecido um termo 

comparativo entre as duas análises. 

Destas 6 amostras, apenas 5 possibilitaram a obtenção de resultados, uma vez que as quantidades 

de resíduo seco eram pequenas para assegurar o correcto funcionamento do aparelho de difracção. 

Este facto pode, por sua vez, ter diminuído a qualidade dos resultados obtidos por esta análise. 

Os resultados obtidos para as 5 amostras foram inseridos num programa para a sua interpretação 

qualitativa. Faz-se notar que os ensaios de difracção de raios X apenas conseguem identificar as 

substâncias presentes e a sua predominância em relação a outras existentes na amostra (através da 

intensidade dos diferentes picos característicos de cada uma das substâncias presentes no 

difractograma). Não é possível medir quantidades de substâncias através deste ensaio. 

A análise qualitativa dos picos do difractograma requer uma base de dados com o comportamento 

difractário de diversas substâncias individualizadas, em particular, das substâncias às quais se 

pretende avaliar a presença na amostra. O programa que realiza a análise qualitativa sobrepõe o 

comportamento das diversas substâncias individualizadas (presentes na base de dados) até obter um 

resultado suficientemente coincidente com o difractograma obtido em laboratório. 

No programa utilizado neste estudo, este processo de sobreposição é concluído com a atribuição 

de um score às substâncias identificadas pelo programa. Este score não representa uma probabilidade, 

é apenas uma pontuação atribuída com base na qualidade da sobreposição dos picos característicos 

entre as substâncias na base de dados e os picos correspondentes no difractograma.  O score tem em 

conta a respectiva intensidade destes picos característicos, a qual representa uma maior ou menor 

abundância de uma determinada substância em relação às restantes. 

Deste modo, quanto maior é o valor de score, mais segura e predominante é a presença dessa 

substância na amostra analisada. Para o programa em causa, scores inferiores a 20 denotam 

substâncias não representativas ou más interpretações do programa. Por outro lado, um score superior 

a 20 já denota alguma com segurança a presença da substância em causa, embora em quantidade 

residual. 

Os resultados obtidos são apresentados nos quadros 4.11 e 4.12. 
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Quadro 4.11 - Resumo dos resultados da análise de difracção de raios X 

Amostra Características Minerais presentes (score) 

1 

análise II 

Cenzima=15mg/ml 

50% de alimento (volume) 

Vaterite (55) 

Calcite (46) 

Sal amoníaco (39) 

Halite (25) 

2 

análise II 

Cenzima=15mg/ml 

86% de alimento (volume) 

Sal amoníaco (59) 

Vaterite (44) 

Halite (43) 

Calcite (37) 

3 

análise I 

Cenzima=15mg/ml 

0% de alimento (volume) 

Sal amoníaco (49) 

Calcite (34) 

Vaterite (32) 

Halite (30 

4 

análise I 

Cenzima=15mg/ml 

86% de alimento (volume) 

Calcite (83) 

Vaterite (60) 

5 

análise I 

Cenzima=70mg/ml 

86% de alimento (volume) 

Calcite (61) 

Vaterite (55) 

Sal amoníaco (43) 

Halite (30) 

 

Quadro 4.12 - Resumo das substâncias identificadas  

Substância Fórmula química Origem 

Calcite CaCO3 Acção da enzima urease 

Vaterite CaCO3 Acção da enzima urease 

Halite (ou cloreto de sódio) NaCl PBS 

Sal amoníaco (ou cloreto de amónio) NH4Cl Solução de alimento 

 

Pode-se constatar que, no geral, ambas as formas de carbonato de cálcio (calcite e vaterite) são 

predominantes. Existem resíduos de cloreto de sódio (halite) e de cloreto de amónio no resíduo seco, 

confirmando que este não é inteiramente constituído por carbonato de cálcio e, portanto, a totalidade 

dos reagentes inicialmente presente na solução não é esgotada. Este facto indicia, novamente, a 

existência de um mecanismo inibidor da enzima. 

A amostra 3 revela um comportamento anómalo. A ausência de alimento pressupõe a inexistência 

de reagentes para a formação de carbonato de cálcio. No entanto, foi detectada a presença de calcite 

e vaterite. Tal pode ser devido a algum erro na preparação da amostra ou à fraca qualidade do ensaio 

de difracção devido ás pequenas quantidades utilizadas, resultando numa falha de interpretação destes 

elementos (apesar do score retornado). 

