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Resumo 

Água-ruça: Tratamento anaeróbio e fotoelectroquímico 

Este trabalho dedica-se a duas técnicas destinadas à valorização/tratamento da água-

ruça: Digestão Anaeróbia e Tratamento Fotoelectroquímico. 

O processo anaeróbio para o tratamento de água-ruça tem sido intensivamente 

estudado, mas o carácter recalcitrante e a toxicidade deste efluente têm dificultado a 

respectiva aplicação. Pela primeira vez, a água-ruça, no seu estado bruto, foi 

anaerobiamente degradada com êxito num digestor híbrido por adopção de uma 

estratégia holística que recorre ao conceito de complementaridade de efluentes. 

Produções em biogás de 3,7-3,8 m3 m-3 d-1 (63-64 % CH4) e reduções em carência 

química de oxigénio (CQO) de 81-82 % foram registadas em condições de 

estabilidade do processo operando com tempos de retenção hidráulicos de 6-7 dias e 

cargas orgânicas de 8-10 kg CQO m-3 d-1.  

Um bom desempenho foi igualmente observado na unidade híbrida durante o período 

em que foi sujeita a choques orgânicos semanais. A variação testada, de 2,7-4,1 a 

8,4-10,4 kg CQO m-3 d-1, foi proporcionada pela introdução do efluente suinícola e 

da água-ruça de forma alternada. Produções de biogás de 3,0-3,4 m3 m-3 d-1 (63-69 % 

de CH4) foram registadas. 

O processamento da água-ruça por oxidação anódica sobre eléctrodos 

dimensionalmente estáveis à base de RuO2, revelou-se uma metodologia adequada 

para uma eficiente remoção de cor, fenóis e diminuição da CQO do substrato. 

Reduções superiores a 70% CQO e eliminação total da cor e dos fenóis foram 

conseguidas com o efluente real diluído (8 kg CQO m-3), sem adição de electrólito 

suporte e a baixos valores de potencial eléctrico (1,8 V/ESC). A iluminação do ânodo 

com luz branca, aumenta a taxa de degradação de fenóis e a velocidade de 

descoloração da água ruça, sendo este efeito proporcional à intensidade da luz, não 

tendo, no entanto, efeito significativo na remoção de CQO. 

  

 

Palavras-chave 

água-ruça, oxidação, recalcitrância, digestão anaeróbia, tratamento 

fotoelectroquímico. 
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Abstract 

Olive mill wastewater: Anaerobic and photoelectrochemical treatment 

This work is devoted to two techniques for the valorization/treatment of Olive mill 

wastewater (OMW): Anaerobic Digestion and Photoelectrochemical Treatment. 

The anaerobic method for the treatment of OMW has been intensively studied, but 

the recalcitrant nature and toxicity of this effluent have hindered its application. For 

the first time, the raw OMW, was successfully degraded anaerobically in a hybrid 

digester by adopting a holistic strategy that uses the concept of complementarity of 

effluents. Productions of biogas from 3.7 to 3.8 m3 m-3 d-1 (63-64% CH4) and 

reductions in chemical oxygen demand (COD) of 81-82 % were recorded in 

conditions of stability of the process operating under hydraulic retention times of 6-7 

days and organic loadings of 8-10 kg COD m-3 d-1. 

A good performance was also observed in the hybrid unit when it was subjected to 

weekly load shocks (2.7–4.1, 8.4–10.4 kg COD m-3 d-1) by introducing piggery 

effluent and OMW alternately. Production of biogas from 3.0 to 3.4 m3 m-3 d-1 (63-

69% CH4) were recorded. 

The anodic oxidation of OMW over RuO2 based dimensionally stable anodes has 

been revealed a suitable methodology towards an efficient colour and phenolic 

content removal, as well as for a decrease of the chemical oxygen demand. COD 

reductions higher than 70 % and complete elimination of colour and phenols were 

accomplished using a diluted effluent (8 kg COD m-3) without supporting electrolyte 

and at low electrode potential values (1.8 V/SCE). The illumination of the anode 

with white light increases the rate of the colour extinguishing and phenols oxidation, 

being this effect directly proportional to the intensity of the light. Nevertheless, the 

drop of COD values, seems to be unaffected by the electrode lightening.   

 

Keywords  

Olive mill wastewater, oxidation, recalcitrance, anaerobic digestion, 

photoelectrochemical treatment. 
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1. Introdução 

A extracção de azeite é uma prática milenar que se encontra em expansão, 

provavelmente devido à renovada atenção da população para hábitos alimentares 

saudáveis. Ironicamente, um dos seus subprodutos tem originado graves problemas 

ambientais devido ao aumento da respectiva produção, à sua elevada carga orgânica, à 

presença de compostos de natureza recalcitrante, com actividade bacteriostática e 

fitotóxica, à sua sazonalidade e à dispersão das áreas cultivadas. O subproduto em 

questão é um efluente líquido, vulgarmente denominado por «água-ruça», devido à 

respectiva coloração que pode ir de tons castanho-avermelhados até ao negro.  

Apesar da água-ruça (AR) consistir, provavelmente, no primeiro efluente resultante da 

acção do Homem, actualmente o seu tratamento ainda constitui um desafio dadas as 

suas características físico-químicas e as limitações e os elevados custos associados aos 

diversos métodos de tratamento propostos. A inexistência de uma solução económica e 

eficaz resulta frequentemente na descarga directa no meio receptor. Torna-se assim 

urgente a adopção de tecnologias que permitam uma resolução definitiva deste 

problema. 

As principais vias naturais de destruição de compostos poluentes presentes nas 

águas/efluentes são a biodegradação e a fotodegradação. A biodegradação refere-se à 

eliminação/conversão de um composto através da actividade metabólica de organismos 

vivos. A fotodegradação é um mecanismo de degradação poderoso que pode ocorrer 

naturalmente por fotólise directa, em poluentes fotossensíveis, ou indirecta, em que 

elementos fotossensíveis absorvem luz e transferem essa energia ao poluente levando à 

sua degradação [1].  

Ao mimetizar estes mecanismos podem obter-se processos simples, económicos e 

eficientes, que podem constituir uma alternativa de interesse para aplicação industrial. 

 

 

1.1. Indústria do Azeite: água-ruça 

A oliveira (Olea europea) foi uma das primeiras árvores de fruto cultivadas pelo 

Homem. A extracção de azeite data provavelmente da Idade do Bronze. Há cerca de 

5000 anos, foram encontrados vestígios de lamparinas e de lagares de azeite em Israel 

[2].  
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1.1.1. Sistemas de Extracção de Azeite 

A produção de azeite tem o seu início na apanha da azeitona, seguida da respectiva 

selecção e lavagem. A azeitona é posteriormente moída com recurso a moinhos de 

martelos metálicos (que vieram substituir os de pedra), obtendo-se uma massa de 

azeitona. 

A extracção do azeite pode ser realizada por três métodos diferentes. 

O primeiro a ser usado diz respeito à extracção por prensas, sendo também designado 

por método tradicional. Embora este método ainda seja actualmente utilizado, encontra-

se em franco declínio. A pasta de azeitona, depois de batida e, eventualmente aquecida, 

é pressionada de forma a separar a fracção líquida (mosto) da sólida (bagaço de 

azeitona). Seguidamente, a fase líquida é deixada a decantar de forma a ocorrer a 

separação entre a fase orgânica (azeite) e a aquosa (AR). Este método tradicional 

funciona em descontínuo e produz azeite em lotes distintos. A partir deste processo 

obtém-se três fluxos: azeite, água-ruça e bagaço de azeitona [3]. 

Na década de 70 foi introduzido um novo método que veio a melhorar o rendimento da 

extracção do azeite. Tratando-se também de um método de 3 fases, este opera em 

regime contínuo e em vez do sistema de pressão usa o de centrifugação. Neste caso, 

adiciona-se água à pasta de azeitona e faz-se passar por uma centrifugadora horizontal, 

onde se separa a fase líquida da sólida. Seguidamente, a fase líquida passa por uma 

centrifugadora vertical de forma a separar a fase orgânica da aquosa. A partir deste 

processo obtém-se azeite, AR e bagaço de azeitona, tal como no anterior [3,4]. 

O processo descontínuo produz um volume menor de água-ruça, mas mais concentrado, 

já que a carga orgânica do efluente é função da quantidade de azeitona processada 

(Tabela 1.1). 

 

Tabela 1.1. Volume de AR produzido por método de extracção 
Método de extracção Volume de água-ruça produzido/1000 kg azeite 

  (m3) 

Tradicional 0,5 – 3,3 

Contínuo de três fases 1,0 – 5,0 

De acordo com Panagiota Paraskeva e Evan Diamadopoulos e Kapellakis et al. [5,6]  
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No início da década de 90 surgiu outro método sobretudo em Espanha: sistema de 

centrifugação de duas fases [4]. Na realidade, este método é semelhante ao contínuo de 

três fases, diferindo no facto de não se adicionar água à pasta de azeitona e de a fracção 

aquosa existente no sistema sair juntamente com a fase sólida. A partir deste método 

obtém-se azeite e uma pasta húmida composta pela mistura do bagaço e AR. O azeite 

extraído através deste método contém uma quantidade superior de compostos fenólicos 

antioxidantes, em relação ao azeite extraído através dos dois métodos anteriores [3,4,7]. 

No entanto o sabor amargo e adstringente destes compostos [8,9] confere ao azeite 

qualidades organolépticas que em geral não são bem aceites pelo público.  

O sistema de duas fases foi lançado para o mercado com o rótulo de “ecológico” devido 

à redução do consumo de água durante o processo. Em Espanha, este método foi 

rapidamente vulgarizado tendo substituído o método contínuo de três fases. No entanto, 

a pasta húmida resultante apresenta características peculiares que originam problemas 

ambientais ainda mais graves dos que os causados pelos métodos de três fases [10]. Este 

resíduo é substancialmente mais concentrado e o seu volume é 75 % menor do que o 

obtido nos processos de três fases. Isto deve-se ao facto da carga orgânica e da 

toxicidade, associadas ao resíduo da extracção de azeite, serem função da quantidade de 

azeitona processada e não da quantidade de água usada no processo [11]. Um outro facto 

diz respeito ao bagaço de azeitona obtido pelos processos de três fases ser facilmente 

valorizado através de uma segunda extracção, com a finalidade de se recuperar o óleo 

de bagaço de azeitona, e um posterior processo de queima para fins de recuperação 

energética. O processo contínuo de duas fases dificulta, técnica e economicamente, este 

tipo de valorização [10,11].  

Nos últimos anos, o sistema de extracção de duas fases tornou-se dominante na Espanha 

e na Croácia. No entanto, o sistema de extracção de duas fases não penetrou 

significativamente nos outros países produtores de azeite, devido principalmente à 

dificuldade no manuseamento da pasta húmida. Em 2003, a maioria dos países 

produtores de azeite continuava a usar o sistema contínuo de três fases [12,10]
. No que 

respeita a Portugal, estas unidades são recentes (Tabela 1.2), verificando-se que as 

maiores fracções de produção de azeite regional obtidas por este processo ocorrem no 

Alentejo e em Trás-os-Montes (Tabela 1.3). 
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1.1.2. Produção de Azeite em Portugal e no Mundo  

Em Portugal, no ano de 2009, produziram-se 53,3 × 106 de kg de azeite o que equivale a 

1,8 % da produção mundial desse ano (dados da FAOSTAD [13], Figura 1.1). Segundo 

os dados do INE [14], neste mesmo ano produziram-se 68,2 milhões de litros de azeite 

em Portugal Continental a partir de 421,7 milhões de kg de azeitona (INE, dado 

previsional de 2009). Sendo a densidade do azeite aproximadamente 0,89 kg L-1 [15], 

verifica-se que os valores de produção nacional de azeite publicados por ambas as 

entidades estão em relativa concordância. 
 

 

Figura 1.1. Produção de azeite, ao longo dos anos (obtida a partir de dados da 

FAOSTAD). 

 

A nível mundial, os principais produtores de azeite são a Espanha (41,2 % da produção 

mundial), Itália (20,2 %), Grécia (11,4 %), Síria (5,8 %), Tunísia (5,2 %), Marrocos (3,3 

%), Algélia (1,9 %) e Portugal (1,8 %). No total, estes países produzem 95,7 % do 

azeite mundial.   

Em Portugal, os lagares do tipo clássico têm perdido o reconhecimento (Tabela 1.2), 

sendo a azeitona aí processada canalizada para lagares de maior dimensão [16]. Entre os 

processos modernos, o de duas fases tem ganho avanço sobre o de três fases. Mesmo 
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assim em 2009, 69 % dos lagares de azeite eram lagares de prensas e lagares contínuos 

de três fases que levam à formação de água-ruça [14]. 

 

Tabela 1.2. Evolução da tipologia dos lagares em Portugal, entre 2000 e 2009 [14,16,17] 

 2000 2005 2009 
Lagar de prensas, % 83 63 46 
Lagar contínuo de três fases, % 12 18 23 
Lagar contínuo de duas fases, % 5 17 31 
Lagar Misto, % 0 3 < 1 
Total de lagares, nº ± 800 597 562 
Lagar misto (lagar de duas fases que labora em 3 fases) 
 

O sistema tradicional, o contínuo de três fases e o contínuo de duas fases produziram 

9,3 %, 20,2 % e 70,4 % do azeite produzido em 2009 em Portugal, respectivamente 

(Tabela 1.3). Assim, 29,5 % do azeite produzido no país em 2009 (20,1 milhões de 

litros) levou à formação de água-ruça. 

 

Tabela 1.3. Percentagem de produção de azeite por localização geográfica e por sistema 
de extracção utilizado em 2009 

Produção de azeite em 2009 
 por localização 

geográfica 

por sistema 
de extracção utilizado 

 tradicional contínuo de três fases contínuo de duas fases 

 (%) 
Entre Douro e Minho 0,6 27,9 45,3 26,9
Trás-os-Montes 16,5 10,3 16,1 73,6
Beira Litoral 8,5 15,0 43,3 40,7
Beira Interior 8,7 33,1 40,9 25,9
Ribatejo e Oeste 11,8 24,6 36,9 38,3
Alentejo 52,3 0,7 8,6 90,7
Algarve 1,7 0,7 67,9 30,9
Açores 0,0 0,0 0,0 0,0
Madeira 0,0 0,0 0,0 0,0
Portugal 100,0 9,3 20,2 70,4

Dados referentes ao ano de 2009 (calculados a partir de tabelas do INE) 

 

A elevada percentagem de azeite produzido pelo método de duas fases (Tabela 1.3) 

deve-se ao facto de nas zonas de maior produção de azeite a nível nacional, que são o 

Alentejo (52,3 % da produção nacional) e Trás-os-Montes (16,5 %), ele resultar em 

grande parte do processo de duas fases. Concretamente, no Alentejo e em Trás-os-
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Montes 90,7 % e 73,6 % do azeite produzido resultam do método de duas fases, 

respectivamente. 

 

1.1.3. Água-ruça 

A água-ruça (AR) é um efluente agro-industrial com uma composição qualitativa e 

quantitativamente muito variável e que depende de diversos factores tais como: 

variedade da cultura, tipo de solo e condições climatéricas; grau de maturação do fruto, 

processo de extracção utilizado e tempo de armazenamento [11]. 

A quantidade de água usada em cada um dos processo de extracção varia 

consideravelmente. O sistema de centrifugação de três fases tende a utilizar mais água 

do que o processo tradicional (Tabela 1.1), o que se reflecte numa redução da 

concentração dos vários compostos e num aumento do volume da AR produzida por 

centrifugação. Mesmo considerando o mesmo tipo de extracção, a quantidade de água 

usada não é constante. 

A alteração da composição da AR com o tempo de armazenamento é causada por 

fenómenos de fermentação aeróbia e anaeróbia de vários compostos orgânicos, com a 

consequente emissão de compostos voláteis, aumento de acidez, precipitação de sólidos 

suspensos, etc [11]. 

Devido a todas estas variáveis e à existência de uma grande quantidade de compostos 

orgânicos e inorgânicos, torna-se muito complicado fazer uma caracterização precisa 

das AR, sendo apenas praticável apresentar um intervalo de valores de alguns 

parâmetros. Assim, as principais características das AR são [11]: 

 Cor forte castanho-avermelhada a preta 

 Cheiro intenso a azeite 

 Carência química de oxigénio (CQO) entre 45 e 220 kg CQO m-3  

 Carência bioquímica de oxigénio em cinco dias (CBO5) até 100 kg CBO5 m
-3
  

 CBO5/CQO ≈ 0,45 

 pH ácido (3 – 6) 

 Compostos inorgânicos (5-14 kg m-3), incluindo K (2,7 – 7,2), Mg (0,1 – 0,4), 

Ca (0,12 – 0,75), Na (0,4 – 0,9), P (0,3 – 1,1) (kg m-3), entre outros. 

 Condutividade eléctrica (0,2 – 2,2 S m-1) [11,18]  

 Compostos orgânicos (40 – 165 kg m-3) 
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 Açúcares redutores (15,9 – 35,8 kg m-3) 

 Compostos fenólicos (0,5 – 24 kg m-3) 

 Lípidos (0,3 – 23 kg m-3) 

 Sólidos (14 – 126 kg m-3) 

 Razão CQO/Azoto (277 – 338) 

 

A toxicidade da água-ruça deve-se principalmente à presença de compostos fenólicos, 

no entanto, a presença de ácidos gordos de cadeia longa [19] também aumentam a 

dificuldade em degradar biologicamente este substrato. 

Os compostos fenólicos caracterizam-se por possuírem um ou mais anéis aromáticos 

com um ou mais grupos hidroxilo. Estes compostos encontram-se vastamente 

distribuídos pelo reino das plantas. Actualmente são conhecidas mais de 8000 estruturas 

que variam desde os ácidos fenólicos simples até substâncias altamente polimerizadas, 

como os taninos. Os compostos fenólicos são classificados como metabolitos 

secundários [20] que estão envolvidos nas funções de defesa da planta contra agressões 

externas (radiação UV, agentes patogénicos, predadores, etc.) sendo ainda responsáveis 

pela diversidade de cores nas plantas [9]. Na AR já foram encontrados mais de 30 

compostos fenólicos [11]. 

Os efeitos tóxicos da água-ruça nos solos já são conhecidos há muito tempo: Varro 

Marcus Terentius (116-27 A.C.) observou que quando a água-ruça escorriam para os 

campos estes tornavam-se inférteis. A aplicação descontrolada de água-ruça em bruto 

nos solos interfere na actividade de microorganismos, causa desequilíbrios nas trocas 

gasosas e na humidade do solo e reduz a sua fertilidade [11]. 

A água-ruça inibe a germinação de várias sementes como, por exemplo, as de rabanetes 

(Raphanus sativus), trigo (Triticum spp.) e de tomate (Solanum lycopersicum); inibem o 

crescimento de diversas plantas juvenis [11] e causam efeitos tóxicos em algumas árvores 

como o loureiro (Laurus nobilis), o salgueiro (Salix sp.) e o pinheiro (Pinus mugo) [21]. 

