
Resumo 

O molinato é um herbicida sistémico usado mundialmente na eliminação de ervas daninhas em 

arrozais. Por ser aplicado em campos alagados pode originar contaminação de aquíferos. Tanto o 

molinato como os seus metabolitos, especialmente o sulfóxido de molinato, são considerados tóxicos. 

Então, é necessária a sua remoção de águas contaminadas, por um processo rápido e económico 

como é o caso da biorremediação.  

O principal objectivo deste trabalho foi o estudo da influência de diversas condições operatórias nas 

cinéticas de crescimento e de degradação do molinato por um consórcio bacteriano definido, 

denominado Consórcio III. Para tal, efectuaram-se ensaios num reactor fechado perfeitamente 

agitado, e variou-se a temperatura, a concentração de molinato, o pH e o arejamento. Procedeu-se, 

ainda, à análise da influência da salinidade, fontes de carbono adicionais e anoxia, e avaliou-se a 

capacidade do consórcio III para descontaminar águas reais. Em todos estes ensaios, registou-se 

periodicamente a concentração de biomassa, a concentração de molinato, e o teor de carbono 

orgânico total (COT). Para averiguar a existência de metabolitos, analisaram-se os extractos dos 

sobrenadantes do final de cada crescimento, por HPLC. A utilização de um modelo cinético permitiu 

calcular a taxa de crescimento, µ , e a velocidade específica de degradação, k. O molinato foi 

degradado como fonte única de carbono, azoto e energia, em todas as condições testadas, bem 

como na presença de substratos adicionais. As condições operatórias óptimas, para a biodegradação 

de 1 mM de molinato em aerobiose, registaram-se à temperatura de 30 ºC, pH 7,2 e arejamento de 

0,2 vvm (5 mg O2/l), obtendo-se µ  de 0,053 h-1 e k de 0,11 g células. h-1. g molinato-1, sem 

acumulação de metabolitos. Observou-se que a salinidade afecta negativamente o processo, e que o 

consórcio III tem a capacidade de descontaminar molinato de uma água de rio. Verificou-se que 

apenas sob condições de anoxia o consórcio III não é capaz de mineralizar o molinato (28 % redução 

de COT), detectando-se a presença de sulfóxido de molinato (0.08 mg l-1, limite de detecção de 0.025 

mg l-1). As condições óptimas de temperatura, pH e arejamento, adoptadas em sistema fechado, 

permitiram operar um sistema em contínuo (tr=83 h), com concentrações de molinato no afluente de 

1, 2 e 3 mM, obtendo-se remoções percentuais de 95,9%, 97,1% e 99,4%, respectivamente.  

Abstract 

Molinate is a systemic and selective thiocarbamate herbicide used worldwide to control weeds in rice 

paddie fields. As the result of this application, it may occur environment contamination of natural 

waters. Molinate and its metabolites, especially molinate sulfoxide, are toxic. Therefore, the study of a 

fast and economic treatment of streams containing molinate, such as bioremediation, is necessary.  



The main objective of the current study is to find the influence of several operating conditions in the 

kinetics of growth and molinate degradation by a defined bacterial consortium, named Consortium III. 

Conditions such as temperature, molinate concentration, pH and oxygen concentration were tested 

using a perfectly mixed batch reactor. The influence of salinity, presence of other carbon sources, 

anoxic and natural conditions (non sterile river water), was also analised. In each of these 

experiments, samples were collected periodically to analise biomass concentration, molinate 

concentration and Total Organic Carbon content (TOC). The final supernatants of each experiment 

were extracted and analised by HPLC, in order to find possible metabolites and residual products. The 

growth rate, µ , and the specific molinate degradation rate, k, were calculated fiting experimental data 

to a kinetic model. Molinate depletion was achieved either when the herbicide constituted the sole 

source of carbon, nitrogen and energy or even in the presence of additional carbon compounds. The 

best operating conditions, for the biodegradation of 1 mM of molinate in aerobic conditions, were found 

at 30 °C, pH 7,2 and an oxygen concentration of 0.2 vvm (5 mg O2/l). Under these conditions, it was 

possible to mineralise molinate with growth and specific degradation rates of 0,053 h-1 and 0,11 g 

cells. h-1. g molinate-1. It seems that salinity affects the process negatively, and that it is possible to 

remove molinate from natural river waters. Consortium III was unable to minerilise molinate under 

anoxic conditions (TOC reduction of 28 %), and under these conditions molinate sulfoxide was 

detected (0.08 mg l-1, detection limit of 0.025 mg l-1). A perfectly mixed continuous reactor (residence 

time of 83 h), operating at optimal temperature, pH and oxygen concentration (found in the batch 

system), with an affluent molinate concentration of 1,2 and 3 mM, resulted in a percentual removal of 

95,9%, 97,1% and 99,4%, respectivelly.  