Apesar dos problemas de qualidade da análise, ficou provada a presença predominante de calcite 

e vaterite, como era expectável. É importante salientar que a estrutura cristalina da calcite é muito mais 

estável que a da vaterite. Por exemplo, a vaterite dissolve-se facilmente em água, podendo ser 

facilmente lavada aquando da sua aplicação concreta em biocimentação de solos. 
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A precipitação de carbonato de cálcio sob forma de calcite ou vaterite é dependente das condições 

do meio em que se dá a reacção (Spanos and Koutsoukos 1998). Esta dinâmica continua após a 

formação de precipitado, existindo mudanças na estrutura cristalina em função das condições do meio 

onde o precipitado está inserido. A estrutura cristalina vai oscilando entre estas duas configurações em 

resposta às condições do meio em redor. 

4.4.6 Conclusões gerais 

O cruzamento da informação obtida pelas análises I e II permite estabelecer os seguintes pontos 

principais: 

1. A análise de resíduo seco revelou-se um bom indicador da quantidade de carbonato de cálcio 

precipitado, uma vez que os restantes componentes continuam em solução aquosa após a 

centrifugação e são maioritariamente eliminados com a remoção do sobrenadante. 

2. Em ambos os gráficos das figuras 4.9 e 4.10, o resíduo seco aproxima-se da produção teórica de 

carbonato de cálcio, confirmando a ideia de que a componente maioritária deste resíduo é o carbonato 

de cálcio precipitado. Os ensaios de difracção de raios X, realizados a algumas dessas amostras de 

resíduo seco, comprovaram a presença destacada de duas formas minerais de carbonato de cálcio: 

calcite e vaterite.  

3. O patamar exibido pelo gráfico da figura 4.9 parece ser maioritariamente explicado pelo 

esgotamento dos reagentes. No entanto, tanto o gráfico da figura 4.9 como o gráfico da figura 4.10 

indicam que não há um consumo total destes mesmos reagentes, uma vez que a massa de resíduo 

seco medida em laboratório também possui resíduos de outros precipitados (embora em pequena 

quantidade) que aumentam a diferença em relação aos valores teóricos de produção de carbonato de 

cálcio. Esta presença de outros precipitados para além de carbonato de cálcio foi comprovada pela 

análise de difracção de raios X, sendo identificados, nas amostras submetidas a essa análise, resíduos 

de cloreto de sódio e de cloreto de amónio. 

Para além disso, o gráfico da figura 4.10 indica que, para grandes quantidades de alimento, a massa 

de resíduo seco afasta-se gradualmente da produção teórica de carbonato de cálcio. Tal 

comportamento foi também descrito por Laidler e Hoare (1949, 1968) reportando que a enzima urease 

jack bean é inibida na presença de altas concentrações de iões amónio. No entanto, Whiffin (2004), no 

capítulo 3 da sua tese de doutoramento, apesar de também observar actividades de enzima 

decrescentes à medida que aumentavam os produtos de reacção, não encontrou evidências de que 

essa inibição fosse devida à presença de iões amónio. 

Goldstein et al. (1983) menciona que a enzima urease pode ser inibida na presença de tampões 

fosfato, tal como o PBS. No entanto, o PBS prevalece como uma das soluções tampão que melhor 

recria as condições do meio intracelular, característica que foi sempre pretendida no presente estudo. 

É também importante relembrar que a solução de alimento possui concentrações de 0,5 M de ureia 

e de cloreto de cálcio, sendo, por isso, 0,5 M a máxima concentração de carbonato de cálcio que pode 

ser produzida. A alteração à quantidade de alimento realizada na análise II resume-se a valores parciais 
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desta concentração molar máxima. Quer isto dizer que os resultados aqui apresentados apenas são 

válidos para a solução de alimento recorrentemente utilizada em estudos anteriores e possibilitando 

assim a comparação com estes. Soluções de alimento com concentrações molares mais elevadas 

poderão ter comportamentos substancialmente diferentes daqueles aqui registados.   

4.5 Ensaios no dispositivo de microfluídica 

4.5.1 Introdução 

Após a análise laboratorial das soluções de enzima urease, pretende-se replicar os resultados 

obtidos e visualizar a precipitação de carbonato de cálcio no dispositivo de microfluídica. 

Ao contrário do biofilme, que se iria fixar nas paredes dos obstáculos e do canal, é expectável que 

a utilização de enzima urease precipite o carbonato de cálcio ao longo de todo o dispositivo, 

observando-se pontos de acumulação mais demarcados nas zonas onde a passagem do escoamento 

a tal o permite. 