Os principais efeitos da descarga da água-ruça nos cursos de água estão relacionados 

com a sua elevada carga orgânica, composição e produção sazonal. A carga orgânica da 

AR pode apresentar valores de concentração 20 a 4400 vezes mais elevados que uma 

água residual urbana comum [22,23]. Por este motivo é classificada como um dos 

efluentes líquidos industriais mais poluentes. O efeito mais visível que esta provoca é a 
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alteração da cor dos cursos de água, devido à presença dos compostos fenólicos. Estes 

compostos possuem capacidade de causar fenómenos de intoxicação em algumas 

espécies de organismos aquáticos como Gambusia affinis, Daphnia magna, Carasius 

auratus e Chondrostoma polylepsi [11]. A elevada concentração de açúcares e nutrientes 

no efluente permite um rápido crescimento de microorganismos (incluindo os 

patogénicos) que, por sua vez, vão consumir elevadas quantidades de oxigénio 

dissolvido na água. Em acréscimo, uma elevada concentração de fósforo e potássio na 

água-ruça pode originar um elevado desenvolvimento de algas. A presença de lípidos 

origina uma película na superfície da água que pode impedir as trocas gasosas entre o 

meio hídrico e o atmosférico. Estes fenómenos levam à eutrofização e consequente 

disrupção do equilíbrio ecológico, tanto em águas superficiais como subterrâneas, bem 

como à libertação de odores desagradáveis e emissão de gases com efeito de estufa 

como o metano e ácido sulfídrico [24]. 

A carga orgânica das água-ruça em Portugal (2009) foi de 5,6 – 6,8 mil toneladas de 

CBO5 e de 12,4 – 14,9 mil toneladas de CQO. Estes valores correspondem a 378.696 – 

458.421 habitante-hequivalente ou seja 3,4 – 4,3 % da população nacional (cálculos 

apresentados no Anexo I). 

 

1.2. Métodos de tratamento de água-ruça  

O tratamento de água-ruça é um problema que tem sido intensivamente estudado 

durante os últimos 50 anos. As soluções de tratamento propostas vão desde os processos 

físicos aos biológicos, bem como combinações entre eles (Tabela 1.4). No entanto ainda 

não foi encontrada uma solução técnica e economicamente viável e socialmente aceite, 

que tenha em consideração a sazonalidade da operação e a natureza dispersa dos lagares 

de azeite [11]. 

 
Tabela 1.4. Métodos propostos para o tratamento de água-ruça 

Físicos Térmicos Físico-químicos Biológicos 
Diluição Evaporação/decantação Neutralização Digestão anaeróbia 
Sedimentação/decantação Combustão Precipitação/Floculação Digestão aeróbia 
Flotação Pirólise Adsorção Compostagem 
Centrifugação Evaporação em lagoas Oxidação química Fitoremediação 
Filtração  Troca iónica Irrigação 
Tecnologias de membranas    
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As práticas mais usadas na Europa são o uso de lagoas de evaporação e a descarga 

directa nos solos e em cursos de água [25]. Em Portugal, as práticas mais comuns são a 

ligação ao sistema municipal, com ou sem pré-tratamento prévio, espalhamento das AR 

em solos agrícolas e a rejeição através de linhas de água [16]. 

A evaporação em lagoas não reduz a elevada carga orgânica nem a toxicidade. Para 

além disto, origina odores, a emissão de gases com efeito de estufa (incluindo o 

metano), a proliferação de insectos e perdas de água em áreas que normalmente são 

deficientes neste recurso [25,26].  

A descarga directa no meio receptor causa os efeitos que já foram descritos no ponto 

1.1.3. 

A ligação ao sistema municipal já foi formalmente proibida uma vez que apresenta 

várias limitações técnicas. Estas estão relacionadas com a acidez das AR e consequentes 

processos de corrosão nos sistemas de esgotos; com a quantidade de sólidos suspensos e 

consequentes obstruções que impedem a circulação normal dos efluentes municipais e 

com a elevada carga orgânica da AR, quando comparada com a carga orgânica de um 

efluente municipal. Estes factos causam problemas de sobrecarga orgânica que, 

juntamente com a baixa concentração em compostos azotados e elevada concentração 

de compostos dificilmente biodegradáveis, comprometem o tratamento secundário da 

ETAR [27]. 

Em Portugal, a solução definida em relação à água-ruça é a utilização desta na rega de 

solos agrícolas, após correcção do seu pH e desde que o volume de água-ruça a utilizar 

na rega não exceda os 80 m3 ha-1 ano-1 (Anexo II) [28]. O que motivou esta solução foi o 

facto de ela ser a mais simples e económica. Porém, os industriais têm de cumprir várias 

limitações (armazenamento, correcção do pH, volume máximo de água por hectare de 

área cultivada, etc.) e apresentar anualmente um pedido de licença, o que pode dificultar 

o cumprimento desta solução e até mesmo levar à rejeição nas linhas de água.  

Os processos biológicos, para o tratamento de águas residuais, são considerados como 

ambientalmente seguros e, na maioria das situações, eficientes e a custos reduzidos, 

tendo sido referidos como uma das opções mais viáveis para o tratamento da AR [25]. 

 Os processos aeróbios são aplicáveis a resíduos com cargas orgânicas reduzidas e 

requerem elevados consumos energéticos e em nutrientes. Devido ao rápido 

metabolismo dos organismos em causa, formam-se elevadas quantidades de lamas.  
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De entre os métodos biológicos, os processos anaeróbios já foram classificados como 

sendo uma das tecnologias mais prometedoras para o tratamento da AR [5,29]
.  

 

 

1.2.1. Digestão anaeróbia 

A digestão anaeróbia é um processo bacteriano que ocorre na ausência de oxigénio e em 

locais como sejam os sedimentos de rios, lagos, albufeiras, estuários ou no sistema 

gastrointestinal de animais.  

A digestão anaeróbia é uma oxidação biológica da matéria orgânica, implicando uma 

remoção de electrões de um composto orgânico reduzido para outro composto oxidado 

(aceitador de electrões). O aceitador de electrões pode ser NO3
- (NH4

+), SO4
2- (H2S), 

CO2 (CH4), Fe3+ (Fe2+) ou C4H2O4
2- (C4H4O4

2-), onde as espécies entre parêntesis são as 

respectivas formas reduzidas decorrentes da oxidação da matéria orgânica. Em 

contrapartida, no caso de o aceitador de electrões ser o O2, o processo designa-se por 

aeróbio [30].  

A aplicação da digestão anaeróbia ao tratamento de resíduos/efluentes concentrados e a 

consequente formação de biogás, uma fonte de energia renovável, são as principais 

vantagens deste processo.  

A elevada carga orgânica da AR faz desta um dos efluentes industriais com maior 

potencial energético. Outras vantagens são o baixo consumo de nutrientes, a formação 

de uma reduzida quantidade de lamas (devido ao metabolismo lento dos organismos 

anaeróbios), a redução da emissão de gases com efeito de estufa e a produção de um 

fertilizante [5,25,29,31]. 

 

 
1.2.1.1. Nota Histórica  

Nos caracteres chineses antigos a palavra “estrume” foi descrita como “fertilizante” 

espalhado em campos (séc. XVI a XI A.C.). No séc. XIII o Marco Polo afirmou que na 

China se usavam tanques de esgoto cobertos há 2000-3000 anos atrás. Alegadamente o 

biogás foi usado pela primeira vez para aquecimento de água para banhos, na Assíria 

(no actual Iraque) durante o séc. X A.C e na Pérsia no séc. XI. No séc. XVI, Jan Baptita 
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van Helmont (um médico, químico e fisiologista flamengo) descobriu que a matéria 

orgânica em decomposição produzia um gás inflamável [32]. 

Em 1776, o Conde Alessandro Volta (inventor da pilha eléctrica) descobriu que a 

quantidade de gás produzida era proporcional à quantidade de matéria orgânica usada.  

Em 1808, Sir Humphrey Davy (um químico e inventor Inglês) concluiu que o metano 

fazia parte dos gases produzidos pelo estrume bovino em decomposição. 

Em 1859, uma colónia de leprosos em Mumbai, na Índia, construiu o primeiro digestor 

anaeróbio e, posteriormente, em 1895, o biogás recolhido de um sistema de tratamento 

de esgotos, foi usado na iluminação de algumas ruas de Exeter, em Inglaterra. 

‘‘Lighting with garbage, beneficial use of waste”, Guorui Luo (1931) – possivelmente 

foi a primeira campanha de publicidade ambiental [32]. 

 

 

1.2.1.2. Fases do processo de digestão anaeróbia 

A digestão anaeróbia envolve uma série de passos sucessivos que ocorrem devido à 

acção de um consócio de microorganismos. O processo pode ser descrito em quatro 

fases: Hidrólise, Acidogénese, Acetogénese e Metanogénese. 

 

A hidrólise envolve a quebra de macromoléculas (proteínas, hidratos de carbono e 

gorduras) em monómeros (aminoácidos, glucose e ácidos gordos) pela acção de  

exo-enzimas libertados por microorganismos hidrolíticos.  

 

A acidogénese, também conhecida por fermentação, é levada a cabo por 

microorganismos acidogénicos. Estes degradam os produtos da hidrólise,  

convertendo-os essencialmente em ácidos gordos voláteis [CH3[(CH)2]nCOOH com 0  

n  3], H2 e CO2 
[33,34]

. 

Ex: 

C6H12O6 + 4H2O  2CH3COO- + 4H+ + 2HCO3
- + 4H2                 (1.1) 

 (∆G° = -207 kJ/reacção, ∆G = -319 kJ/reacção) 

 

C6H12O6 + 2H2O  CH3(CH2)2COO- + 3H+ + 2HCO3
- + 2H2       (1.2) 

 (∆G° = -204 kJ/reacção, ∆G = -284 kJ/reacção) 
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Os organismos acidogénicos são relativamente tolerantes a alterações de pH, 

temperatura e têm um tempo de duplicação na ordem das horas [33]. 

 

A acetogénese envolve a actividade de bactérias acetogénicas.  

Neste processo intervêm dois tipos de bactérias: 

 Bactérias acetogénicas produtoras obrigatórias de hidrogénio – Convertem os 

ácidos de cadeia mais longa que o ácido acético, formados durante a 

acidogénese, a acetato, dióxido de carbono e hidrogénio [34].  

Ex: 

CH3CH2COO- + 3H2O  CH3COO- + H+ + HCO3
- + 3H2        (1.3) 

(∆G° = +76 kJ/reacção, ∆G = -6 kJ/reacção) 

 

CH3CH2CH2COO- + 2H2O  2CH3COO- + H+ + 3H2                 (1.4) 

(∆G° = +48 kJ/reacção, ∆G = -18 kJ/reacção) 

 

 Bactérias acetogénicas utilizadoras de hidrogénio – Produzem acetato (e também 

propionato e butirato) a partir de dióxido de carbono e hidrogénio, contribuindo 

para a manutenção de uma baixa pressão parcial de hidrogénio no sistema. No 

entanto estão presentes nos digestores em pequenas quantidades [35,36]. 

Ex: 

4H2 + 2HCO3
- + H+  CH3COO- + 4H2O                        (1.5) 

(∆Gº = - 105 kJ/reacção) 

 

A metanogénese consiste no passo determinante do processo e é realizada por 

arqueobactérias metanogénicas. Estas têm um tempo de duplicação na ordem dos dias, 

são muito sensíveis a pequenas variações de pH e temperatura e são estritamente 

anaeróbias. Podem ser classificadas de acordo com o substrato que utilizam [30,34]:  
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Ex: 

 Acetoclásticas – convertem acetato a metano e são responsáveis por cerca de 

70% da produção de metano nos digestores. São também importantes no 

controlo do pH do sistema, uma vez que consomem ácido acético e produzem 

dióxido de carbono (que ao dissolver-se no meio forma uma solução tampão de 

hidrogenocarbonatos) [34]. 

 

CH3COO- + H2O  CH4 + HCO3
-                           (1.6) 

(∆G° = -31 kJ/reacção, ∆G = -28 kJ/reacção) 

 

 Hidrogenotróficas - convertem dióxido de carbono e hidrogénio a metano. As 

bactérias hidrogenotróficas têm um tempo de duplicação mais reduzido do que 

as acetoclásticas, pelo que desempenham um papel importante na fase de 

arranque do processo e também nas situações em que há choques de carga [34]. 

 

HCO3
- + 4H2 + H+  CH4 + 3H2O                            (1.7) 

(∆G° = -136 kJ/reacção, ∆G = -3 kJ/reacção) 

 

A conversão efectiva da matéria orgânica complexa a metano, depende da actividade 

coordenada destes diferentes organismos, que sobrevivem numa relação de verdadeira 

interdependência. A variação da energia de Gibbs, indica a espontaneidade de uma 

reacção. Quanto mais negativa for a energia de Gibbs, mais espontânea é a reacção. A 

variação da energia de Gibbs padrão (∆G°) reflecte a espontaneidade da reacção 

considerando que os produtos e os reagentes se encontram no estado puro e à pressão de 

1 bar [37]. A variação da energia de Gibbs (∆G) reflecte a espontaneidade da reacção 

quando os produtos e os reagentes se encontram nas condições típicas dos digestores 

anaeróbios: ácidos voláteis = 1 mM, HCO3
- = 20 mM, glucose = 10 μM, CH4 = 0,6 atm 

e H2 = 10-4 atm [34]. Os valores das energias de Gibbs expostos com as reacções, 

apresentadas anteriormente, mostram a relação de interdependência entre os diferentes 

organismos, principalmente para as bactérias acetogénicas (reacção 1.3 e 1.4). Note-se, 
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no entanto que as arqueobactérias metanogénicas são prejudicadas pelas condições do 

sistema anaeróbio (reacção 1.6 e 1.7). 

Os organismos acidogénicos são facultativos, sendo que desta forma protegem os 

metanogénicos, de algum oxigénio eventualmente dissolvido no substrato. 

As bactérias acetogénicas, obrigatoriamente produtoras de hidrogénio, apenas 

sobrevivem a concentrações muito baixas deste gás logo, este tem de ser consumido à 

medida que se forma. Isto acontece através de uma relação simbiótica das bactérias 

acetogénicas com as hidrogenotróficas.  

Num processo anaeróbio a acidogénese, a acetogénese e a metanogénese encontram-se 

em equilíbrio dinâmico. Isto é, os ácidos gordos voláteis são convertidos a acetato e o 

acetato e o hidrogénio são convertidos a metano, à medida que se formam. Assim, num 

reactor em condições estáveis de funcionamento, os níveis de ácidos gordos voláteis e 

de hidrogénio são mantidos a baixas concentrações. 

 
 
1.2.1.3. Parâmetros operacionais 

Durante a operação de reactores anaeróbios existem alguns parâmetros que influenciam 

notoriamente o desempenho global do processo. Estes são a temperatura, o tempo de 

retenção e a carga orgânica.  

 

Temperatura 

A digestão anaeróbia pode desenvolver-se numa vasta gama de temperaturas 

(5 ºC - 60 ºC), no entanto existem três zonas de temperatura mais favoráveis à 

ocorrência do processo [36,38,39]. 

O funcionamento a temperaturas psicrófilas (entre os 5 ºC e os 25 ºC), ocorre à 

temperatura ambiente, permitindo uma necessidade energética reduzida; no entanto a 

velocidade de degradação da matéria orgânica é baixa. Este regime de temperatura é, 

normalmente, aplicado em tanques Imhoff e fossas sépticas [36,38,39]. 

O funcionamento a temperaturas termófilas (entre os 49 ºC e os 60 ºC) é o que permite 

velocidades de degradação mais rápidas e uma maior remoção de agentes patogénicos, 

no entanto este regime de funcionamento não é muito usado uma vez que o gasto de 

energia térmica no processo, normalmente não se justifica em termos económicos. 

Outras desvantagens são a elevada sensibilidade a elementos tóxicos, a dificuldade em 
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se controlar a temperatura e a elevada quantidade de vapor de água no biogás obtido. O 

regime termófilo pode ser usado em estações de tratamento de efluentes industriais 

obtidos em unidades fabris com uma elevado escoamento de energia térmica [36,38,39]. 

O funcionamento a temperaturas mesófilas (entre os 32 ºC e os 37 ºC) é o mais usado. 

Este concilia uma velocidade de reacção com o gasto energético, inerente à manutenção 

da temperatura de digestão, e a estabilidade processual de eleição. 

 

 

Tempo de retenção 

Um dos aspectos mais importantes no dimensionamento do processo anaeróbio é o 

tempo necessário ao crescimento e reprodução das bactérias, de forma a metabolizarem 

o resíduo a degradar. O tempo de retenção de sólidos (TRS) e o tempo de retenção 

hidráulico (TRH) são os parâmetros estudados para a determinação deste tempo. 

O TRS traduz o tempo médio de permanência das bactérias (ou biomassa) no reactor e 

consiste no factor mais importante para a manutenção da estabilidade de um digestor 

anaeróbio [40]. O tempo de duplicação (tempo necessário para uma população de 

bactérias duplicar o seu número de efectivos) das bactérias metanogénicas encontra-se 

entre 3 e 30 dias, o que é longo se se comparar com o das bactérias aeróbias (15 – 30 

min). Se o TRS num digestor for muito baixo, as bactérias anaeróbias não terão tempo 

para se multiplicarem e reporem a população perdida com o efluente. Isto origina um 

processo instável, com uma elevada sensibilidade a elementos tóxicos e a situações de 

choque orgânico [39]. Por outro lado, um elevado TRS promove a capacidade de 

conversão da matéria orgânica, favorece o efeito de tampão que confere resistência a 

situações adversas (presença de elementos tóxicos e choques orgânicos) e proporciona a 

redução do volume do reactor. Os elevados TRS também facilitam a aclimatação da 

biomassa quando se está na presença de substratos tóxicos [39]. No entanto, a dificuldade 

inerente à determinação da biomassa presente num reactor, torna complicada a 

quantificação exacta deste parâmetro. 

 O TRH consiste no tempo médio de permanência do resíduo no reactor. Este é descrito 

como o principal parâmetro para manutenção do bom desempenho de um sistema 

anaeróbio. TRHs muito reduzidos podem originar problemas de “washout” (saída de 

biomassa activa do reactor) embora permitam a utilização de reactores de menores 
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dimensões, logo mais económicos. Um reduzido TRH possibilita a produção de um 

elevado volume de biogás, no entanto, às custas de uma menor eficiência da degradação 

da matéria orgânica [41]
. Dadas as vantagens e inconvenientes, há sempre a necessidade 

de se encontrar uma situação de compromisso que permita, simultaneamente, uma 

elevada produção de biogás e uma elevada remoção da matéria orgânica, num processo 

estável e económico. 

 

Carga Orgânica Aplicada 

A carga orgânica aplicada a um reactor (CO) é entendida como a quantidade de matéria 

orgânica por unidade de volume de reactor e por unidade de tempo. Para resíduos 

líquidos, esta vem normalmente, definida em termos de kg CQO m-3 d-1. A carga 

orgânica aplicável a um reactor está relacionada com a actividade da biomassa no seu 

interior. Este parâmetro é particularmente importante na fase de arranque de um 

processo anaeróbio, quando a biomassa ainda não está completamente instalada. 

Dependendo da quantidade e características da biomassa utilizada como inoculo para o 

processo que se pretende instalar, a carga orgânica inicial deverá ser baixa e, de acordo 

com a adaptação dos microorganismos, ser incrementada ao longo do tempo. Num 

processo em condições estáveis de funcionamento, um aumento da carga orgânica 

corresponde a um aumento na produção de biogás, desde que não seja atingido o limite 

da sobrecarga orgânica [36]. 

