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RESUMO 
Aqui é o texto As atividades agroindustriais em Trás-os-Montes e Alto Douro têm 
um elevado impacto económico na região, no entanto, além dos produtos finais 
desejados nos processos produtivos, estas atividades geram também subprodutos 
que nem sempre têm um destino adequado. Por exemplo, são geradas 
quantidades significativas de águas residuais nas fases de processamento e 
transformação das matérias-primas. Estes efluentes caracterizam-se por elevada 
carga poluente que representam um sério problema ambiental se forem 
descarregados em cursos de água sem qualquer tipo de tratamento. Tendo 
presente todas as implicações ambientais que estas águas residuais podem 
acarretar, surgiu a necessidade de trabalhar em parceria com agroindústrias da 
região com o intuito de desenvolver soluções viáveis para os distintos problemas. 
De um modo complementar o tratamento dos efluentes potencia a reutilização 
da água designadamente em fertirrigação, nos próprios processos industriais 
(lavagem de máquinas) e na lavagem das estruturas circundantes (passeios, ruas 
ou outros pavimentos). 

Como objetivo principal deste estudo pretendeu apresentar-se a melhor solução 
para o tratamento eficiente e eficaz de diferentes águas residuais de origem 
agroindustrial. Para atingir este objetivo, definiram-se os seguintes objetivos 
complementares: caraterização físico-química de diferentes efluentes 
agroindustriais; estudar processos químicos convencionais para tratamento de 
efluentes agroindustriais característicos da região Norte de Portugal; avaliar a 
aplicação de processos avançados de oxidação no tratamento dos efluentes 
agroindustriais recalcitrantes; avaliar o efeito sinérgico da combinação de 
processos; otimizar as condições operacionais dos processos avançados de 
oxidação envolvendo radicais hidroxilo (reagente de Fenton e processo foto-
Fenton com radiação UV por LEDs) e radicais sulfato (por LEDs e/ou combinação 
de catalisadores). 
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No caso concreto do processamento de baga de sabugueiro após a caraterização 
inicial do efluente, os trabalhos experimentais basearam-se na aplicação de 
processos avançados de oxidação (POA), com base na geração radicais hidroxilo 
(HR-AOP) e radicais sulfato (SR-AOP) com utilização de radiação ultravioleta 
através de um sistema de UV/LEDs (365 nm). 

Numa fase inicial, avaliou-se a conversão de carbono orgânico total (TOC) no 
processo Fenton (H2O2/Fe2+) e UV/LED foto-Fenton (UV/H2O2/Fe2+) com utilização 
de diferentes concentrações de ferro em solução (entre 25 e 50 mg/L) bem como 
no processo de oxidação com base na geração de radicais sulfato. Para o último 
caso, avaliou-se o efeito do metal ativador (ferro e cobalto), na ausência e 
presença de radiação UV/LED para ativação de dois oxidantes (monopersulfato 
(PMS) e persulfato de potássio (KPS)). Com exceção dos resultados obtidos com 
a aplicação do oxidante KPS, os restantes processos utilizados permitiram obter 
um efluente tratado com valores de conversão de TOC de 99% após 120 minutos 
de tempo de retenção. 

Numa fase complementar pretendeu selecionar-se os processos que 
apresentaram melhores conversões de TOC de forma a otimizar a qualidade do 
efluente final tratado com utilização de menores quantidades de ferro ou cobalto, 
em menor tempo de reação. 

Entre os processos de oxidação utilizados, o processo com base na geração de 
radicais sulfato (com aplicação de PMS) em que se utilizou 25 mg/L de metal 
ativador (Co2+) apresentou a conversão de TOC mais elevada (99% após 45 
minutos).  

Nos ensaios de otimização utilizaram-se diferentes concentrações de metal 
ativador (Co2+ = 5; 7,5 e 10 mg/L) com o objetivo de atingir valores de conversão 
de TOC semelhantes com recurso a menores doses de cobalto. Dos resultados 
obtidos, a utilização de 7,5 e 10 mg/L de metal ativador apresentaram 99% de 
conversão de TOC. A utilização de 5 mg/L traduziu-se em 60% de conversão de 
TOC. 

Desta forma, selecionou-se o processo de oxidação com base na geração de 
radicais sulfato com a utilização de 7,5 mg/L de metal ativador para o tratamento 
do efluente em estudo. Após nova caraterização físico-química do efluente final 
tratado, verificou-se que, de acordo com os valores obtidos, este efluente poderá 
ser reutilizado para rega. 

A realização do presente trabalho permitiu concluir que os processos avançados 
de oxidação (POA) podem ser considerados como uma tecnologia viável para o 
tratamento de águas residuais resultantes do processamento de sabugueiro, 
permitindo a degradação quase completa da matéria orgânica existente (99% de 
remoção de TOC). Os metais de transição, cobalto e ferro, demonstraram elevado 
potencial de redução no processo de oxidação dos compostos inorgânicos. Os 
processos de oxidação com utilização de radiação UV-A LED em combinação com 
Fe2+ foram significativamente foto-ativados, levando à melhoria na remoção de 
TOC em relação aos processos com ausência da mesma radiação. Por outro lado, 
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a incidência da radiação UV-A LED com utilização de Co2+ como metal ativador 
não teve o mesmo efeito foto-ativador no processo de oxidação. Os POA com 
base na geração de radicais sulfato apresentam maior potencial de oxidação 
quando comparados com os processos Fenton e foto-Fenton. Definiram-se como 
processo e condições ótimos: PMS/Co2+: [PMS]= 45 mM; [Co2+] = 7,5 mg/L; pH= 
3,0; tempo de reação = 120 min. O efluente tratado pode assim ser reutilizado de 
acordo com a legislação portuguesa atual. 

 