4.5.2 Procedimento experimental adoptado 

Foram testadas 5 soluções diferentes no dispositivo de microfluídica: 

Quadro 4.13 - Soluções de enzima urease testadas no dispositivo de microfluídica 

Concentração de enzima 

(mg/mL) 

% (em volume) de solução 

de alimento 

15 0 

15 10 

15 50 

15 86 

0 100 

 

Em cada análise foram devidamente preparados 5ml da respectiva solução no Laboratório de 

Engenharia Biológica do IST efectuando-se posteriormente o transporte em caixa de gelo para o 

Laboratório de Ambiente. 

Os 5ml de solução são injectados lentamente no dispositivo de microfluídica através de uma seringa, 

a qual está ligada ao inlet do dispositivo através de um tubo de 1mm de diâmetro. É de salientar que o 

volume total do dispositivo de microfluídica é inferior a 0,5mL. 

A injecção da solução é filmada pela câmara instalada no sistema já descrito. No final da injecção é 

tirado um conjunto de fotografias, as quais ilustrarão a situação inicial da acção da enzima. A solução 

de enzima é deixada a reagir no dispositivo à temperatura ambiente e durante aproximadamente 24 

horas, sendo tiradas fotografias ao longo deste período de tempo. 

Finalizado o período de aproximadamente 24 horas, a solução de enzima é retirada e termina a 

análise. 
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Figura 4.11 - Exemplo de identificação dos códigos de cor dos precipitados para a análise 100% alimento 

 

 

Entre cada análise, o dispositivo é lavado com vinagre (solução de ácido acético) para a dissolução 

do carbonato de cálcio precipitado10. O vinagre é mantido no sistema durante algumas horas. Após a 

lavagem com vinagre, o sistema é lavado com álcool etílico. A lavagem com álcool etílico não só 

desinfecta o dispositivo como também facilita a expulsão de ar que tenha entrado para o seu interior, 

isto porque a viscosidade do álcool é bastante inferior à da água. 

Após a expulsão de todo o ar do dispositivo, o álcool etílico é cuidadosamente removido com água 

destilada. 

Até ao momento de nova injecção, o sistema é mantido totalmente preenchido com água destilada 

para evitar a reentrada de ar para o seu interior. 

4.5.3 Tratamento dos resultados experimentais 

Os filmes e fotografias obtidos em cada uma das análises foram processados recorrendo à image 

processing toolbox do MATLAB.  

Uma imagem a cores em formato digital é composta por pixels aos quais é atribuída uma cor.  Esta 

cor é identificada pelo respectivo código de cor. Em MATLAB, assim como na maioria dos sistemas 

digitais, o código de cor utilizado é o RGB (red, green and blue). Tal como o nome indica, a cor é 

definida por 3 canais (vermelho, verde e azul), cada um deles com 256 tons possíveis (sendo 0 a 

ausência de cor e 255 a tonalidade mais forte possível). No caso das imagens em escala de cinza, a 

cor é representada por um único canal, também ele como 256 tons possíveis, a oscilar entre preto (0) 

e branco (255). 

O primeiro passo para o tratamento das imagens foi a identificação, por parte do operador, dos 

códigos de cor dos pixels nas zonas onde era visível a presença de precipitados (figura 4.11). Em todas 

as análises, o canal de cor que se revelava mais contrastante entre as zonas de presença e de ausência 

de precipitados era o canal dos azuis (B - blue). Para as imagens de cada uma das análises realizadas 

foi definido um intervalo de valores do canal B (de RGB) ao qual correspondia a presença de 

precipitado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
10 O carbonato de cálcio é facilmente dissolvido em meios ácidos. 
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Foi então criado um programa de contagem de pixels em que o utilizador fornece o intervalo de 

códigos de cor pretendido, identifica a área da imagem (ROI-region of image) que pretende que seja 

processada e a pasta que contém a totalidade das fotografias do ensaio. O programa, para além de 

contar o número de pixels associados ao carbonato de cálcio para cada fotografia, produz uma cópia 

dessa imagem a preto e branco, onde os pixels brancos são aqueles que foram identificados no 

intervalo de códigos de cor pretendido. 

Note-se que as fotografias e filmes foram obtidos a partir de uma posição fixa, bastando assinalar-

se a ROI pretendida somente em uma das imagens que compõem cada ensaio. 

4.5.4 Resultados obtidos 

Os resultados obtidos nas diversas análises em que foi utilizado o dispositivo de microfluídica são 

apresentados no gráfico da figura 4.17. No quadro 4.14 podem-se encontrar os intervalos de código de 

cor utilizados em cada uma das análises para identificação dos precipitados. Nas figuras 4.12 a 4.16 

podem observar-se 5 sequências temporais de fotografias das análises realizadas, antes e após o 

respectivo processamento pelo programa criado. Nas fotografias processadas, as zonas a branco 

identificam a presença de precipitados. 