 

1.2.2. Tratamento foto e electroquímico  

O método fotoelectroquímico consiste num processo de oxidação avançada (POA). 

Estes caracterizam-se por serem mediados pela formação de radicais hidroxilo 

(altamente reactivos e com baixa selectividade), à temperatura ambiente [42]. Os POA 

revelam-se como uma alternativa interessante face a outros processos de tratamento de 

águas residuais, quando se pretende a remoção de compostos de difícil degradação pelas 

técnicas convencionais por possuírem elevada estabilidade química ou baixa 

biodegradabilidade [1]. 

Existem vários tipos de POA. Entre estes encontram-se a oxidação de Fenton, foto-

Fenton, o método electroquímico, fotocatalítico, fotoelectroquímico. 
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1.2.2.1. Método electroquímico 

O método electroquímico aplicado à mineralização de poluentes orgânicos é uma 

metodologia que tem atraído muitas atenções. Uma das vantagens em relação a outros 

métodos de oxidação química reside no facto de não ser necessária a adição de 

compostos químicos oxidantes, utilizando-se apenas a energia eléctrica para a 

mineralização dos compostos a degradar [42]. Para além dos óbvios benefícios 

ambientais que esta via comporta, acresce ainda a possibilidade de se utilizarem 

materiais de eléctrodo com especial apetência para desenvolver as reacções de interesse, 

nomeadamente materiais com actividade electrocatalítica.  

Os ânodos dimensionalmente estáveis (DSA®) constituem um dos maiores avanços 

tecnológicos da história da electroquímica desde os anos 50. Os DSA® são normalmente 

compostos por uma camada de óxidos condutores (óxidos metálicos complexos e por 

vezes não estequiométricos) depositados num suporte de titânio. São caracterizados por 

não sofrerem desgaste químico significativo durante longos períodos de operação (daí o 

seu nome), ao contrário do que acontece com muitos eléctrodos metálicos e de carbono 
[43]. Possuem também boas propriedades electrocatalíticas, o que se reflecte num inferior 

consumo de energia eléctrica para a mesma velocidade reaccional, por exemplo em 

relação ao ânodo de grafite. Note-se que, segundo alguns autores, as propriedades 

electrocatalíticas não se devem a efeitos electrónicos, mas a efeitos geométricos [44]. Os 

DSA® apresentam uma elevada área superficial e a possibilidade de adoptarem uma 

grande variedade de formas geométricas favoráveis à optimização do processo 

pretendido. Outra particularidade que traz enormes vantagens é o facto de alguns dos 

óxidos dos DSA® apresentarem fotoactividade, assunto este que será abordado 

posteriormente. As características particulares destes materiais de eléctrodo vieram 

permitir uma significativa redução de custos de investimento e (principalmente) de 

manutenção de equipamentos de processamento electroquímico industrial.  

 

 

Mecanismo da mineralização electroquímica da matéria orgânica 

A mineralização electroquímica da matéria orgânica pode ocorrer por troca directa de 

electrões entre o composto orgânico e a superfície do eléctrodo ou de forma indirecta, 
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com a mediação de espécies electroactivas oxidantes formadas no ânodo [45] – Figura 

1.2.  

 

 
Figura 1.2. Esquema geral do processo electroquímico para a mineralização da matéria 
orgânica: (a) electrólise directa; (b) electrólise indirecta via radicais hidroxilo 
produzidos pela activação da água [42]; R – Matéria Orgânica; Rads – Matéria orgânica 
adsorvida. 
 

Na electrólise directa da matéria orgânica, a oxidação ocorre após a sua adsorção na 

superfície do ânodo, através de um processo simples de transferência de carga entre a 

espécie adsorvida e o eléctrodo. 

 

Rads – ze- → (Produto de oxidação)ads       (1.8) 

 

Os produtos reaccionais serão então desadsorvidos libertando os centros activos na 

superfície do eléctrodo, assegurando assim a continuidade processual. 

Teoricamente a electrólise directa ocorre a baixos valores de potencial, inferiores ao do 

potencial de evolução de O2 (1,23V/SHE, nas condições padrão). A cinética da reacção 

é normalmente lenta e depende da actividade electrocatalítica do ânodo. Com efeito, em 

ânodos de metais nobres como a Pt e Pd e de óxidos metálicos como dióxido de irídio, 

de ruténio-titânio e de irídio-titânio já foram observadas velocidades reaccionais 

relativamente elevadas. No entanto, quando a electrólise ocorre a valores de potencial 

abaixo do de evolução de O2, verifica-se um decréscimo da actividade catalítica do 

ânodo (por envenenamento), devido à formação de uma camada polimérica na sua 

superfície. A notoriedade deste fenómeno depende do material do ânodo, da 

concentração e tipo de composto orgânico e ser degradado, sendo muito comum quando 

se usam substratos ricos em compostos aromáticos como os fenóis [42]. 

Na electrólise indirecta da matéria orgânica, não existe uma troca directa de electrões 

entre a matéria orgânica e a superfície do ânodo. A electrólise indirecta dá-se por 
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intermédio de espécies electroactivas geradas anodicamente, sendo estas últimas que 

medeiam a transferência de electrões entre o eléctrodo e a matéria orgânica [42]. Neste 

caso a reacção de oxidação anódica é acompanhada pela transferência de átomos de 

oxigénio da água para os produtos da reacção. A título de exemplo, na reacção (1.9), a 

água é a fonte de átomos de oxigénio para a oxidação completa (mineralização) do 

ácido acético a CO2. 

 

CH3COOH(aq) + 2H2O(l) → 2CO2(g) + 8H+
(aq) + 8e-    (1.9) 

 

O primeiro passo desta reacção é a activação da água, para que esta possa ceder o seu 

átomo de oxigénio aos produtos da reacção.  

Existem duas principais vias de activação electroquímica da água em meio ácido, 

dependendo do material de eléctrodo: a activação da água por adsorção dissociativa e 

por descarga electrolítica [42]. 

 

a) Activação da Água por Adsorção Dissociativa   

De acordo com este mecanismo, a água é adsorvida dissociativamente na 

superfície de um eléctrodo (M),  

 

H2O + M → M–OH + M–H                                   (1.10) 

 

seguindo-se a descarga do hidrogénio 

 

M–H → M + H+ + e-                                       (1.11) 

 

e resultando num grupo hidroxilo quimicamente adsorvido (com ligação 

química) na superfície do ânodo  

H2O + M → M–OH + H+ + e-                               (1.12) 

 

A oxidação da água de acordo com este mecanismo ocorre a valores de potencial 

muito abaixo do potencial termodinâmico da reacção de evolução de oxigénio 

(1,23V/SHE, nas condições padrão) e a energia da ligação M-OH e M-H tem de 
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ser superior à energia de dissociação da água a H● + HO●. Isto acontece nos 

casos em que o material de eléctrodo (M) é constituído por platina ou ligas 

Pt-Ru, nos quais a activação da água é conseguida a 0,2-0,3V/SHE.  

 

b) Activação da Água por Descarga Electrolítica 

De acordo com este mecanismo, a água é descarregada no eléctrodo produzindo 

radicais hidroxilo adsorvidos (1,23V/SHE, nas condições padrão), sendo estes as 

espécies intermediárias da reacção de evolução de oxigénio 

  
H2O + M → M(●OH) + H+ + e- → M + O2+ 2H+ + 2e-            (1.13)                             

 

A reactividade dos radicais hidroxilo M(●OH) é muito diferente da dos grupos 

OH que estabelecem uma ligação química ao eléctrodo (M–OH). Considera-se 

que a adsorção dos M(●OH), formados electroliticamente é de natureza física.  

A transferência de oxigénio entre o composto orgânico R e o radical hidroxilo 

dá-se junto à superfície do ânodo: 

 

R(aq) + M(●OH)n/2 → M + Produtos de oxidação + H+ + e-       (1.14) 

 

Onde n é o número de electrões envolvidos na reacção de oxidação de R [42]. 

 

No caso concreto de eléctrodos revestidos por óxidos metálicos como é o caso dos 

DSAs, o mecanismo da oxidação da água é similar ao anterior. 

 

H2O + MOx → MOx(
●OH) + H+ + e-                                 (1.15) 

 

No entanto, os passos que se seguem dependem da natureza do material de eléctrodo, 

isto é, se ele é “activo” ou “não activo”: 

Se o ânodo for activo a superfície do eléctrodo pode apresentar estados de oxidação 

superiores disponíveis; neste caso, a interacção química do radical hidroxilo com o 

óxido metálico leva à formação de um óxido superior (MOx+1), à superfície do 

eléctrodo: 
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M(n)Ox(
●OH) → M(n+2)Ox+1 + H+ + e-                            (1.16) 

 

Neste caso diz-se que o “oxigénio activo” está quimioadsorvido e actua como mediador 

na oxidação selectiva de compostos orgânicos [42]: 

 

M(n+2)Ox+1 + R → M(n)Ox + RO                                 (1.17) 

 

Em ânodos “não activos” não ocorre a formação de óxidos superiores, os radicais 

hidroxilo (ou o “oxigénio activo” fisicamente adsorvido) actuam como mediadores na 

oxidação não selectiva de compostos orgânicos, o que leva a um elevado grau de 

mineralização da matéria orgânica: 

 

MOx(
●OH) + R → MOx + mCO2 + H2O + H+ + e-                        (1.18) 

 

 

Em ambos os casos há a possibilidade de ocorrer evolução de oxigénio, uma reacção 

competitiva, o que leva a uma perda de eficiência do processo anódico [46]: 

 

MOx+1   → MOx + O2 (ânodos “activos”)                            (1.19) 

 

MOx(
●OH)  → MOx + O2+ H+ + e- (ânodos “não activos”)        (1.20) 

 

Geralmente, ânodos com baixo sobrepotencial para a evolução de oxigénio (bons 

catalisadores para a evolução de oxigénio) como a grafite, IrO2, RuO2, ou Pt, 

apresentam normalmente um comportamento “activo”, permitindo apenas uma oxidação 

parcial da matéria orgânica. Ânodos com um elevado sobrepotencial para a evolução de 

oxigénio, como o SnO2 dopado com Sb, PbO2 
[47], ou de diamante dopado com B têm 

um comportamento “não activo” e favorecem uma oxidação da matéria orgânica de 

forma não selectiva e quase completa [42]. Este fenómeno está relacionado com a força 

da adsorção entre o material de eléctrodo e o radical hidroxilo: sendo a adsorção física 

mais fraca do que a química, torna-se mais fácil a libertação do radical hidroxilo da 

superfície do ânodo para o substrato, promovendo-se assim a oxidação [48]. É de 
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salientar que, em geral, os eléctrodos do tipo DSA são constituídos por uma mistura 

complexa de óxidos (ainda que com a predominância de um dado metal), sendo ambos 

os tipos de comportamento simultaneamente observáveis durante a degradação 

oxidativa de espécies orgânicas. 

Os radicais hidroxilo são espécies instáveis e podem originar a formação de outros 

agentes oxidantes, como ozono e peróxido de hidrogénio. Estas espécies, juntamente 

com o oxigénio molecular, têm um poder oxidante forte e contribuem 

significativamente para a oxidação da matéria orgânica em solução [42,46]: 

A reacção que ocorre no cátodo da célula electrolítica corresponde normalmente à 

descarga do hidrogénio da água [42,46], sendo a polimerização redutiva dos compostos 

orgânicos um fenómeno pouco incidente. 

 

1.2.2.2. Método fotocatalítico 

O termo “fotocatálise” está envolvido por alguma controvérsia, uma vez que a origem 

do nome leva a entender que numa reacção fotocatalisada, a luz actua como catalisador. 

No entanto a luz consiste num reagente que é consumido durante o processo 

fotocatalítico. Na realidade o processo fotocatalítico está associado à aceleração, ou seja 

à diminuição de energia de activação, de uma fotoreacção pela presença de um 

catalisador, com propriedades semicondutoras [49]. A fotocatálise vem muitas vezes 

associada ao conceito de fotossíntese artificial. A distinção entre estas reside apenas na 

variação da energia livre da fotoreacção em causa. Caso o valor de ∆Gº da fotoreacção 

mediada pelo semicondutor seja negativo, o processo diz-se fotocatalítico (ex: 

mineralização do metanol e conversão da biomassa em hidrogénio); se for positivo o 

processo diz-se fotossintético (ex: electrolise da água, redução do dióxido de carbono a 

metanol, redução do azoto molecular a amoníaco).  

O princípio da fotocatálise envolve a activação de um semicondutor (normalmente 

óxidos, sulfuretos ou fosforetos de metais de transição) através da incidência de luz 

solar ou artificial. As propriedades fotocatalíticas de um semicondutor podem ser 

descritas recorrendo a um modelo de estrutura electrónica que considera uma banda de 

valência (BV) completamente preenchida e uma banda de condução vazia (BC). A 

banda de valência está localizada a níveis energéticos inferiores ao da banda de 

condução estando estas separadas por um hiato energético (conhecido como hiato de 
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banda ou Egap) que é característico de cada semicondutor [50]. A activação do catalisador 

dá-se à custa de um fotão com energia suficiente (superior a Egap) para excitar um 

electrão da BV para a BC, originando dois portadores de carga que consistem num sítio 

positivamente carregado, ou lacuna, (h+), na BV e um electrão livre na BC [49,51,52]. Para 

o caso genérico de um óxido metálico MO, ter-se-á:  

 

MO[] + h → e-
(BC) + h+

(BV)                                   (1.21) 

 

Parte do trabalho realizado por esses portadores de carga pode ser aproveitado 

quimicamente, sendo que as lacunas conduzem à formação de radicais hidroxilo, pela 

descarga anódica da água [53,55],  

 

MO[] + H2O + h+ → MO[OH●] + H+                           (1.22) 

 

O método fotocatalítico tem sido alvo de vários estudos na área de tratamento de águas, 

com vista à sua desinfecção e à mineralização de compostos orgânicos, incluindo os 

biologicamente resistentes [56]. 

Os compostos orgânicos (R) podem ser oxidados directamente pela lacuna ou pelo 

radical hidroxilo, de acordo com as seguintes reacções [49,51,53]
: 

 

h+  + R → R+                                              (1.23) 

 

MO[OH●] + R → MO[] + RO + H+ + e-                             (1.24) 

 
De entre os fotocatalisadores mais usados, o dióxido de titânio (TiO2) na forma anatase 

tem sido apontado como um dos mais promissores, devido à sua elevada actividade 

fotocatalítica, alta resistência à fotocorrosão e elevada estabilidade após ciclos 

catalíticos sucessivos, baixa toxicidade e baixo custo [54]. Devido a estas características 

este catalisador é o que tem recebido mais atenções dos investigadores nesta área [56], 

pese embora apresentar um hiato de banda relativamente elevado (Egap > 3 eV - energia 

na gama da radiação ultravioleta). 
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Os maiores obstáculos ao método fotocatalítico são a separação das partículas de 

catalisador após o processo de mineralização, o que dificulta uma implementação mais 

alargada a nível industrial [56], e as perdas de eficiência devido à recombinação do par 

electrão/lacuna [53], quando não é conseguida uma eficiente separação de cargas. 

 

 

1.2.2.3. Método fotoelectroquímico 

No método fotoelectroquímico, ou electroquímico fotoassistido, a luz é absorvida num 

eléctrodo polarizado (de natureza semicondutora), gerando portadores de carga 

adicionais pelo processo anteriormente descrito, que são devidamente separados (o 

electrão e a lacuna) pela acção do campo eléctrico minimizando assim a sua 

recombinação. A actividade electroquímica do eléctrodo fica assim modificada pelo 

efeito da luz que contribui com um acréscimo de energia ao sistema, que é 

eficientemente aproveitado pelo facto de o eléctrodo estar polarizado.  

Dada a natureza dos seus constituintes, os eléctrodos do tipo DSA empregues neste 

trabalho têm um comportamento semicondutor com hiato de banda na gama da região 

espectral visível, viabilizando assim a sua utilização como fotoeléctrodo. 

Através do método electroquímico fotoassistido, a formação de radicais hidroxilo pode 

ocorrer por duas vias possíveis – Figura 1.3:  

 
 

 
Figura 1.3. (A) Mecanismo de formação do radical hidroxilo na superfície de ânodos 
dimensionalmente estáveis: via descarga anódica da água (reacção a); via descarga 
fotoelectroquímica da água (reacções b-c); (B) Mecanismo de oxidação de orgânicos 
pelo radical hidroxilo: via formação de óxidos superiores (reacções d-e); via combustão 
directa (reacção f) [45].  
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 pela descarga electrolítica da água, com formação de OH●, na cobertura dos 

óxidos metálicos do ânodo, descrita no ponto 1.2.2.1.; 

 pela incidência de radiação UV na superfície do eléctrodo e sua activação [55,57].  

No método fotoelectroquímico, recorre-se à aplicação de uma densidade de corrente ou 

potencial constantes, num ânodo fotoactivo, na presença de uma fonte de luz natural ou 

artificial 
[53]. Desta forma, o campo eléctrico promove o deslocamento dos electrões 

fotogerados para o cátodo e das lacunas para o ânodo. Este fenómeno, ao reduzir a 

possibilidade da recombinação do par electrão/lacuna, favorece a formação dos radicais 

hidroxilo. Assim, a oxidação de compostos orgânicos vê-se largamente favorecida por 

este método, face à conseguida com o método fotocatalítico [53,55]. Outra vantagem 

importante reside no facto de esta metodologia não necessitar de passos de separação do 

catalisador com a mistura reaccional pois o catalisador está imobilizado à superfície do 

eléctrodo [58].  
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2. Enquadramento do trabalho 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do Projecto PTDC/ENE/69755/2006 

“LIFEN – Energia – Valorização Energética da Água Ruça por Tratamento Anaeróbio e 

Electroquímico“. Este projecto de investigação pretende tornar a valorização 

energética/tratamento das AR, um processo simples, flexível e económico. 

 

2.1. Digestão anaeróbia da água-ruça: problemas e soluções 

A água-ruça é considerada um dos efluentes líquidos industriais mais concentrados em 

termos de matéria orgânica, e, consequentemente, um dos substratos com um maior 

potencial energético. 

A digestão anaeróbia da água-ruça tem, no entanto, sido referida como um processo 

problemático devido à [31]: 

a) presença de compostos fenólicos e de ácidos gordos de cadeia longa; 

b) reduzida quantidade de compostos de azoto, sendo estes essenciais ao 

crescimento dos microorganismos. A concentração necessária destes compostos 

depende da quantidade de matéria orgânica no substrato. O intervalo de valores 

da razão CQO:N de 42:1 - 61:1 tem sido mencionado como o óptimo. No caso 

da água-ruça, os valores podem ir de 277:1 a 338:1;  

c) alcalinidade ser reduzida e o pH ser ácido. A alcalinidade é necessária uma vez 

que desempenha um papel fundamental na estabilidade do processo anaeróbio; 

d) sua produção ser sazonal, vulgarmente, de Novembro a Março. Isto implica a 

necessidade de existirem instalações de armazenamento de água-ruça. Caso 

contrário, os digestores teriam de ser sobre-dimensionados, de forma possuírem 

capacidade de tratar o resíduo aquando da sua formação, ficando, no entanto, 

sem operar durante os meses de Abril a Novembro. 

e) dispersão da respectiva produção. Isto obrigaria à existência de vários digestores 

de tamanho reduzido (situação economicamente inviável).  

