FUNGOS AUXILIAM NA LIMPEZA DE ÁGUAS RESIDUAIS
RESULTANTES DA DESTILAÇÃO DE SUB-PRODUTOS DA INDÚSTRIA
VITIVINÍCOLA
No sentido de diminuir a toxicidade de águas residuais resultantes da destilação de
sub-produtos da indústria vitivinícola, uma equipa de investigadores da UTAD testou
a utilização de diversos fungos de podridão branca para a degradação de compostos.
Neste artigo foi avaliada a capacidade de diferentes fungos
para degradar os componentes tóxicos de águas residuais
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