 

Ensaio 
Intervalo de códigos 

de cor utilizado 

15 mg/mL enzima 0 - 125 

15 mg/mL de enzima + 10% 

alimento 
100 - 135 

15 mg/mL de enzima + 50% de 

alimento 
0 - 130 

15 mg/mL de enzima + 86% 

alimento 
0 - 130 

100% de alimento 0 - 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.14 - Intervalos de códigos de cor utilizados no 

processamento das imagens de microfluídica 

 

Figura 4.12 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à 

solução 15 mg/ml de enzima com 0% de alimentoQuadro 4.15 - 

Intervalos de códigos de cor utilizados no processamento das 

imagens de microfluídica 

Figura 4.13 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 0% de alimento 

 

Figura 4.14 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 10% de 

alimentoFigura 4.15 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 0% de 

alimento 
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Figura 4.17 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 50% de alimento 

 

 

Figura 4.18 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 86% de alimento 

Figura 4.16 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 15 mg/ml de enzima com 10% de alimento 
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4.5.5 Conclusões 

Como se pode observar no gráfico da figura 4.16, a contagem de pixels (correspondentes a 

precipitados) em cada um dos ensaios realizados é coincidente com o comportamento das análises 

laboratoriais realizadas em 4.4, com a excepção da solução de 10% de alimento, cuja contagem de 

pixels de precipitado é superior em relação aos ensaios que apresentavam uma maior dosagem de 

Figura 4.19 - Sequência temporal de 5 fotografias da análise à solução 100% de alimento 

Figura 4.20 - Resultados das análises realizadas no dispositivo de microfluídica 
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alimento. Relembra-se que a formação de precipitados é tanto maior quanto maior é a dosagem de 

solução de alimento (quadro 4.10). 

A partir das figuras 4.12 a 4.16, pode observar-se que o método empregue não só quantifica 

produção de precipitado por intermédio da contagem de pixels, como também identifica as zonas onde 

este tem tendência a acumular-se, o respectivo mecanismo de acumulação e a sua evolução ao longo 

do tempo (através das filmagens realizadas e da sequência temporal das diversas fotografias). 

Note-se que pode ser adicionada uma referência geométrica ao programa para que a contagem de 

pixels seja facilmente transformada num valor de área. Esta característica é especialmente útil aquando 

da futura realização de ensaios com bactérias in vivo, permitindo medir a evolução da espessura de 

biofilmes e calcular as respectivas taxas de crescimento. 

Nos presentes ensaios, não foi tida em conta essa referência geométrica.  
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Capítulo 5:  Conclusões, estudos futuros e publicações científicas 

5.1 Conclusões 

Ambas as metodologias apresentadas nos capítulos 3 e 4 revelaram-se adequadas para a 

visualização da evolução do fenómeno da colmatação em meios porosos.  

A metodologia das placas de PVC (capítulo 3) permitiu a observação directa da colmatação de 

interstícios, aliada à possibilidade de obtenção de fotografias à escala por intermédio de um 

estereoscópio. O processamento destas fotografias permitiu traçar gráficos de evolução da espessura 

de biofilme e respectivas taxas de crescimento em furações de 1, 2 e 3 mm. O tratamento dos dados 

revelou que o crescimento de biofilme em espessura é dependente do diâmetro da furação onde se 

realiza, contrariando alguns dos pressupostos assumidos em modelos actuais de previsão da 

colmatação em ZHC’s (3.3.2). Ao constituir uma metodologia prática, de baixo custo e de aplicação 

relativamente simples à escala real de ZHC’s, a sua utilização nesses sistemas está dependente da 

calibração das furações das placas a partir de uma análise às dimensões dos espaços intersticiais do 

meio poroso que pretende monitorizar. A colocação de diversas placas ao longo de uma ZHC poderá 

indicar a severidade da colmatação e a formação de caminhos preferenciais no leito, assim como 

facilitar campanhas de recolha de biofilme para análise laboratorial (3.4). 

Os testes ao dispositivo de microfluídica apresentado no capítulo 4 permitiram o estabelecimento 

de uma metodologia de identificação de zonas de formação de precipitados através do processamento 

fotografias obtidas durante a realização destes mesmos ensaios. A identificação e contagem destes 

pixels permitiram reproduzir o comportamento de análises laboratoriais de resíduo seco a diversas 

soluções de enzima urease. A existência de sequências temporais de fotografias de cada ensaio 

possibilitou a identificação das zonas de maior tendência de precipitação no interior do dispositivo de 

microfluídica. A inclusão de uma referência geométrica no processamento pode ser usada para 

transformar a contagem de pixels em valores de área e comprimento, permitindo a monitorização de 

espessuras de biofilmes aquando do uso de bactérias in vivo. 