 

As medidas que têm sido sugeridas para atenuar estas dificuldades são: 

I) diluição da água-ruça, até uma concentração de 20 kg COD m-3 de forma a 

reduzir a carga orgânica e diminuir a concentração dos compostos inibidores. No 
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entanto, a diluição resulta num aumento considerável no volume de resíduo a 

tratar e também num elevado consumo de água. A água é um bem que nem 

sempre se encontra disponível na zona do Mediterrâneo, onde se produz a maior 

parte do azeite à escala mundial. 

II) correcção da alcalinidade através da utilização de produtos químicos (NaHCO3, 

NaOH ou Ca(OH)2) cuja adição faz aumentar o custo do processo. 

III)  aplicação de um tratamento prévio, de forma a reduzir a quantidade de 

compostos fenólicos e lipídicos. Para além desta pré-operação diminuir o 

potencial metanogénico do efluente, também aumenta consideravelmente os 

custos do processo e, dependendo do tipo de pré-operação, pode até promover a 

natureza inibitória do substrato [31,59].  

IV)  operação com recurso a misturas de vários substratos. Neste caso as 

desvantagens recaem sobretudo nas reduzidas percentagens volumétricas de 

água-ruça que são tratadas ou nos elevados TRH utilizados ou, ainda, nas 

diversas pré-operações associadas [60,61,62,63]. Estas condições envolvem custos 

que oneram o processo, que dificultam a respectiva implantação 

V) operação com recurso a um efluente complementar, associada a um processo de 

aclimatação da biomassa. Este modo de operação envolve a utilização de um 

substrato adicional que atenua as características inibitórias da água-ruça e que a 

complementa, tornando o processo mais eficiente e económico [19,29,34,64]. 

 

A utilização de um efluente complementar surgiu publicada, pela primeira vez em 1997 
[64], como uma forma de compensar as características inerentes à AR, fazendo uso de 

outro efluente agro-industrial, também considerado um problema ambiental: o efluente 

suinícola (ES). A aplicação do método anaeróbio para o tratamento deste outro resíduo, 

com elevados níveis de azoto, está associada a fenómenos de inibição por amónia [65,66]. 

Por acréscimo, este efluente possui uma elevada alcalinidade. Assim, tendo em conta as 

características dos dois resíduos tentou-se uma nova abordagem, com um carácter 

holístico, para a resolução da problemática da digestão anaeróbia das AR: O ES 

complementa a AR, aumentando a concentração em compostos de azoto, o nível de 

alcalinidade e o pH e efectuando uma diluição dos compostos inibitórios presentes na 
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AR. Por seu lado, a AR complementa o ES, permitindo uma diluição da amónia e 

aumentando o potencial metanogénico do ES.  

O processo utilizado para promover a aclimatação da biomassa residiu em aumentar 

progressivamente a proporção volumétrica da AR no afluente até 83%, de forma a 

promover uma adaptação gradual do consórcio bacteriano aos elementos tóxicos 

presentes neste tipo de substratos [29,64]
. Este procedimento foi inicialmente realizado 

num filtro anaeróbio (FA) a operar com um TRH de 6 – 7 dias, tendo-se obtido uma 

produção de metano de 2,3-2,6 m3 m-3 d-1 da mistura das facções volumétricas de AR de 

83 % e ES de 17 %. Os resultados mostraram que é possível degradar anaerobiamente 

AR em bruto fazendo uso do ES e digeri-los simultaneamente e sem qualquer acção 

adicional.  

 

 

2.2. Tratamento fotoelectroquímico  

Os tratamentos biológicos de águas residuais têm como grande vantagem os seus custos 

reduzidos, quando comparados com o tratamento químico. No entanto quando se está na 

presença de compostos resistentes à biodegradação, como por exemplo a cor e os 

compostos fenólicos, torna-se necessária a adopção de processos que permitam um 

elevado grau de mineralização da matéria orgânica, caso se pretenda atingir os 

parâmetros exigidos para a descarga no meio receptor ou para quaisquer outras 

finalidades que impliquem esse elevado grau de mineralização. 

De acordo com o estado da arte, embora a utilização de processos puramente 

electroquímicos [46,67-71] no tratamento de água-ruça tenha vindo a ser alvo de diversos 

estudos, a aplicação de metodologias fotoelectroquímicas neste tipo de efluentes carece 

totalmente de informação. 

O estudo do processamento electroquímico de água-ruça, tem envolvido a utilização de 

amostras bastante diluídas, a adição de electrólito suporte e/ou a utilização de 

intensidades de corrente, ou potenciais, elevados. Todas estas operações envolvem 

consumos supérfluos que poderão ser minimizados. 

 

As diluições das amostras de água-ruça com água envolvem o custo associado ao 

consumo da própria água, que é um bem escasso nos principais países produtores de 
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azeite. A título de exemplo, efluentes com concentrações originais de cerca de 40 kg 

CQOS m-3 sofrem diluições significativas até serem atingidos valores na gama 0,001 - 

1,3 kg CQOS m-3 [68,71]. Note-se que estas operações envolvem um consumo de água 

considerável. Nos casos em que a diluição é mais reduzida ou nula, as operações 

envolvem adições de elevadas quantidades de electrólito suporte e/ou elevadas correntes 

ou potenciais aplicados [67,69,70].  

 

A adição de electrólito suporte, tem por objectivo aumentar a eficiência do processo 

através da diminuição da resistência da solução e assim da queda óhmica. 

Comparativamente a outros electrólitos suporte, o NaCl foi tido como o que permite 

maiores percentagens de remoção de CQO, de cor e de compostos fenólicos [68,71] 

possivelmente devido à formação de cloro activo com elevado poder oxidante [46,70]. 

Constatou-se também que a eficiência do processo aumenta com o aumento da 

concentração de NaCl em solução, tendo-se verificado que existe uma concentração 

limite a partir da qual estes aumentos deixam de ser significativos [68,71]; essa 

concentração limite é maior quando o factor de diluição da AR é menor [70]. No entanto, 

a utilização de NaCl além de dar origem à formação de compostos organoclorados, de 

elevada toxicidade [69], envolve um custo acrescido  

Também a utilização de intensidades de corrente ou valores de potencial elevados 

envolvem gastos energéticos desnecessários em reacções secundárias, como por 

exemplo extensa evolução de oxigénio, sendo que apenas uma pequena parte deste é 

utilmente consumido no processo de mineralização. Estes gastos têm como resultado 

perdas na eficiência de corrente, ou seja, maior custo por quantidade de CQO removida. 

 

O método fotoelectroquímico, com recurso a DSA® tem sido usado em estudos que 

envolvem o tratamento de efluentes industriais com compostos corados [45,72,73], de 

lixiviados de aterro [74] e do branqueamento de indústria do papel [45,55]. Estes trabalhos 

têm, no entanto, sido efectuados com um elevado factor de diluição de cor [72,73], na 

presença de electrólito suporte e sob a aplicação de elevados potenciais e densidades de 

corrente [55]. Os resultados destes estudos têm demonstrado que certos DSAs são 

fotoactivos, podendo ser usados em electrólise fotoassistida.  
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A velocidade da degradação de compostos fenólicos pode ser significativamente 

aumentada, quando esta é realizada pelo método fotoelectroquímico, relativamente ao 

electroquímico. Pode mesmo ocorrer um efeito sinergético [55], em que a velocidade da 

degradação pelo método fotoelectroquímico é superior à soma das velocidades de 

degradação pelos métodos electroquímico e fotocatalítico, efeito este que aumenta com 

o potencial aplicado [72,73]. O aumento da velocidade de degradação, em relação ao 

método electroquímico, foi também observado na degradação da cor, CQO e carbono 

orgânico total, de efluentes corados [73,74]. 
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2.3. Objectivos do trabalho 

Dada a importância da indústria do azeite em toda a zona Mediterrânea e o facto de o 

tratamento do respectivo efluente líquido ainda representar desafios de ordem técnica, 

pretende-se aplicar a tecnologia anaeróbia e a fotoelectroquímica à 

valorização/tratamento do mesmo. 

O conceito do efluente complementar será aplicado com vista à redução dos passos 

operacionais, e, consequentemente, dos custos, pela eliminação de operações 

relacionadas com correcções químicas e pré-tratamentos. 

Considerando a sazonalidade da produção de AR e o elevado volume obtido, 7 – 30 

milhões de m3 por ano, a nível mundial [11], o presente trabalho pretende testar a 

capacidade de um reactor híbrido anaeróbio de fluxo ascendente [75], para degradar AR 

em bruto, tendo em vista a diminuição do tempo de armazenamento e a redução da 

dimensão dos respectivos tanques. Tendo ainda em conta a sazonalidade da AR, na 

ausência da produção desta, a unidade poderá operar com o ES. Assim, há necessidade 

de avaliar a estabilidade do sistema quando os dois substratos complementares forem 

introduzidos de forma alternada. 

Este trabalho tem também como objectivo apresentar um estudo preliminar do 

processamento fotoelectroquímico da água-ruça através da sua oxidação anódica 

fotoassistida sobre DSAs. Pretende-se avaliar qual o contributo da luz na eficiência da 

remoção da cor, de compostos fenólicos e da carência química de oxigénio, empregando 

factores de diluição moderados, oxidação a baixos potenciais e ausência de electrólito 

suporte.  

As principais vantagens e limitações inerentes a cada um dos processos serão avaliadas 

e analisadas à luz da eficiência processual conseguida em termos energéticos e de 

redução da toxicidade do efluente. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Efluentes agro-industriais 

A água-ruça utilizada neste trabalho foi previamente recolhida num lagar de prensas 

localizado em Rio Maior, tendo sido produzida durante a campanha de 2010. Este lagar 

tinha uma produção anual média de cerca de 42 m3 de azeite. O efluente suinícola foi 

recolhido numa suinicultura localizada nas vizinhanças do lagar (em Rio Maior). A 

Tabela 3.1 apresenta as características gerais dos efluentes. Após a recolha e o 

transporte ambos os substratos foram armazenados numa câmara frigorífica a 4°C até 

serem usados.  

 

3.2. Métodos analíticos e cromatográficos 

 
A carência química de oxigénio total (CQO) (cf. Anexo III), a carência química de 

oxigénio solúvel (CQOS), os sólidos totais (ST), os sólidos suspensos totais (SST), os 

sólidos suspensos voláteis (SSV) e o azoto amoniacal total (TNH4
+- N) foram realizados 

de acordo com os Standard Methods (APHA, 1998) [76]. A proporção entre a 

concentração de azoto amoniacal total e amónia livre (NH3-N) foi estimada de acordo 

com a seguinte expressão [77].  

 

1
.

                       (3.1) 

 

Onde T representa a temperatura em graus kelvin (K). 

A determinação do pH foi efectuada com recurso a um medidor de pH (WTW). A 

alcalinidade foi avaliada como alcalinidade parcial (AP) e alcalinidade total (AT), por 

titulação das amostras, com HCl 0,1N normalizado, até pH 5,75 e 4,50, 

respectivamente 
[76]. A alcalinidade intermédia (AI) foi determinada de acordo com a 

Equação 3.2: 

 

AI (kg m3) = AT – AP                                        (3.2) 
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O azoto total (TN-N) foi quantificado por intermédio de kits da marca Merck (10 – 150 

mg L-1 N). A avaliação da cor foi efectuada pela medição da absorvância a 390 nm, num 

espectrofotómetro da marca Hitachi U-2000. Os compostos fenólicos totais (FenT) 

foram determinados, em valores de ácido cafeico, por intermédio de uma adaptação do 

método de Folin-Ciocalteu [19,75,78]
 (cf. Anexo IV). Todos estes parâmetros foram 

utilizados para a caracterização das amostras à entrada (af) e à saída (ef) do reactor, 

tendo sido determinados em duplicados e uma ou duas vezes por semana. 

Os ácidos gordos voláteis totais (AGVT: acetato, propionato, butirato, iso-butirato, 

valerato e iso-valerato) foram quantificados por cromatografia gasosa, com um aparelho 

da marca Hewlett Packard 5890, equipado com uma coluna 2 m × 2 mm Carbopack B-

DA/4% Carbowax 20M (80-120 mesh), para a separação dos AGVT, e com um detector 

de ionização de chama para a quantificação do sinal de cada um dos ácidos gordos 

voláteis. A concentração de AGVT, foi expressa como ácido acético, por intermédio da 

Equação 3.3: 

 

    (3.3) 

 

AGVT apresenta-se em unidades de ácido acético (kg m-3), C representa valores de 

concentração (kg m-3), M refere-se a valores de massa molar (g mol-1) e os índices 

inferiores à linha dizem respeito ao composto em causa. As amostras solúveis foram 

obtidas por centrifugação a 10.000 rpm durante 10 minutos, numa microcentrífuga 

(VWR Galaxy 7D) e usadas para a determinação da CQOS, cor, FenT e AGVT. 

Amostras do biogás produzido foram periodicamente recolhidas no topo do reactor, 

com o auxílio de uma seringa própria para gases. A percentagem de metano, no biogás 

produzido, foi medida por intermédio da injecção de 5 mL de biogás num cromatógrafo 

gasoso (Varian CP 38000), equipado com uma coluna 1/8" x 3 m e com um detector de 

condutividade térmica. A temperatura da coluna, do detector e do injector foi 50, 60, e 

100 °C, respectivamente. O gás de arraste utilizado foi o azoto com um fluxo de 

20 mL min-1. A quantificação dos ácidos gordos voláteis e da percentagem de metano 

foi obtida com base uma observação singular, uma ou duas vezes por semana. 

No método electroquímico, a CQO foi determinada com o recurso a kits da marca 

Merck (cf. Anexo III) 
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Tabela 3.1. Caracterização geral dos substratos utilizados. 

 AR ES 

pH 4,96 (0,08) 6,99(0,01) 

AP (kg m-3) ≈ 0 4,850(0,141) 

AT (kg m-3) 2,400(0,071) 8,625(0,389) 

CQO (kg m-3) 55,28(2.30 ) 30,71(0,000) 

CQOS (kg m-3) 50,81(0,57) 12,12(0,12) 

TNH4
+- N (kg m-3) ≈ 0 1,834(0,040) 

TN-N (kg m-3) 0,21(0,02) 2,35(0,53) 

SST (kg m-3) 3,183(0,071) 19,600(1,650) 

ST (kg m-3) 28,233(0,360) 23,308(0,050) 

SSV (kg m-3) 0,533(0,000) 4,800(0,377) 

SV (kg m-3) 15,845(3,220) 15,698(0,010) 

AGVT (kg m-3) 2,64(0,38) 3,43(0,27) 

FenT (kg m-3) 3,59(0,01) 0,38(0,00) 

Cor  22,42(0,68) 2,23(0,00) 

≈ 0 – abaixo do limite de detecção. Os valores apresentados consistem na média de 3 observações. Os 

valores entre parêntesis representam o desvio padrão dos resultados obtidos 

 

 

3.3. Digestão anaeróbia: operação e controlo 

A operação foi realizada num reactor híbrido de fluxo ascendente, com um volume útil 

de 1,99×10-3 m3, descrito por [75]. O processo foi mantido em condições de temperatura 

mesófilas (37 ± 1°C), por intermédio de circuito de água ligada a um termóstato 

(Jolabo). A alimentação do reactor foi efectuada de forma semi-contínua, com o auxílio 

de uma bomba peristáltica Watson Marlow e de forma a obter-se um tempo de retenção 

hidráulico de aproximadamente de 6 dias.  

O substrato consistiu numa mistura de água-ruça e efluente suinícola, sendo que a 

percentagem de água-ruça no substrato foi sendo aumentada durante o tempo de 

operação [29,64,75,79], até se atingir uma fracção volumétrica de AR de 100 %. O volume 
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de gás produzido foi determinado diariamente, com o recurso a um gasómetro (Actaris), 

e corrigido para valores PTN (1 atm, 0° C) de acordo com a Equação 3.4.  

 

 
,   

,
                                              (3.4) 

 

Onde VPTN é o volume de gás produzido (m3) nas condições PTN, VG é o volume de gás 

medido por intermédio do gasómetro (m3) e t é a temperatura ambiente (ºC).  

O volume se solução digerida (Vef) foi medido diariamente, com o auxílio de uma 

proveta graduada. Este valor foi utilizado para a determinação do TRH através da 

Expressão 3.5: 

 

∆
                                             (3.5) 

 

Onde TRH se encontra em unidades de tempo (dias, d), VR é o volume do reactor (m3), 

∆t é o tempo decorrido (d) entre cada colheita de amostra da saída do reactor (ef), com 

volume Vef (m
3).  

A carga orgânica aplicada ao reactor foi calculada a partir da expressão que se segue: 

 

                                  (3.6) 

 

Onde CQOaf representa a carência química de oxigénio total, do afluente do reactor 

(kg m-3) e o TRH representa o tempo de retenção hidráulico (d), definido na Equação 

3.5. 

 

Alcalinidade 

A alcalinidade foi utilizada como parâmetro de controlo do processo. 

A alcalinidade de um sistema é uma medida da sua capacidade de neutralização de 

ácidos, correspondendo à presença de ácidos fracos, bases fortes e bases fracas e vem 

normalmente expressa em concentrações de CaCO3 (kg m3) [36,80]. Este parâmetro é 

essencial para o controlo da operação do digestor uma vez que é o efeito tampão que 
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previne alterações abruptas de pH e, por outro lado, a diminuição da alcalinidade do 

sistema precede uma diminuição do pH do meio.  

O desempenho de um sistema anaeróbio, ou da actividade enzimática, é fortemente 

dependente do pH. As bactérias acidogénicas possuem uma actividade óptima a pH 

inferior a 5, no entanto as arqueobactérias metanogénicas necessitam de um pH igual ou 

superior a 6,2, para que a sua actividade seja aceitável. O sistema anaeróbio pode 

ocorrer efectivamente, dentro de um intervalo de pH de 6,8 a 7,2 [39]. 

Durante o processo anaeróbio, a fase da acidogénese tende a baixar o pH do meio. No 

entanto, a actividade das arqueobactérias acetoclásticas promove a sua estabilização 

devido ao consumo do ácido acético e à libertação de dióxido de carbono.  

A libertação de dióxido de carbono, nas várias fases do processo, é um grande promotor 

de alcalinidade, no processo anaeróbio. Este ao reagir com a água forma 

hidorgenocarbonatos e carbonatos: 

CO2 + H2O  HCO3
- + H+ 

                                          (3.7) 

                       CO3
2- + H+ 

 

Outro factor que contribui para a alcalinidade do sistema é a degradação de compostos 

azotados devido à libertação de azoto amoniacal. A consequente formação de 

hidorgenocarbonato de amónio resulta num acréscimo do efeito tampão [36,81,82].  

 

NH3 + H2O + CO2  NH4
+ + HCO3

-                         (3.8) 

 

Assim a alcalinidade depende também das características do substrato. 

A alcalinidade total de um sistema anaeróbio (AT) resulta da concentração de 

hidorgenocarbonato e de ácidos gordos. A alcalinidade conferida pelos 

hidorgenocarbonatos, é denominada por alcalinidade parcial (AP) e alcalinidade 

conferida pelos ácidos gordos, é denominada por alcalinidade intermédia (AI) (Equação 

3.2). 

Usando estes valores, a razão AI:AP fornece um parâmetro indicador da estabilidade do 

processo, uma vez que o seu aumento indica uma instabilidade eminente. Uma razão 

AI:AP inferior a 0,3 é indicadora de estabilidade [83]. Digestores a funcionar em 



Água-ruça: Tratamento anaeróbio e fotoelectroquímico – Mestrado em Química Tecnológica 

 

44 

 

condições normais apresentam níveis de alcalinidade total entre 2,5 e 5,0 kg CaCO3 m
-3. 

Se o valor absoluto deste parâmetro for ultrapassado, deve ser tomada atenção a 

possíveis desequilíbrios no processo de digestão [84]. 

 

Percentagem de remoção da carência química de oxigénio  

A percentagem de remoção da carência química de oxigénio (Rem) traduz a 

percentagem de matéria orgânica do afluente que é convertida nos produtos de digestão, 

pelos microorganismos, ou retida no interior da unidade durante a sua passagem pelo 

reactor. Para resíduos líquidos, esta define-se em termos de percentagem da matéria 

orgânica (medida em CQO) removida em relação à quantidade inicial presente na 

alimentação do reactor e foi calculada de acordo com a Expressão 3.9: 

 

 %  
 

 x 100                                          (3.9) 

 

Onde CQOaf é a carência química de oxigénio do afluente do reactor e CQOef é a 

carência química de oxigénio do efluente do reactor. 

Este parâmetro pode ser usado como indicador do funcionamento instantâneo do 

sistema. A sua monitorização a longo prazo possibilita um melhor entendimento da 

forma como o processo responde a situações de, por exemplo, variação do tempo de 

retenção hidráulico e de carga orgânica. 

A percentagem de remoção em termos da CQO total e solúvel (Rem CQO e Rem 

CQOS) dão uma indicação da proporção do material de difícil degradação existente num 

substrato.  
 

Eficiência da produção de metano 

A eficiência da produção de metano (Y) é uma outra forma de avaliar o estado de 

funcionamento do processo. 

A produção teórica de metano assume sempre um valor fixo, expresso em função da 

CQO. A CQO define-se como a quantidade de oxigénio necessária para oxidar uma 

determinada quantidade de matéria orgânica. A formação de 1 mol de metano envolve o 

gasto de 4 moles de hidrogénio:  
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CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                                        (3.10) 

A oxidação de 4 moles de hidrogénio está associada à redução de 2 moles de oxigénio: 

 
2O2 + 4H2 → 2H2O                                             (3.11) 

 
Logo, a formação de 1 mol de metano (22,4 dm3, nas condições PTN) equivale ao 

consumo de 2 moles de oxigénio (64g). Assim, a produção teórica de metano é de 

0,35 m3 CH4 kg-1 CQOr, nas condições PTN. 

 

Operação 

O digestor anaeróbio utilizado para esta experiência encontrava-se já em operação (dia 

143), pelo que o trabalho aqui realizado consiste na continuação do trabalho com esta 

mesma unidade.  

A operação do bioreactor pode ser dividida em 3 principais fases experimentais (Tabela 

3.2): 

 
Fase A – Alimentação com água-ruça + efluente complementar (efluente suinícola), do 

dia 143 até ao dia 232 (89 dias). Durante esta fase experimental a fracção volumétrica 

de água-ruça no substrato foi aumentada de 69 % (143 – 168 dias, Fase A1) para 83 % 

(169 – 232 dias, Fase A2). 

 
Fase B – Alimentação com água-ruça em bruto, ou seja sem qualquer tipo de diluição, 

complementação ou neutralização, do dia 233 até ao dia 313. Durante a interrupção de 

11 dias, de 288 a 299, o reactor foi mantido nas condições de temperatura mesófila sem 

ser alimentado. 

 
Fase C – Alimentação com choques orgânicos que foi efectuada do dia 300 ao dia 350 e 

em ciclos de uma semana. Em cada um dos ciclos, em número de 5 (C1-5), a alimentação 

foi realizada de forma alternada: 17 % da fracção do tempo de funcionamento da bomba 

foi utilizado na alimentação do reactor com efluente suinícola; a restante fracção de 

83 % foi usado na alimentação com água-ruça em bruto.  
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Tabela 3.2. Condições operacionais do filtro híbrido anaeróbio. 

 Fase Tempo Substratos TRH CO 

   
(d) 

AR 
(% v/v)

ES 
(% v/v)

 
(d) 

 
(kg CQO m-3 d-1) 

A 

A1 143 - 168 69 31 7,3(0,8) 5,2(0,6) 

A2 169 - 232 83 17 
6,6(0,2) 7,4(0,4) 

6,3(0,4) 9,0(0,3) 

B 

B1 233 - 287 100 0 
6,4(0,7) 8,1(1,2) 

6,6(0,4) 8,0(0,3) 

Stop 288-299 - - - - 

B2 300 - 313 100 0 6,5(0,3) 10,4(0,7) 

C 

C1 
314 - 315 0 100 6,0(0,8) 4,1(0,2) 

315 - 320 100 0 7,0(0,7) 8,8(1,3) 

C2 
321 - 322 0 100 5,2(0,2) 3,6(0,2) 

322 - 327 100 0 6,7(0,2) 8,4(0,9) 

C3 
328 - 329 0 100 5,5(0,2) 2,7(0,2) 

329 - 334 100 0 6,0(1,2) 8,5(1,1) 

C4 
335 – 336 0 100 6,1(0,9) 3,1(0,1) 

336 - 341 100 0 6,7(0,9) 8,9(1,1) 

C5 
342 - 343 0 100 5,7(0.2) 2,7(0,1) 

343 - 350 100 0 6,6(0,4) 8,6(0,6) 

AR – água-ruça, ES – efluente suinícola, TRH- tempo de retenção hidráulico, CO- carga orgânica. Os 
valores TRH e CO, apresentados, são o resultado da média de observações no respectivo período. Os 
valores entre parêntesis consistem nos respectivos desvios padrão. 
 

 

3.4. Tratamento electro e fotoelectroquímico: operação e controlo 

Os ensaios relativos ao tratamento electroquímico foram realizados numa célula de um 

compartimento. O ânodo utilizado foi um DSA comercial com um material à base de 

óxido de ruténio e uma área de 5,74 cm2
, gentilmente cedido pela De Nora Tech, Inc. 

Eléctrodos de prata (Ensaio 1) e rede de aço inoxidável (restantes ensaios) com elevada 

área geométrica, foram utilizados como cátodos. As electrólises foram efectuadas com 

recurso a uma fonte de alimentação PeakTech 6010 D, a funcionar em modo 

potenciostático. O valor de potencial do ânodo foi regularmente controlado durante os 

ensaios face a um eléctrodo saturado de calomelanos (ESC). 
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É importante realçar que as condições operativas neste trabalho (Tabela 3.3) são pouco 

usuais, quando comparadas com outros trabalhos sobre o tratamento electroquímico de 

água-ruça. Estes usam normalmente elevadas diluições e/ou presença de electrólito 

suporte e/ou elevadas correntes ou potenciais elevados. O trabalho prévio realizado no 

âmbito do presente projecto, incluiu um estudo por voltametria cíclica do 

comportamento electroquímico das espécies presentes na AR sobre este eléctrodo. 

Concluiu-se que o valor de potencial ao qual estas espécies se oxidam, em dois 

diferentes stocks de água-ruça, é cerca de 1,80 V/ESC. Assim, os ensaios de electrólise 

do efluente realizados neste trabalho, foram efectuados a um potencial de ânodo 

constante de 1,80 V/ESC à excepção do ensaio 1 em que essa diferença de potencial foi 

de 2,0 V.  

A solução a tratar consistiu numa amostra de água-ruça centrifugada e diluída com um 

factor de diluição de 6,25 (8,0 – 4,8 kg COD m-3) e sem a adição de electrólito suporte.  

Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente. 

 

Tabela 3.3. Condições experimentais dos ensaios electroquímico e fotoelectroquímico 

Ensaio Método Vi (mL)
CQOS,IN 

Cátodo V/ESC 
(g CQO L-1)

1 EL 85 8,00 Prata 2 
2 EL 50 6,43 Aço inox 1,8 
3 EL 50 6,38 Aço inox 1,8 
4 FotEL 90 4,83 Aço inox 1,8 
5 FotEL 90 5,11 Aço inox 1,8 

O cátodo, no ensaio 2, tinha uma área inferior à do ensaio 3 e seguintes. EL – Método electroquímico; 
FotEL – Método fotoelectroquímico; Vi – volume inicial de substrato; V/ESC - potencial em relação ao 
eléctrodo saturado de calomelanos. 
Nota: A diminuição da CQO inicial, de ensaio para ensaio, deve-se à provável degradação do substrato 
real, que foi mantido à temperatura ambiente. 
 

A caracterização dos pontos de amostragem, dos ensaios dos métodos electroquímico e 

fotoelectroquímico, foi realizada no dia final de cada ensaio (com excepção no ensaio 

1). A CQO foi determinada, a partir das tomas não centrifugadas, com o recurso a kits 

da marca Merck (cf. Anexo III). Os resultados das análises derivam de uma única 

observação, devido ao reduzido volume de amostra disponível. 
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A distância entre a fonte de luz (características na Tabela 3.4) e a célula foi de cerca de 

20 cm e entre a parede desta e a superfície do eléctrodo, cerca de 5 mm.  

Os ensaios 4 e 5 foram acompanhados por alguns problemas de natureza técnica durante 

a operação: 

Ensaio 4 – No 11º dia de ensaio a fonte de luz 1 fundiu-se sem possibilidade de 

reposição. No 21º dia de ensaio retomou-se a iluminação com uma fonte de luz 2. 

Ensaio 5 – No 3º dia de ensaio a fonte de luz 3 fundiu-se sem possibilidade de 

reposição. No 6º dia de ensaio retomou-se a iluminação com uma fonte de luz 4. 

 

Tabela 3.4. Caracterização das fontes de luz utilizadas nos ensaios fotoelectroquímicos. 

Luz 1 40 W (tungsténio), difusa 

Luz 2 60 W (tungsténio), difusa 

Luz 3 150 W (xenon), convergente 

Luz 4 150 W (projector de halogénio), difusa 

 

 

Eficiência de corrente global e instantânea  

A eficiência de corrente global (ECG) foi calculada a partir dos valores de CQO, usando 

a seguinte equação [42]:  

 

ECG =  
 

                                             (3.11) 

 

Onde (CQO)0 e (CQO)t são os valores de CQO (g dm-3), no instante inicial (t = 0) e ao 

tempo t, respectivamente. I é a corrente que atravessa o sistema (A), F é a constante de 

Faraday (96485 C mol-1), V é o volume de substrato (dm3) e 8 é a massa equivalente de 

oxigénio [42,85]. 

A partir destes dados pode obter-se o Índice de Oxidação Electroquímica (IOE) que não 

é mais que a eficiência de corrente global determinada no final do ensaio. 

A eficiência de corrente entre duas tomas sucessivas, ou instantânea (ECI), é calculada 

de forma similar aplicando-se os valores de CQO entre duas tomas sucessivas, nos 

instantes t e ∆t, respectivamente.  
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    ∆

∆
                                (3.12) 

 
 

Onde (CQO)t e (CQO)t+∆t são os valores de CQO (g dm-3), no tempo t e t+∆t, 

respectivamente. 

 

 

Consumo específico de energia 

O processo electroquímico é um processo que consome energia eléctrica. O consumo 

específico de energia eléctrica (CCE) pode ser estimado de acordo com a expressão 

(3.13). 

 

 ·   
· ·

 
                                   (3.13) 

 

Onde Vap é o potencial aplicado (Volt), I é corrente eléctrica (A), t é o tempo de duração 

do processo de oxidação (h) e m (CQO) é a massa de CQO consumida no processo (g). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1. Tratamento Anaeróbio 

4.1.1. Fase A - Alimentação com água-ruça + efluente complementar 

Durante a fase A, a operação com a CO de 5,2 kg CQO m-3 d-1 (Fase A1) e  

7,4 – 9,0 kg CQO m-3 d-1 (Fase A2) (Tabela 3.2) resultou numa remoção de CQO de 

cerca de 75 % e 80 – 83 % e numa produção de biogás de 2,7 m3 m-3 d-1 e 

2,8-3,6 m3 m-3 d-1, que continha 67% e 66-67% CH4, respectivamente (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Resultados do desempenho do reactor híbrido: Remoção em CQO e 
produção de biogás 
Fase CQOT CQOS Biogás CH4 Y 

 
af 

kg m-3 
Rem 

% 
af 

kg m-3 
Rem 

% 
m3 m-3 d-1 % 

m3 CH4 kg-1 
CQOr 

A1 37,4(3,6) 75,3(2,9) - - 2,70(0,22) 66,6(0,9) 0,429(0,063)

A2 
48,6(3,1) 80,0(2,1) 44,9(1,2) 83,9(1,9) 2,75(0,39) 67,3(3,4) 0,317(0,023)

57,2(1,5) 82,7(0,3) 42,8(1,3) 83,0(0,5) 3,61(0,19) 66,2(3,2) 0,358(0,071)

B1 
55,4(1,7) 82,0(1,0) 44,7(3,2) 80,7(0,8) 3,78(0,26) 63,7(1,2) 0,361(0,054)

54,2(2,4) 81,0(1,7) 48,2(3,4) 80,6(2,2) 3,70(0,16) 62,5(1,2) 0,377(0,067)

Stop - - - - - - - 
B2 67,7(3,6) 81,0(0,6) 53,2(0,13) 76,7(0,3) 3,35(0,08) 63,1(1,0) 0,249(0,017)

C1 
22,0(1,3) 74,2(0,7) 

14,5(0,3) 74,4(0,4) 3,22(0,56) 63,2(-) 0,332(0,004) 57,8(0,0) 44.4(0.0)

C2 
17,9(0,9) 80,8(0,3) 

13,0(0,3) 77,9(1,0) 3,39(0,65) 62,5(-) 0,350(0,006) 56,5(0,6) 47,8(1,8)

C3 
15,5(0,9) 78,6(1,0) 

10,0(0,3) 76,0(1,6) 3,43(0,88) 63,7(-) 0,371(0,023) 53,4(2,4) 43,2(1,2)

C4 
16,8(0,4) 78,4(0,5) 

9,7(0,6) 78,3(1,6) 3,15(0,85) 68,7(-) 0,336(0,006) 55,9(0,6) 49,6(1,2)

C5 
15,0(0,7) 81,1(0,6) 

8,9(0,4) 80,3(0,7) 3.03(1,01) 62,9(-) 0,326(0,013) 57,8(1,7) 48,4(1,2)

Os valores consistem na média de resultados obtidos em períodos de estabilidade. Os valores entre 
parêntesis consistem nos desvios padrão relativos ao valor médio apresentado. Y – eficiência da produção 
de metano; (-) – resultado de uma observação singular. 
 

O facto de a produção de metano de 0,429 m3 kg-1 CQO (Fase A1) ser superior ao valor 

teórico (0,350 m3 kg-1 CQOr) (Tabela 4.1). é atribuído a uma anterior situação de 

sobrecarga orgânica que terá resultado numa acumulação de matéria orgânica no 

interior do reactor. A produção de metano superior à teórica revela, por um lado, que a 

produção de gás teve origem tanto na matéria orgânica contida na alimentação corrente 

como nos substratos acumulados no período anterior e, por outro, que a unidade híbrida 
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tem capacidade para degradar matéria orgânica acumulada e de superar as situações de 

desequilíbrio no processo.  

O aumento da concentração da mistura à entrada do reactor para 57 kg CQO m-3 (dias 

202 – 232, Fase A2) não causou qualquer instabilidade no sistema como se pode 

verificar pelo volume e composição de biogás produzido, pelo rendimento em metano 

(m3 CH4 kg-1 CQOr) (Tabela 4.1), bem como pela elevada percentagem de remoção de 

ácidos gordos voláteis (Figura 4.1b). 

No dia 219 de operação, o reactor foi aberto e foram recolhidas diversas amostras do 

seu interior. O facto de se ter procedido ao preenchimento dos vazios resultantes com 

alimento resultou no fornecimento de um maior volume de substrato e, 

consequentemente, numa maior carga orgânica (13,6 kg CQO m-3 d-1). Como 

consequência, no dia seguinte observou-se um aumento de 1,1 m3 m-3 d-1 no volume de 

biogás produzido em relação à média dos 12 dias anteriores (206 – 218). A título de 

prevenção, nos 2 dias seguintes (220 e 221), o fluxo da bomba peristáltica foi diminuído 

para metade, originando-se a redução de 51 % no volume de biogás produzido e de 

54 % na CO aplicada, quando comparado como mesmo período de 12 dias (Figura 

4.1a). Esta constatação ilustra claramente a forte interdependência da CO aplicada e o 

volume de biogás obtido. Outros exemplos ilustrativos desta mesma interdependência 

foram as situações acidentais de bloqueio da mangueira de alimentação do reactor (dias 

162,196, 203, 231, 267 e 281) que originou uma diminuição da CO e do volume do 

biogás produzido. A estabilização do volume de biogás obtido, em relação à gama de 

valores anteriormente obtidos, levou cerca de 3 dias em todas as situações (Figura 4.1a).  

A estratégia de operar reactores anaeróbios para a degradação da AR, com recurso a 

misturas de diferentes substratos, foi aplicada em diferentes estudos. A Tabela 4.2 

apresenta uma síntese dos melhores resultados de alguns destes trabalhos. Verifica-se, 

assim, que esta estratégia vem muitas vezes associada a pré-operações, como forma de 

facilitar a etapa da degradação anaeróbia. As pré-operações usadas consistem em pré-

tratamentos com c. tropicallis [61,62], ajustes de pH [31] e adição de ureia e 

hidorgenocarbonato de sódio (14 kg m-3) [60]. Por acréscimo, estes estudos usam TRH 

elevados e as fracções volumétricas de AR nos afluentes dos digestores são inferiores às 

usadas neste trabalho e anteriores realizados pelo grupo de investigação no qual o 

presente trabalho se insere [29,64,75,79].  
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(a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 4.1. Desempenho do reactor fíltro híbrido anaeróbio durante as fases A, B e C. 
(a) – produção de biogás e carga orgânica, (b) – pH e ácidos gordos voláteis (AVG),  
(c) – fenóis totais (FenT). af – afluente, ef – efluente, rem – remoção (%) 
 

 

Fase B1: 100% AR
Fase B2:
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Tabela 4.2. Digestão anaeróbia de água-ruça: Operações com recurso a misturas de substratos 
Reacto
r, 
Temp. 

Substratos Acções adicionais TRH CO 
Biogás 
Metano 

CQO 
rem 

Ref. 