Apesar de ambas as metodologias terem sido criadas com um determinado objectivo em áreas 

diferentes (colmatação de ZHC’s e biocimentação de solos) é possível a utilização do dispositivo de 

microfluídica para estudo da formação de biofilme em ambientes de águas residuais. Quanto à 

utilização da metodologia das placas de PVC para monitorização e controlo da biocimentação no 

interior de um meio poroso, apesar de possível e permitir a visualização directa do fenómeno, a 

dimensão das obras geotécnicas reais em que a técnica MICP poderá vir a ser utilizada é demasiado 

grande para que as placas possam alcançar toda a profundidade de solo que se pretende biocimentar. 

5.2 Estudos futuros 

No que diz respeito à metodologia das placas de PVC apresentada no capítulo 3, é de salientar o 

início do seu teste em zonas húmidas construídas experimentais. No entanto, o próximo passo dos 

trabalhos é a reprodução da experiência aqui relatada sob as condições optimizadas que foram 

estabelecidas. Recorde-se que tal experiência foi diversas vezes prejudicada por fugas e entupimentos 

nos reactores iniciais, para além de que, apenas num estado avançado da experiência e sob 
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consequência da mudança para novos reactores, se identificou que uma renovação semanal do fluido 

recirculante estava a ser limitante para o crescimento de biofilme. Outros estudos futuros poderão 

consistir na repetição da experiência para diversas condições de serviço e alimentação, 

nomeadamente: 

▪ Utilização de diferentes velocidades de escoamento, permitindo relacionar a formação de biofilme 

com a tensão tangencial a que estes estão submetidos; 

▪ Variação da frequência de renovação da solução de alimento: apesar de se ter identificado que 1 

renovação semanal era limitante para o crescimento do biofilme, interessa conhecer melhor o seu 

desenvolvimento em função da presença e renovação de alimento.  

▪ Utilização de diferentes composições da solução de esgoto sintético, estudando-se a evolução do 

biofilme em função dos nutrientes e outros compostos fornecidos.  

Já a metodologia apresentada no capítulo 4, tratando-se de um teste experimental ao dispositivo de 

microfluídica criado, pode imediatamente evoluir para testes com bactérias in vivo. Por outro lado, a 

adaptação do presente dispositivo a uma abordagem tridimensional com inclusão de amostras de solos 

arenosos no seu interior é uma realidade que já está a ser estudada. Qualquer que seja o dispositivo 

adoptado, as potencialidades proporcionadas pela microfluídica permitem a observação do crescimento 

de biofilme para diversificadas condições de escoamento, alimentação e características físico-químicas 

do meio. Estes estudos, a serem efectuados, permitirão alargar o conhecimento dos mecanismos de 

formação do biofilme e biocimento. Diversificados sensores microeletrónicos poderão ser incluídos no 

dispositivo para monitorização em tempo real de características fundamentais. 

5.3 Publicações científicas no âmbito da presente dissertação 

A metodologia das placas de PVC para observação do fenómeno da colmatação foi submetida em 

artigo e selecionada para apresentação oral na International Water Association (IWA) specialist 

conference on wetland systems for water pollution control (30 de Setembro a 4 de Outubro de 2018, 

Valência, Espanha), tendo obtido críticas bastante positivas. O artigo intitulado a methodology for 

evaluation of the bioclogging effect in porous media encontra-se no anexo 3. 

O desenvolvimento de um dispositivo de microfluídica para a monitorização do fenómeno da 

biocimentação foi submetido em artigo e aceite para apresentação oral no 7th international symposium 

on deformation characteristics of geomaterials, a realizar-se em Glasgow em Junho de 2019 (IS – 

Glasgow 2019). O artigo foi intitulado preliminary tests on a microfluidic device to study pore clogging 

during biocementation encontra-se no anexo 4. 

 Encontra-se em fase de desenvolvimento um artigo para submissão em revista científica 

internacional denominado methodologies for evaluation of the bioclogging effect in porous media from 

constructed wetlands.  
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Anexos 

Anexo 1: Protocolo da milling machine para execução das placas PVC 
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Anexo 2: Protocolo da milling machine para execução do dispositivo de microfluídica 
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Anexo 3: A methodology for evaluation of the bioclogging effect in porous media 

(artigo) 
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Anexo 4: Preliminary tests on a microfluidic device to study pore clogging during 

biocementation (artigo) 

 