°C % v/v  d kg CQO m-3 d-1 m3 m-3 d-1 %  

FA, 35 
AR- 83 
ES-17 

Nenhuma 6-7 7,7-9,6 
3,6-4,0 
2,3-2,6 

70-77 [64] 

CSTR, 
55 

AR-75  
Estrume-25 

Nenhuma 13 7,8 
- 

1,55 
- [63] 

FA, 35 
AR-91 
ESdig.-9 

Nenhuma 6-7 5,0-5,7 
1,7-2,1 
1,1-1,4 

73-75 [79] 

FA, 35 

AR- 91 
ES-9 

Nenhuma 6-7 
6,6-8,0 

2,1 
1,3 

63,2 
 

[29] 
AR- 83 
ESdig.-17 

8,3-10,0 
3.42 
2.2 

73,6 

-, 35 
AR-28 
Estrume de galinha 
diluído-72 

Acertos de pH 
 

18 4,84 
1,53 
0,99 

- [31] 

Reactor 
de leito 
fixo, 37 
 

AR-75 
Soro de leite-25 

- esterilização 
- pré-tratamento: c. 
tropicalis (*) 
- adição de 26 g 
NaOH L-1  
- adição de NaHCO3  

- 3,0 
1,25 

- 
83 [62] 

AR-75 
ES-25 

11 5 
1,61*1 

- 
85 [61] 

2 
CSTR: 
acidogé
nico 
Metano
génico,  
35 

AR-55 
Soro de leite -40 
Estrume de vaca-5 

- adição de 0,26 g 
ureia L-1

subs, no 
reactor acidogénico 
- adição de 14 g 
NaHCO3 L-1 no 
afluente do reactor 
metanogénico 

19 5,5 
- 

1,35 

75,5 
(% 

CQOs) 

[60] 
 

AR-20 
Estrume de vaca 
liquefeito-80 

Nenhuma 19 3,63 
- 

0,91 
63,2 

[86] 
 

RH, 37 
AR-83 
ES-17 

Nenhuma 6 7,1 
3,16 
1,96 

78,6 [75] 

RH, 37 
AR-83 
ES-17 

Nenhuma 6-7 7,4-9,0 
3,18 
2,12 

81,3 
Fase 
A2 

RH, 37 AR-100 Nenhuma 6-7 8,0–10,4 
3,61 
2,28 

81,5 
Fase 

B 
Temp. – temperatura no interior do reactor, FA – filtro anaeróbio, CSTR – Reactor de mistura completa (continuous 
stirred-tank reactor), RH – reactor híbrido anaeróbio, AR – água-ruça, ES – efluente suinícola, ESEdig. – efluente 
suinícola digerido anaerobiamente, (*) – crescida num meio de cultura complexo contendo compostos fenólicos, subst – 
substrato TRH – tempo de retenção hidráulico, CO – carga orgânica, CQO – carência química de oxigénio, CQOs – CQO 
solúvel, (*1) - 29 m3 d-1/18 m3 = 1,61 L L reactor-1 d-1 (dados dos últimos 4 dias de operação). 
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Considerando o uso de excreta animal, efluente doméstico e lamas de esgoto, sem 

qualquer acção adicional, a melhor opção para co-digerir recai no efluente animal [63] 

(Tabela 4.2). 

Uma mistura de AR e efluente de aviário diluído foi inicialmente degradada com 

sucesso, sem qualquer acção adicional, num reactor anaeróbio cilíndrico de fluxo 

descendente com um elevado HTR (18 dias) [31]. No entanto, quando a percentagem 

(v/v) de AR atingiu os 28 %, a produção de metano baixou rapidamente. Outra mistura, 

com 55 % de AR, 40 % de soro de leite e 5 % de efluente bovino liquefeito, em valores 

de percentagem volumétrica, foi degradada, sem qualquer acção adicional, num 

processo que envolveu o recurso a dois reactores de mistura completa (CSTR) a operar 

em série, sem que se tivessem observado fenómenos de inibição. Obteve-se uma 

produção de metano de 1,35 m3 m-3 d-1, com um HTR de 18 dias [60]. No entanto, a 

utilização de dois reactores, o elevado TRH e a reduzida fracção volumétrica de AR 

poderão inviabilizar esta aplicação. 

Por observação da Tabela 4.2, parece óbvio que a utilização do efluente complementar 

resulta em elevadas produções de biogás, quando se usam elevadas percentagens 

volumétricas de AR no substrato e HTR reduzidos. O bom desempenho do reactor 

durante a Fase A2 não é um dado novo. De facto já foram observados resultados 

semelhantes em operações anteriores, que se basearam no conceito do efluente 

complementar, que usaram condições operatórias semelhantes e que foram realizadas 

pelo grupo de trabalho no qual este estudo se insere. Esses dados estão em concordância 

com os obtidos neste trabalho, servindo para consolidação do mesmo. 

Como seguimento destes trabalhos [29,64,79] e com o objectivo de tornar o processo ainda 

mais simples e económico, foi testado um reactor híbrido anaeróbio [75], em alternativa 

ao filtro anaeróbio. A estratégia de aclimatação foi idêntica à efectuada anteriormente 
[29,64,79] e a mistura de 83 % de AR e 17 % de ES (v/v), foi degradada sem qualquer tipo 

de inibição, originando uma produção de biogás de 1,96 m3 m-3 d-1 com um TRH apenas 

de 6 dias. No final deste trabalho o reactor foi conservado numa câmara frigorífica 

durante 18 meses, tendo voltado a ser operado para efectuar o presente estudo. 

Com base nestes resultados, uma unidade híbrida a operar, durante todo o ano com o 

ES, poderá receber quantidades crescentes de AR no seu afluente (fracções até 100 %) 

sem alterar as condições de estabilidade de funcionamento.  
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4.1.2. Fase B - Alimentação com água-ruça em bruto 

Durante a Fase B (dias 233-313), a unidade anaeróbia híbrida foi alimentada com AR 

inalterada, ou seja sem qualquer tipo de diluição, correcção de pH ou adição de 

nutrientes.  

As principais características do afluente nesta fase operacional são: pH ácido (4,9 – 5,1), 

CQO total de 54,2 – 57,8 kg m-3, presença de AVG e de compostos fenólicos em 

concentrações entre 2,8 e 5,2 kg m-3 e entre 3,0 e 3,3 kg m-3, respectivamente, 

alcalinidade reduzida ou nula e baixos níveis de azoto (CQO:N entre 277:1 e 338:1) 

(Tabela 4.1 e 4.3). 

Note-se que estas características têm sido descritas como problemáticas e inibitórias por 

diversos autores [12,27,31]. No entanto, e pela primeira vez, um digestor anaeróbio 

degradou AR em bruto e em condições de estabilidade processual. Como resultado da 

carga orgânica aplicada (8,0 – 10,4 kg CQO m-3 d-1), obteve-se uma percentagem de 

remoção de CQOT de 81,0 – 82,0 % e uma produção de biogás de 3,4 – 3,8 m3 m-3 d-1, 

com uma percentagem de metano de 63,7 a 62,5% (Tabela 4.1) e com um elevado 

rendimento (Y = 0,361 – 0,377 m3 CH4 kg-1 CQOr, na fase B1).  

A CQOS (Tabela 4.1) representa a quantidade de matéria orgânica solúvel que está 

disponível para ser rapidamente biodegradada. As elevadas percentagens de remoção da 

matéria orgânica liquefeita são uma evidência da estabilidade do processo.  

No início da Fase B2 (dias 300 – 305) a produção de biogás demorou cerca de 6 dias até 

atingir valores relativamente estáveis (Figura 4.1). Comparando com os cerca de três 

dias de recuperação (que ocorreram após entupimentos da mangueira) parece que a 

biomassa adquiriu uma certa “inércia” após o período de 11 dias sem alimentação. O Y 

de 0,249 m3 CH4 kg-1 CQOr (Fase B2), ligeiramente inferior ao da Fase B1, foi 

calculado com base em valores obtidos após os 6 primeiros dias da Fase B2, poderá ser 

devido a uma recuperação incompleta do período de paragem anterior. Contudo a 

produção de biogás na Fase B2 não foi significativamente inferior à da Fase B1 (Tabela 

4.1) e a percentagem de remoção de AGVT foi de 99,1%, na fase B2. Isto mostra que o 

processo se encontrava em condições de estabilidade e que, particularmente, as 

arqueobactérias acetoclásticas não estavam inibidas. 
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Tabela 4.3. Dados do reactor híbrido: Valores de concentração de alcalinidade e azoto 

Fase AP AT TNH4
+-N NH3-N* TN-N 

af ef af ef af ef af ef af ef 
kg CaCO3 m

-3 kg N m-3 
A1 - - - - 0,49(0,01) 0,63(0,07) 0,000(×) 0,060(×) 0,85(0,10) 0,93(0,15) 

A2 
≈ 0 5,99(0,27) 3,55(0,07) 6,99(0,43) 0,30(0,02) 0,36(0,05) 0,000(×) 0,029(×) 0,66(0,21) 0,63(0,07) 

≈ 0 5,95(0,00) 3,43(0,53) 7,25(0,50) 0,29(0,01) 0,33(0,03) 0,000(×) 0,047(×) 0,64(0,06) 0,58(0,14) 

B1 
≈ 0 5,03(0,41) 2,42(0,06) 6,32(0,23) 0,01(0,01) 0,13(0,06) 0,000(×) 0,008(×) 0,20(0,01) 0,42(0,08) 

≈ 0 5,05(0,11) 2,46(0,05) 6,20(1,17) ≈ 0 0,02(0,02) 0,000(×) 0,000(×) 0,19(0,01) 0,31(0,04) 

Stop - - - - - - - - - - 
B2 ≈ 0 4,85(0,02) 2,37(0,11) 6,20(0,18) ≈ 0 ≈ 0 0,000(×) 0,000(×) 0,20(0,02) 0,24(0,02) 

C1 
3,13(0,18) 4,88(0,04) 

6,48(0,11) 6,33(1)
 

1,74(1)
 0,10(1)

 
0,081(×) 0,007(×) 

1,99(0,51) 0,37(-) ≈ 0 2,37(0,11) ≈ 0 - 0,20(0,02)

C2 
3,40(0,19) 5,19(0,55) 

6,50(-) 6,71(0,48) 
1,69(0,02) 0,13(0,00) 

0,070(×) 0,008(×) 
1,83(-) 0,42(-) ≈ 0 2,25(-) ≈ 0 - - 

C3 
- 4,71(0,05) 

- 
5,69(0,12) 

1,60(0,04) 0,11(0,01) 
0,139(×) 0,003(×) 

2,25(-) 0,40(-) ≈ 0 - ≈ 0 - - 

C4 
3,96(0,02) 4,70(0,35) 

6,36(0,02) 5,61(0,09) 
1,55(0,05) 0,12(0,01) 

0,130(×) 0,005(×) 
- 

0,43(0,01) ≈ 0 2,04(0,19) ≈ 0 - - 

C5 
3,94(0,37) 

4,75(0,07) 
5,36(0,16) 

5,55(0,11) 
1,32(0,01) 

0,11(0,01) 
0,150(×)

0,004(×) 
- 

0,39(0,02) 
≈ 0 - ≈ 0 - - 

af – afluente, ef – efluente, ≈ 0 – abaixo do limite de detecção; * - calculado a partir da equação 1; (-) – resultado de uma observação 
singular; (×) – desvio padrão não calculado. A temperatura considerada na equação 1 foi entre 19,4 e 23 °C (temperatura das amostras 
aquando da análise). 
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Quanto ao efluente do reactor, verificou-se que o pH era básico (Figura 4.1b) e uma 

alcalinidade parcial (AP) e total (AT) de 4,9 – 5,0 e 6,2 – 6,3 kg CaCO3 m-3, 

respectivamente (Tabela 4.3, Fase B). Os elevados valores de AT no efluente do 

reactor podem ser indicadores de instabilidade no processo devido à elevada 

concentração de AGV. No entanto, os valores da razão entre a alcalinidade 

intermédia e a AP (AI:AP) são sempre inferiores a 0,3 (Tabela 4.4, Fase B).  

 

Tabela 4.4. Valores de alcalinidade e ácidos gordos voláteis 

Fase AP AT AI AI:AP AGVT 

ef 

kg CaCO3 m
-3 kg m-3 

A1 - - - 0,26 

A2 
5,99 6,99 1,00 0,17 0,43 

5,95 7,25 1,30 0,22 0,06 

B1 
5,03 6,32 1,29 0,26 0,10 

5,05 6,20 1,15 0,23 0,08 

Stop - - - - 

B2 4,85 6,20 1,35 0,28 0,05 

C1 4,88 6,33 1,45 0,30 - 

C2 5,19 6,71 1,52 0,29 0,11 

C3 4,71 5,69 0,98 0,21 0,07 

C4 4,70 5,61 0,91 0,19 0,07 

C5 4,75 5,55 0,80 0,17 0,10 

 

A percentagem de remoção de AGV durante toda a fase B variou entre 96,4 e 

99,1 %, tendo-se obtido um efluente com concentrações de 0,08 a 0,11 kg m-3 (AVG) 

(Figura 4.1b) e em que o ácido acético foi o principal componente (89%). Isto 

significa que as bactérias acetogénicas degradaram os ácidos gordos de cadeia longa 

(embora não tenham sido quantificados, eles são um componente típico das AR) com 

formação de ácido acético, e que este último foi eficientemente convertido a metano 

pelas acetoclásticas. 
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A percentagem de remoção de compostos fenólicos foi de cerca de 46 %, sendo que 

a fracção restante, com uma concentração de 1,4 a 1,5 kg m-3, poderá dever-se à 

presença de compostos fenólicos polimerizados visto não se ter observado remoção 

de cor. De facto, verificou-se um ligeiro aumento de cor de 24 – 27 (no afluente) 

para 30 – 31 (no efluente) em valores de absorvância. A remoção parcial dos 

compostos fenólicos, pelo método da digestão anaeróbia, é uma situação 

documentada em vários trabalhos [29,60,87] e está relacionada com o facto de os 

compostos fenólicos polimerizados possuírem uma dimensão elevada, o que não lhes 

permite a passagem pela membrana celular [88] e a sua consequente biodegradação.  

O aumento da cor já foi referido [29] e pode dever-se a uma polimerização [87] ou a 

uma dissolução de compostos fenólicos da sua forma ácida para a forma salina (ião 

fenóxido) mais solúvel (Reacção 4.1), devido à alteração do pH [89]. No caso deste 

trabalho o pH sofreu uma alteração de valores de 4,9 – 5,1 (afluente) para 8,1 – 8,3 

(efluente).  

Na gama de pH entre 4,4 e 6,0 está-se na presença de carbonatos e 

hidorgenocarbonatos. Na gama de pH entre 6 e cerca de 11, têm-se apenas 

carbonatos em solução [80].  

 

Ph-OH + NaHCO3  Ph-O-+Na + H2CO3                          (4.1) 

 

O ácido carbónico (H2CO3) é um ácido mais forte que o fenol (Ph-OH), logo o 

equilíbrio da reacção acima tende a deslocar-se para a esquerda. No caso da água-

ruça, com compostos fenólicos polimerizados, a gama de pH 4,9 – 5,1 (com a 

presença de hidorgenocarbonatos) irá ditar que estes se encontrem no estado 

“sólido”, conforme o seu tamanho molecular, de acordo com a Reacção 4.1. 

Considerando os valores obtidos nas análises realizadas à água-ruça com e sem 

centrifugação [71], cerca de 40 % dos fenóis totais de uma água-ruça podem 

encontrar-se no estado sólido. No entanto, os fenóis formam sais solúveis na 

presença de carbonato de sódio, que é uma base mais forte que o 

hidorgenocarbonato, e que é a espécie que se encontra presente no sistema quando a 

gama de pH é neutra a alcalina [89]
. Assim, o aumento de cor no presente trabalho 

pode, em parte, dever-se à dissolução de compostos fenólicos que no afluente se 
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encontravam no estado sólido. O aumento da cor pode também dever-se ao facto de 

se estar a operar com um tempo de retenção hidráulico bastante reduzido. Uma 

reduzida permanência limita a etapa da hidrólise que, por sua vez, pode condicionar 

as fases seguintes. Tempos de retenção hidráulicos mais elevados proporcionam uma 

maior redução da cor: dois reactores em sequência aplicados à degradação de água-

ruça (hidrólise e acidogénese + metanogénese), a operar com permanências de 18 e 

36 dias, forneceram, em relação ao afluente inicial, 32 – 35 e 75 – 79 % na redução 

de cor, respectivamente [90]. 

Em relação ao teor de sólidos, verificaram-se percentagens de remoção entre 48,7 e 

53,2 % nos sólidos totais (de 33,6 – 40,4 kg m-3 para 17,2 – 18,9 kg m-3), entre 59,4 e 

73,7% nos sólidos suspensos totais (de 7,9 – 11,8 kg m-3 para 2,1 – 3,7 kg m-3) e 

entre 4,4 e 67,4 nos sólidos suspensos voláteis (de 1,1 – 1,2 kg m-3 para 0,4 – 1,1 kg 

m-3). Estes dados mostram que durante a Fase B, não ocorreram perdas de biomassa 

por parte do reactor. O facto de a biomassa se manter no interior do reactor permite 

aumentar a sua resistência a choques orgânicos, superar a baixa alcalinidade do 

substrato e, acima de tudo, fomentar a aclimatação da biomassa.  

Durante a Fase B de operação, a razão CQO:N esteve entre 277:1 e 338:1 (Tabela 4.1 

e 4.3) e o intervalo de valores recomendado é entre 42:1 - 61:1, logo durante esta 

fase o processo ocorreu com uma considerável deficiência em azoto, um 

macronutriente essencial à sobrevivência dos microorganismos. Contudo, de alguma 

forma, esta situação adversa foi superada. A ocorrência deste fenómeno pode dever-

se a uma possível adaptação de biomassa para valores reduzidos deste 

macronutriente e/ou a uma eventual utilização do azoto contido no material celular 

sucumbido. 

 

 

4.1.3. Fase C - Alimentação alternada e com choques orgânicos 

Durante a experiência dos ciclos semanais, o ES e a AR foram introduzidos no 

reactor de forma alternada, de acordo com a Tabela 3.2. As sucessivas alterações das 

condições experimentais impostas durante a operação desta fase, não causaram uma 

evidente instabilidade no sistema, como se pode verificar pelos resultados 

apresentados na Figura 4.1 e nas Tabelas 4.1 e 4.3 (Fase C).  
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A introdução de ES seguida de AR em cada semana corresponde a operar a unidade 

sob permanentes choques orgânicos. As concentrações do ES e da AR (15 – 22 e  

53 – 58 kg CQOT m-3, respectivamente) (Tabela 4.1) originaram alterações da CO 

significativas (de 2,7 – 4,1 para 8,4 – 8,9 kg CQO m-3 d-1) Figura 4.1a e Tabela 3.2. 

No entanto, a unidade híbrida respondeu positivamente a todas estas variações com 

uma produção média semanal em biogás entre 3,0 e 3,4 m3 m-3 d-1 (Tabela 4.1), uma 

percentagem de metano entre 63 e 69% e um rendimento de 0,326 a 0,371 m3 CH4 

kg-1 CQOr. A elevada estabilidade, neste tipo de unidades, a variações na carga 

orgânica, já foi referida anteriormente [91]. 

Comparando os valores obtidos durante a operação com a mistura de 83 % AR (v/v) 

(Fase A2) com os obtidos na Fase B e C (Tabela 4.5), verifica-se uma certa 

correlação entre as cargas orgânicas e a produção de biogás das diferentes fases. As 

Fases A2 e C, com cargas orgânicas semelhantes, resultam em produções de biogás e 

metano semelhantes. A Fase B, com uma carga orgânica ligeiramente superior 

fornece uma produção de biogás e de metano ligeiramente superiores. 

 

Tabela 4.5. Capacidade do reactor híbrido para a conversão dos substratos: Fase A2, 
B e C 

Fase CO CQOT rem Biogás CH4 Y 
kg CQO m-3 d-1 % m3 m-3 d-1 m3 m-3 d-1 m3 CH4 kg-1 CQOr 

A2 8,20 81,3 3,18 2,12 0,337 
B 8,83 81,4 3,61 2,28 0,329 
C 7,71 79,0 3,25 2,08 0,343 

           A2 – 83% AR + 17% ES (v/v), C – 83% AR + 17% ES (tempo de alimentação) 
 
A experiência da operação na forma de pulsos (Fase C) foi determinada para que, 

durante cada ciclo semanal, 17 % e 83 % do tempo de alimentação da unidade, fosse 

com introdução de ES e AR respectivamente, de forma a obter uma “carga orgânica 

semanal” equivalente à carga orgânica característica da Fase A2. Assim, a Fase A2 e 

a Fase C, com cargas orgânicas semelhantes, apenas diferiram no modo de 

alimentação: uma recebeu uma mistura dos substratos complementares e a outra 

recebeu-os de forma alternada. Portanto pode afirmar-se que o modo de alimentação 

não é um factor determinante para o bom funcionamento do reactor. 
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A alcalinidade total do efluente baixou ligeiramente desde a fase C2 até à C5, de 6,71 

até 5,55 kg CaCO3 m-3 (Tabela 4.3). Contudo, esta manteve-se acima do limite 

mínimo característico dos valores normais de alcalinidade total (2,50 kg CaCO3 m-3 
[36].  

A única situação em que a razão AI:AP se encontrou no valor limite foi na fase 

C1durante a qual não foi possível efectuar a análise de AGVT (Tabela 4.4). No 

entanto, mesmo que se tenha estado numa situação de acumulação de ácidos, a 

situação foi superada, como se pode verificar pelos resultados das semanas que se 

seguiram. Note-se ainda que durante as Fases C1 e C2 a percentagem de remoção de 

CQOS foi inferior à percentagem removida nos períodos que a antecederam e nos 

períodos seguintes (Tabela 4.1). Este facto indica que durante as Fases C1 e C2 pode 

ter ocorrido uma acumulação de AGVT mas que o processo manifestou capacidade 

de a superar.  

A operação na forma de pulsos sucessivos foi uma forma de submeter o sistema a 

alterações acentuadas de pH e concentrações de compostos potencialmente inibidores 

e tóxicos, como compostos fenólicos, lípidos e amoníaco (NH3). 

O ES é caracterizado por possuir concentrações elevadas de azoto amoniacal e 

orgânico (ureia e proteínas) e a degradação de azoto orgânico dá origem à libertação 

de ião amónio (NH4
+) [82]. A concentração de azoto amoniacal total (NH4

+ + NH3), 

tem um efeito duplo no desempenho do processo da digestão anaeróbia. Por um lado, 

este actua como um agente promotor do efeito de tampão, uma vez que mantém um 

elevado nível de hidorgenocarbonatos no sistema [82]; por outro lado, ele pode causar 

fenómenos de inibição, caracterizados pela ocorrência de um processo instável, com 

um baixo rendimento de metano e uma elevada concentração de AGVT no efluente 

do processo anaeróbio [82]. A inibição devida ao azoto amoniacal total, tem sido 

referida como estando directamente relacionada com a presença da forma 

indissociada (NH3) 
[68]. Este efeito é mais notado num sistema com um elevado pH e 

temperatura, como se pode confirmar pela equação 3.1. Entre o consórcio bacteriano, 

as arqueobactérias metanogénicas acetoclásticas, são as mais sensíveis à intoxicação 

por NH3 e são também responsáveis por 70 % da produção de metano num digestor 

anaeróbio [36,92,93]. O intervalo de concentrações de NH3 que tem sido referido como 
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inibitório é 25-150 mg NH3-N L-1 [94], mas se o sistema tiver sido sujeito a uma 

aclimatação, podem ser toleradas concentrações acima de 1100 mg NH3-N L-1 [82,94]. 

A unidade anaeróbia híbrida foi alimentada com AR em bruto durante 69 dias, logo a 

biomassa encontrava-se, provavelmente, adaptada a concentrações de NH3 

extremamente baixas, ou mesmo nulas. Quando o ES foi introduzido, as condições 

de alimentação do sistema sofreram uma mudança brusca e profunda: a concentração 

de amónia livre no ES, de (70-150 mg L-1, Tabela 4.3), estava no intervalo de valores 

referido como inibidor. No entanto, os resultados (Figura 4.1, Tabela 4.1 e 4.4) 

indicam que a biomassa adquiriu capacidade para resistir a esta situação de 

adversidade. 

Existiria a possibilidade de ter ocorrido uma diluição da amónia livre aquando da 

entrada do efluente suinícola no reactor, com cerca de dois litros de volume útil. Isto 

poderia baixar a concentração da amónia livre, para níveis não inibitórios. Contudo, 

o reactor não contém um sistema de agitação para a dispersão do afluente. A 

deslocação ascendente é provocada pela corrente ascensional da produção de gás e 

pela entrada de mais alimento, através da parte inferior do reactor, pelo que essa 

diluição não terá ocorrido. Efectivamente, o que deverá ter sucedido foi um aumento 

da concentração da amónia livre, em relação ao valor de entrada, devido à 

degradação dos compostos de azoto presentes no ES e devido à maior temperatura no 

interior do reactor, em relação à temperatura ambiente.  

A estabilidade do sistema poderá ser explicada com base no facto de a inibição por 

amoníaco poder ser “auto-correctiva” e/ou com base na própria concepção da 

unidade de digestão híbrida. 

 

Efeito “auto-correctivo” da inibição por amoníaco: Numa situação de inibição 

devido à presença de amoníaco, as arqueobactérias metanogénicas, principalmente as 

acetoclásticas, perdem parte da sua actividade. Como resultado, a concentração de 

ácidos gordos voláteis aumenta, logo o pH diminui. A diminuição do pH tem como 

consequência a conversão de uma grande parte do amoníaco a ião amónio, que é uma 

forma menos tóxica. No entanto, a elevada percentagem de remoção de ácidos 

gordos voláteis, ilustrada na Figura 4.1b, e o pH próximo de 8 no efluente do reactor 

levam a assumir que este efeito não ocorreu.  
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Concepção do reactor: Nos últimos 20 anos, o objectivo das investigações de 

processos de engenharia em digestão anaeróbia tem sido o de criar reactores que 

permitam um elevado tempo de retenção da biomassa em simultâneo com um 

reduzido tempo de retenção dos substratos. O resultado destes esforços tem-se 

reflectido nos elevados rendimentos de produção de biogás e na redução do volume 

dos digestores [40]. 

Os reactores do tipo FA foram concebidos para promover uma elevada retenção da 

biomassa microbiana activa no reactor, em relação ao fluxo hidráulico do resíduo. 

Nestes reactores as bactérias são imobilizadas ao aderirem a um material inerte de 

suporte e/ou permanecerem confinadas aos seus interstícios. A elevada retenção da 

biomassa promove a aclimatação, quando esta está em contacto com um substrato 

tóxico. Este tipo de reactor é aplicável para resíduos líquidos reduzindo-se o risco de 

entupimento do filtro. No entanto, existem dois problemas típicos que ocorrem ao 

operar com um filtro anaeróbio: a existência de zonas mortas e de canais 

preferenciais devidos a uma desigual distribuição do afluente no fundo do reactor e a 

baixa actividade específica da biomassa presente na base da unidade [36]. Outra 

desvantagem está associada ao custo do próprio meio de enchimento [95]. 

Os leitos de lamas anaeróbios de fluxo ascendente (UASB, “upflow anaerobic sludge 

blanket”) são um modelo de digestor que se baseia na capacidade dos 

microorganismos para formarem grânulos sem necessitarem de uma partícula inerte 

que sirva de suporte inicial. A imobilização da biomassa é conseguida devido à 

elevada densidade desses grânulos e sua consequente facilidade de sedimentação. 

Este tipo de reactores é alimentado a partir do seu fundo, onde se encontra a 

biomassa granular, que tem uma elevada actividade metanogénica [96]. O UASB é o 

tipo de reactor mais difundido e aplicado a nível industrial [36], no entanto, a operação 

com tempos de retenção hidráulicos reduzidos podem levar a fenómenos de washout 
[97]. 

O reactor híbrido anaeróbio de fluxo ascendente (RH) surge como uma combinação 

das vantagens dos reactores do tipo FA e dos UASB, consistindo basicamente num 

UASB na base e num filtro na parte superior. Assim, a zona inferior deste tipo de 

reactor é típica de um UASB, composta por um leito de lamas, onde se encontra uma 
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elevada quantidade de biomassa activa e que actua como uma zona tampão para 

elementos tóxicos e inibidores presentes no substrato [98]. A zona superior contém um 

filtro, típico dos FA, tem a função de reter a biomassa no interior do reactor e 

também tem actividade biológica, usufruindo-se assim da vantagem da redução da 

matéria orgânica do substrato a degradar, numa zona que nos UASB, está desprovida 

de biomassa [36]. O desempenho do RH depende da sua capacidade para reter 

elevadas quantidades de biomassa, mesmo sem lamas granuladas. Um reactor deste 

tipo pode ter uma capacidade de retenção da biomassa cerca de 10,23 % superior à 

de uma UASB quando se opera com tempos de retenção hidráulicos de 4 a 8 dias [99]. 

A redução da quantidade de material usado no meio de enchimento, permite ainda 

uma redução do custo de investimento associado ao material e uma distribuição 

uniforme do afluente no fundo do reactor. 

Este tipo de reactores tornou-se muito popular no tratamento de águas residuais 

industriais com elevada carga orgânica [92,100-102}. Assim a estabilidade do reactor 

pode ser justificada pela sua elevada capacidade para reter a biomassa. 

 

4.1.4. Panorama geral do sistema anaeróbio 

Entende-se por estratégia holística, uma estratégia que se baseia no entendimento 

integral dos fenómenos, em oposição ao procedimento analítico em que os seus 

componentes são tomados isoladamente. 

O carácter holístico da estratégia adoptada consistiu, em primeiro lugar, no 

entendimento das características da água-ruça, que a tornavam um substrato 

problemático para a digestão anaeróbia e na percepção de que o efluente suinícola 

permitiria colmatar essas características. O conceito do efluente complementar 

consiste numa solução que resolve simultaneamente os dois problemas associados a 

ambos os efluentes agro-industriais. Seguiu-se a combinação desta estratégia com a 

utilização de uma unidade híbrida anaeróbia de leito fixo, em que o seu meio de 

enchimento foi reduzido apenas a cerca de 1/3 do respectivo volume. A grande 

capacidade deste tipo de digestores para reter a biomassa, permitiu uma eficiente 

aclimatação dos microorganismos que se tornou possível por aplicação de um 

efluente complementar. A elevada quantidade de biomassa activa está relacionada 

com um funcionamento estável da unidade de digestão que promove a capacidade de 
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operar com elevadas cargas orgânicas e de resistir a choques orgânicos/hidráulicos. 

Uma solução simples, eficaz e económica. 

A utilização de um TRH de apenas 6 dias permitirá operar um reactor com um 

volume reduzido, diminuir o tempo de armazenamento e a dimensão dos respectivos 

tanques. 

Ao contrário de que se tem dito, e após a adopção desta estratégia, verificou-se que é 

possível degradar anaerobiamente AR em bruto, isto é, sem qualquer diluição, pré-

tratamento, neutralização ou adição de nutrientes e que o elevado potencial 

energético da água-ruça (54,2 – 67,7 kg CQO m-3) pode ser directamente recuperado. 

O facto de modo de alimentação não ser um factor determinante para o bom 

funcionamento do reactor, significa que o tratamento pode ser efectuado sem que 

seja necessário recorrer-se a tanques de equalização, para a homogeneização das 

características físico-químicas do substrato. Isto implica uma redução nos custos de 

investimento e manutenção, associados ao processo. 

Dada a estabilidade do sistema quando os dois substratos complementares são 

introduzidos de forma alternada, na altura do ano em que houver ausência de AR a 

unidade poderá operar com ES como substrato. 

Considerando a carga orgânica de 12,4 – 14,9 mil toneladas de CQO, relativa à água-

ruça produzida em Portugal, no ano de 2009 (ponto 1.1.3 e Anexo I) e que 8,83 kg 

CQO m-3 d-1 dão origem a 3,61 m3 m-3 d-1 de biogás com 65,6 % de CH4 (Tabela 

4.5), pode estimar-se que existe um potencial para uma produção de 5,1-6,1 × 106 m3 

biogás com 3,3 - 4,0 × 106 m3 CH4. Considerando este volume de CH4, o potencial 

energético termodinâmico que poderia ter sido produzido em 2009 encontra-se entre 

8,00 × 106 e 9,70 × 106 kW h (cálculos apresentados no Anexo V). 

 

 

Propostas para o futuro: 

Seria interessante operar com tempos de retenção inferiores a 6 dias, já que se 

verificou que o reactor tem capacidade para resistir a sobrecargas orgânicas. 
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4.2. Tratamento Fotoelectroquímico 

A Figura 4.2 consiste numa representação da carga eléctrica dispendida durante os 

ensaios experimentais realizados. 

 

 
Figura 4.2. Carga eléctrica (C) conduzida durante o tempo experimental. 

 

No ensaio 1 houve uma maior passagem de corrente por unidade de tempo, em 

relação aos ensaios que se seguiram. Tal era esperado uma vez que se operou a um 

potencial mais elevado que nos restantes ensaios. Esta electrólise serviu basicamente 

para aferir do bom funcionamento de todos os materiais e equipamentos envolvidos, 

assim como da metodologia processual e adequabilidade dos métodos analíticos à 

magnitude das variações dos parâmetros a monitorizar. Assim não é possível 

estabelecer comparações entre este ensaio e os restantes. 

No ensaio 2, usou-se um cátodo de aço inoxidável de maiores dimensões que o de 

prata empregue no ensaio 1 (onde se tinha observado a presença de um depósito 

sólido/pastoso à volta do cátodo e do ânodo). Este ensaio foi aquele em que foi 

registado o menor valor de corrente por unidade de tempo pois, também nesta 

electrólise, se verificou a formação de depósitos à superfície dos eléctrodos que 

deverão ter funcionado como uma barreira à passagem de corrente. A deposição de 

sólidos na superfície dos eléctrodos, já foi referida em situações semelhantes [42,71] e 
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é associada à tendência dos compostos fenólicos para formarem um depósito de 

oligómeros de cadeia suficientemente longa para se tornarem insolúveis. Este 

fenómeno tende a causar o envenenamento do ânodo e a consequente perda da sua 

actividade electrocatalítica. Uma vez que o processo electroquímico poderia estar a 

ser limitado pela área catódica (em condições de corrente limite da reacção de 

redução) e que daí poderiam advir as reacções de oligomerização indesejadas, nos 

ensaios seguintes utilizou-se um cátodo do mesmo material, mas com uma área 

superior, não se tendo mais verificado formação significativa dos referidos depósitos.  

No ensaio 3 e 4, as condições experimentais foram semelhantes, com a diferença de, 

no ensaio 4, o volume inicial de substrato ser superior e ser efectuado sob 

iluminação. Esta electrólise consistiu no primeiro ensaio fotoelectroquímico de água-

ruça. As maiores densidades de corrente verificadas no ensaio 3 face ao ensaio 4 

dever-se-ão a uma maior concentração de matéria orgânica no primeiro (CQO inicial 

de 6,38 e 4,83 g dm-3, respectivamente – Tabela 3.3). 

O tempo experimental de cada ensaio foi bastante longo (até cerca de 800 horas, 

Figura 4.2) quando comparado com outros estudos electroquímicos de água-ruça, 

cujos tempos de operação foram até um máximo de 24 horas [46,67-69]. Esta situação 

deve-se ao facto de, no presente trabalho, se reunirem condições operativas de 

elevada CQO inicial, baixo valor de potencial eléctrico e ausência de electrólito 

suporte. 

Na Figura 4.3 é apresentada a evolução dos parâmetros das soluções monitorizados 

ao longo dos ensaios (CQO, cor e teor de fenóis) para cada uma das electrólises 

realizadas. 

Constata-se que a remoção de CQO foi bastante baixa quando comparada com as 

remoções de cor e compostos fenólicos. Este facto já era esperado uma vez que, 

regra geral, ânodos com um baixo sobrepotencial para a evolução de oxigénio 

(ânodos activos), como os empregues neste trabalho (à base de RuO2), permitem 

apenas a oxidação parcial de compostos orgânicos [42]. De salientar que no ensaio em 

que ocorreu a formação de depósitos à superfície dos eléctrodos em condições de 

baixo valor de potencial aplicado (ensaio 2) as percentagens de remoção de CQO 

foram bastante reduzidas. De facto, a quantidade de CQO parece aumentar 

ligeiramente ou permanecer inalterada ao longo do tempo de electrólise.  
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Figura 4.3. Percentagem de remoção de CQO, cor e fenóis em função da carga 
eléctrica consumida 
 
 

Este fenómeno já foi verificado noutros trabalhos e é mais notado quando se opera a 

baixas densidades de corrente (ou baixos potenciais aplicados), ou na ausência de 

electrólito suporte [68,69], ou ainda quando a concentração inicial de água-ruça é maior 
[69]. No presente trabalho, todas estas condições estão reunidas. O aumento da CQO 

tem sido justificado com base numa possível polimerização oxidativa de certos 
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constituintes da água-ruça, como os fenóis, ou por dissolução de sólidos devido à 

oxidação electroquímica [67,69]. A situação da dissolução de sólidos, que pode ser 

bastante notória [69], poderia ser colocada de lado, uma vez que o stock de água-ruça 

utilizado para estas experiências foi previamente centrifugado. Contudo, com o 

decorrer do tempo, foi verificada a presença de sólidos depositados no fundo do 

recipiente onde a água-ruça, previamente centrifugada, foi armazenada. Portanto, o 

substrato utilizado estava na presença de sólidos que se formaram durante o 

armazenamento. No entanto, a análise da CQO, das tomas tiradas ao longo do ensaio, 

foi realizada com a amostra não centrifugada, pelo que a dissolução de sólidos não 

pode ser avaliada através deste parâmetro. Porém, pode ser avaliada através da cor, 

cujo aumento pode ser relacionado com a dissolução de sólidos. Este aumento foi 

observado no início da reacção de oxidação (ensaio 2, 3 e 4), podendo também ser 

justificado com base na polimerização e/ou dissolução de compostos fenólicos [67]. 

As situações em que o aumento de cor não foi verificado, podem dever-se à 

realização da amostragem ter sido efectuada num momento posterior à 

dissolução/polimerização dos compostos fenólicos.  

Aparentemente, no ensaio 3, foi onde se obtiveram os melhores resultados de 

remoção CQO, de cor e de compostos fenólicos (Figura 4.3). No entanto o volume 

inicial de substrato, neste ensaio, foi de apenas 50 ml, enquanto nos ensaios 4 e 5, o 

volume inicial de substrato foi de 90 ml. Assim, rearranjando os resultados de forma 

a torná-los quantitativamente comparáveis (Figura 4.4a), pode verificar-se que a 

remoção de cor entre o ensaio 3 e 4 não sofreu alterações significativas. A fraca 

potência das fontes de luz no ensaio 4 (assim como o período em que o eléctrodo não 

esteve iluminado) poderá justificar a semelhança de resultados.  
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(a) 

(b) 

(c) 

Figura 4.4. Remoção de cor (a), fenóis totais (b) e de CQO (c) em função da carga 
eléctrica consumida  
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No ensaio 5 a remoção de cor viu-se largamente beneficiada, o que se deverá atribuir 

à utilização de um feixe de luz relativamente potente e convergente no eléctrodo 

(luz 3 – Tabela 3.4). Concretamente, com 2,4 kC m-3 consumidos, no ensaio 5, houve 

uma remoção de 3,8 unidades de cor. Para a mesma quantidade de carga, nos ensaios 

2 a 4, a remoção de cor conseguida variou entre -1,2 e 0,7 unidades de cor. A 

confirmar a importância da intensidade do feixe luminoso para o processo, está o 

facto de que a partir do momento em que a fonte de luz 3 ficou inoperacional (no 

ensaio 5), a taxa de remoção de cor baixou abruptamente. Conclui-se assim que a 

velocidade de diminuição da cor do efluente aumenta consideravelmente no método 

fotoelectroquímico, quando comparado com o método electroquímico, e aparenta ser 

tanto maior quanto maior for a intensidade da luz incidente. 

Também a remoção de fenóis totais se vê beneficiada pela utilização do método 

fotoelectroquímico, relativamente ao puramente electroquímico. A quantidade de 

compostos fenólicos removidos, por unidade de carga e volume foi crescente dos 

ensaios 3 ao 5 (Figura 4.4b). Note-se que dos ensaios 3 ao 5 a intensidade da 

radiação incidente no ânodo fotoactivo também foi crescente. Com efeito, o consumo 

de uma carga eléctrica de 2,4 kC m-3, no ensaio 5, conduziu a uma remoção de 

0,23 kg FenT m-3. Em semelhantes condições de consumo de carga, as remoções 

conseguidas foram de ~0,08 e ~0,12 kg FenT m-3 nos ensaios 3 e 4, respectivamente. 

Os fenóis totais parecem ser mais susceptíveis à presença da luz, do que a cor, uma 

vez que houve um maior consumo do ensaio 4 para o 3, e porque se notou um 

aumento na sua velocidade de remoção, durante o ensaio 5, quando o ânodo passou a 

estar irradiado pela fonte de luz 4, após um período de operação sem iluminação 

(Figura 4.4b). Constata-se assim que a taxa de remoção de fenóis totais apresenta 

uma relação de proporcionalidade directa com a intensidade da luz incidente no 

ânodo. Estas observações privilegiam a escolha do método fotoelectroquímico quer 

para a redução de cor, quer, principalmente, para a remoção de fenóis, face a uma 

metodologia puramente electroquímica.    

Na figura 4.5 encontram-se representados graficamente os valores de eficiência de 

corrente global e instantânea calculados ao longo do curso dos ensaios de acordo 

com as expressões (3.11) e (3.12). Uma vez que estes cálculos têm por base os 

valores determinados de CQO ao longo dos ensaios e esses não têm uma evolução 
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muito regular – fruto da sensibilidade da técnica analítica e da susceptibilidade à 

degradação dos compostos presentes no efluente – também os parâmetros ECG e 

ECI vêm afectados dessa falta de regularidade tornando difícil a sua análise. 

 

 

 

Figura 4.5. Eficiência de corrente instantânea (ECI) e eficiência de corrente global 
(ECG) em função da carga eléctrica consumida 
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conduzido a um potencial relativamente elevado. No entanto regista-se uma 

tendência de decréscimo destes parâmetros ao longo da electrólise, a que não será 

alheio o facto de se terem formado depósitos na superfície dos eléctrodos.  

Tal como já se tinha verificado pela evolução da CQO durante as electrólises (Figura 

4.4c), também os parâmetros electroquímicos de eficiência de corrente não revelam, 

de forma evidente, qualquer efeito significativo da iluminação do ânodo na redução 

da carência química de oxigénio durante as electrólises. Tal poder-se-á dever à 

possibilidade de o mecanismo envolvido na mineralização de compostos não 

aromáticos pelo RuO2 (ânodo “activo”) não ser sensível à incidência luminosa 

(formação de óxidos superiores não é estimulada pela luz), enquanto a quebra de 

ligações duplas e da aromaticidade poder ser conseguida por oxidação directa através 

de lacunas fotogeradas, justificando assim a dependência dos parâmetros cor e fenóis 

à radiação luminosa, mas não o CQO.  

Na Tabela 4.6 são presentes os índices de oxidação electroquímica e o consumo 

específico de energia. Constata-se que o ensaio 1 foi onde se obteve o maior IOE e o 

menor CEE mas, atendendo à evolução das eficiências de corrente global e 

instantânea apresentadas na Figura 4.5 estes parâmetros teriam tendência a piorar 

para tempos de ensaio superiores ao realizado.  

 
Tabela 4.6. Índice de oxidação electroquímica (IOE) e consumo específico de 
energia (CEE) 

Ensaio IOE CEE (kW h kg-1 CQO rem)
1 0,24 28,5 
2 4,11×10-3 1468,2 
3 0,11 57,3 
4 6,22×10-2 96,9 
5 0,12 50,4 

 

O ensaio 2 obteve um IOE bastante reduzido e um CEE elevado, provavelmente 

como resultado dos processos electroquímicos ficarem inibidos pela presença de 

depósitos à superfície dos eléctrodos. Entre os ensaios 3 e 5, o ensaio 5 foi o que teve 

um menor CEE apesar das remoções de CQO negativas durante o ensaio. Esta 

observação parece indiciar que a componente luminosa no processo electrolítico 

poderá ter um efeito positivo, em termos económicos, no processo em geral.  
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Propostas para o futuro: 

Alterar a geometria da célula, de forma a se conseguirem condições óptimas de 

iluminação do ânodo sem condicionar a circulação da solução a degradar.   

Seria interessante realizar ensaios operando com um gradiente de potencial: no início 

do processo (quando a cor representa um obstáculo à incidência da luz no ânodo), 

operava-se com um potencial mais elevado (a optimizar). Com o decorrer do ensaio 

o potencial poderia ser diminuído até um valor mínimo (a optimizar). 

 

 

4.3. Tratamento anaeróbio vs fotoelectroquímico 

Um quadro comparativo das principais vantagens e limitações dos dois métodos de 

tratamento de água-ruça estudados neste trabalho é apresentado na Tabela 4.7. 

O método anaeróbio para o tratamento de água-ruça é um processo produtor de 

energia. O potencial energético teórico de 0,65 kW h kg-1 CQO não tem em conta o 

consumo energético despendido para o aquecimento da unidade nem o rendimento 

do dispositivo de conversão de biogás a energia eléctrica. A produção energética 

poderá ser maximizada por intermédio de um estudo deste processo a vários TRH. O 

método fotoelectroquímico é um processo consumidor de energia. Os consumos 

energéticos conseguidos poderão ser substancialmente reduzidos, uma vez que estes 

são resultado de um estudo preliminar que deverá ser optimizado. 

De acordo com o anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, a descarga de águas 

residuais têm de respeitar os valores limite de emissão: 0,150 kg O2 m-3 (CQO); 

incolor na diluição 1:20 (cor); 5,0 × 10-4 kg C6H5OH m-3 (fenóis).  

Nenhum destes valores foi atingido com a aplicação do método anaeróbio, como era 

de prever. As limitações devido à presença de cor, de compostos fenólicos e de CQO 

podem ser anulados com a possibilidade de valorização agrícola do digerido. As 

remoções de cor e de compostos fenólicos, obtidas pelo método fotoelectroquímico 

estão de acordo com os valores limites de emissão. A remoção de CQO não permitiu 

que se atingisse o valor limite de emissão, no entanto a após a optimização deste 

método este valor poderá ser atingido.  
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Tabela 4.7. Principais vantagens e limitações dos processos de tratamento anaeróbio 
e fotoelectroquímico de água-ruça 
 

Tratamento anaeróbio Tratamento fotoelectroquímico 

Vantagens Limitações Vantagens Limitações 

Produtor energético   Consumidor energético 

A produção energética 

pode ser maximizada 

O consumo energético 

pode ser minimizado. 

Possibilidade de 

adaptação do método 

para produtor de 

energia (FotoFuelCell) 
[103,104] 

 

 Remoção, de cor e 

compostos fenólicos, 

pouco favorável 

Remoção de cor e 

compostos fenólicos 

completa 

 

 Remoção de CQO 

pouco favorável 

Remoção de CQO 

favorável 

 

Possibilidade de 

valorização do efluente 

líquido como adubo 

 Possibilidade para 

atingir os valores 

limite de descarga no 

meio receptor 

 

Custos de 

implementação e 

manutenção reduzidos 

 Custos de 

implementação e 

manutenção reduzidos 
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5. Conclusões 

O elevado potencial energético da AR (54-55 kg CQO m-3) pode ser recuperado 

(0,65 kW h kg-1 CQO) através do método da digestão anaeróbia, sem a necessidade 

de se efectuarem pré-operações relacionadas com a diminuição da concentração e/ou 

toxicidade e que torna o processo mais simples e económico. 

O reactor híbrido anaeróbio funcionou de forma estável ao serem aplicados 

sucessivos choques orgânicos (de 2,7-4,1 kg CQO m-3 d-1 a 8,4-10,4 kg CQO m-3 d-1), 

devido à alimentação com diferentes efluentes de forma alternada, o que demostra a 

flexibilidade do processo  

A estratégia desenvolvida com base no conceito dos efluentes complementares 

promoveu a adaptação da comunidade microbiana às características desfavoráveis da 

AR. A composição desequilibrada e a presença de elementos tóxicos não impediram 

o bom funcionamento da unidade híbrida. 

Nenhum dos valores de descarga previstos na legislação foram atingidos com a 

aplicação do método anaeróbio, como era de prever. No entanto o digerido 

anaerobiamente poderá ser valorizado em termos agrícolas [29], permitindo que as 

espécies lá presentes retornem aos solos.  

No caso de esta aplicação não ser favorável, poderá recorrer-se à descarga na rede 

municipal, uma vez que o pH do resíduo digerido se encontra próximo do valor 

neutro e que a CQO e os SST fruíram de uma remoção cerca de 80 e 70 %, 

respectivamente. Poderá ainda recorrer-se ao processo fotoelectroquímico como 

método de pós-tratamento da água-ruça. 

O processamento da água-ruça por oxidação anódica sobre eléctrodos 

dimensionalmente estáveis à base de óxido de ruténio, revelou-se uma metodologia 

adequada para uma eficiente remoção de cor, fenóis e diminuição da carência 

química de oxigénio do efluente. De salientar que apreciáveis reduções do nível de 

CQO e eliminações totais de cor e de fenóis foram conseguidas em efluentes reais 

pouco diluídos, sem adição de electrólitos suporte e a baixos valores de potencial 

eléctrico. O efeito da iluminação do ânodo quando o processo electroquímico é 

fotoassistido, é particularmente benéfico no que concerne à taxa de degradação de 

fenóis e à velocidade de descoloração da água ruça, não sendo, contudo, evidente no 

que respeita à redução da CQO; a utilização de ânodos “activos” como o RuO2 
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deverá privilegiar a oxidação dos substratos orgânicos não aromáticos via redução de 

óxidos superiores, enquanto a degradação das espécies aromáticas ou com duplas 

ligações poderá ocorrer por oxidação directa pelas lacunas fotogeradas. Consumos 

energéticos específicos da ordem dos 50 kW h kg-1 CQO removido foram 

conseguidos, devendo este valor ser substancialmente reduzido através da 

optimização das condições processuais. 
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Anexo I 

 

Determinação da carga orgânica da água-ruça em Portugal (2009) e conversão 

em habitante equivalente: 

 

Sendo a carga orgânica das água-ruça muito variável, a sua determinação será mais 

assertiva se for calculada a partir da quantidade de azeitona processada. A carga 

orgânica por unidade de peso de azeitona processada é praticamente independente do 

sistema de extracção utilizado. 1 tonelada de azeitona é equivalente a 100 – 120 kg 

de CQO e de 45 – 55 kg CBO5 
[27].  

Em 2009, a quantidade de azeitona processada para azeite foi 421,7 mil toneladas [14] 

e 29,5 % do azeite produzido levou à formação de água-ruça (Tabela 1.3). 

Se se considerar a simplificação de que o volume de azeite produzido por kg de 

azeitona é constante e independente do processo de extracção, então os lagares que 

levam à formação de água-ruça utilizaram 124,4 mil toneladas de azeitona, em 2009 

(421,7 mil toneladas de azeitona × 0,295).  

Assim, a carga orgânica da água-ruça em Portugal (2009) foi de 5,6 – 6,8 mil 

toneladas de CBO5 e de 12,4 – 14,9 mil toneladas de CQO. 

Define-se o habitante-equivalente (HE) como a relação fixa entre a matéria oxidável 

(MO) numa água residual e a sua carência bioquímica e química de oxigénio para 

essa degradação, dada pela equação: MO = (2CBO5 + CQO)/3, sendo o HE = 57g de 

MO/dia [105]. Logo 1 pessoa equivale a 28,9 kg de MO/ano. 

Como conclusão, carga orgânica da água-ruça em Portugal (2009) equivale a 

378.696 – 458.421 pessoas (3,4 – 4,3 % da população nacional). 
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Anexo II 

Utilização da água-ruça na rega de solos agrícolas 

 
Despacho conjunto nº 626/2000, de 6 de Junho (II série) - Determina que a utilização 
de água-ruça na rega de solos agrícolas. Estabelece o seguinte: 
 

CONDIÇÕES 
ELEMENTOS 
NECESSÁRIOS AO 
PEDIDO 

LIMITAÇÕES/PROIBIÇÕES 
A QUE PODERÁ ESTAR 
SUJEITA A UTILIZAÇÃO 
DA ÁGUA RUÇA NO SOLO 

·  obrigatória a existência de um 
reservatório/lagoa estanque para o 
armazenamento da totalidade das 
águas ruças produzidas na campanha 
necessária a realização de um pré-
tratamento através da correcção do pH 
 
·  a utilização deverá ser efectuada 
entre os meses de Março e Novembro 
de cada ano, embora se deva entrar em 
conta com as condições 
meteorológicas verificadas em cada 
ano  
 
·  a utilização deverá ser efectuada em 
culturas arbustivas ou arbóreas 
 
·  o volume de água-ruça a utilizar na 
rega não deverá exceder os 80 
m3/ha/ano 
 
·  obrigatório o preenchimento de um 
mapa anual das utilizações de água-
ruça 
 
·  obrigatória a colheita de amostras de 
solo e de água ruça nas condições a 
determinar pelas entidades a indicar 
pelo Gabinete de Planeamento e 
Política Agro-Alimentar (GPPAA) 
 

·  identificação do 
requerente (lagareiro) 
 
·  relação dos 
agricultores que 
disponibilizam os 
terrenos para a 
utilização das águas 
ruças na rega 
 
·  declaração de 
compromisso de 
cedência da propriedade 
para utilização das 
águas ruças 
 
·  planta de localização 
das parcelas (1:25.000 e 
1:5.000 ou 1:2.000) ou 
fichas P1 e P3 do 
Sistema de Identificação 
Parcelar ou 
correspondentes do 
parcelário olivícola 
 
·  memória descritiva 

·  áreas de Reserva Ecológica 
Nacional, áreas protegidas e 
sítios legalmente definidos 
(Rede Natura 2000) 
 
·  distâncias inferiores a 50m de 
habitações isoladas e 200m de 
povoações 
 
·  distâncias inferiores a 50 m de 
poços ou furos e 100 m quando 
se destinam a consumo humano 
 

Tabela 4 – Resumo do Despacho conjunto nº 626/2000, de 6 de Junho (II série) 
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Anexo III 

 

Determinação da carência Química de Oxigénio 
 
A carência química de oxigénio é um teste usado para quantificar a matéria orgânica 

existente numa água residual ou natural. Este teste mede a quantidade de matéria 

orgânica oxidável, fazendo uso de uma quantidade bem conhecida de um agente 

químico oxidante forte, o dicromato de potássio, em meio ácido, e o resultado é 

apresentado em oxigénio equivalente. Este teste é realizado a alta temperatura, na 

presença de um catalisador (sulfato de prata). A reacção geral (não acertada 

estequiometricamente) da oxidação da matéria orgânica com o dicromato é [76]: 

 

Matéria orgânica (CaHbCc) + Cr2O7
2- + H+ 

,∆
 Cr3+ + CO2 + H2O           (I) 

 
 

Após a digestão, o excesso de dicromato na mistura resultante foi quantificado de 

duas formas: (1) por colorimetria, com recurso a um fotómetro (Kits da Merck) e (2) 

por titulação com sulfato de ferro e amónio (SFA), usando ferroína como indicador 

(Método padrão [76]. Neste último caso a reacção simplificada correspondente é:  

 

Cr2O7
2- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O                               (II) 

 

O ponto de final da titulação dá-se quando a cor passa de verde para vermelho 

arroxeado. Os resultados são dados pela seguinte expressão [76]: 

 

CQO (kg ) = 
8 (VB-Vtit)

V
×

,
                                           I) 

 

Onde Vtit é volume de solução de sulfato de ferro e amónio utilizado para a 

determinação 

VB é volume de solução de Sulfato de ferro e amónio utilizado para o branco 

T é volume de solução de Sulfato de ferro e amónio utilizado para o título 

V é o volume de amostra usado 



Água-ruça: Tratamento anaeróbio e fotoelectroquímico – Mestrado em Química Tecnológica 

 

Margarida Sampaio – DQB – FCUL  91 

 

Anexo IV 

Determinação dos compostos fenólicos totais 

 

A adaptação do método de Folin-Ciocalteu [78] consistiu, primeiramente, na 

centrifugação prévia das amostras e posterior diluição. Seguidamente introduziu-se 1 

ml de amostra diluída num tubo schott e adicionaram-se 5 ml do reagente de Folin-

Ciocalteau, na diluição de 1:10 e agitou-se num vortex. Após 3 minutos, 

introduziram-se 4 ml de Na2CO3 7.5% (m/v) e agitou-se, novamente, no vortex. 

Após 2 horas de reacção, a cor azul formada foi medida a 765 nm, num 

espectrofotómetro da marca Hitachi U-2000, usando-se água destilada como branco. 

A curva de calibração foi efectuada com o recurso a padrões de ácido cafeico e os 

resultados foram apresentados em kg ácido cafeico m-3. 

 

 
Figura I – Cuva de calibração para a determinação dos compostos fenólicos totais 
(FenT) 
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Anexo V 

 

Determinação do potencial energético termodinâmico do CH4 produzido em 

2009 

 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O                                         (III)  

(∆G° = -195,5 kJ mol-1 CH4, 25 ºC) [106]  

 

O volume de CH4 que poderia ter sido produzido através do método da digestão 

anaeróbia estudado neste trabalho é 3,3 - 4,0 × 106 m3, nas condições PTN (Ponto 

4.1.4). Se se considerar que o CH4 como um gás ideal, então 1 mol deste gás ocupa 

0,0224 m3 (0 ºC), logo a quantidade molar que poderia ter sido obtida é de 1,47 × 108 

a 1,79 × 108 mol de CH4.  

Tendo em conta que 1 mol de CH4 corresponde a 195,5 kJ (Reacção III), a energia 

livre termodinâmica do CH4 produzido encontra-se entre 2,88 × 1010 e 3,49 × 1010 kJ.  

Sendo 1 Watt equivalente a 1 Js-1, tem-se que 1 kJ é equivalente a 2,778 × 10-4 kW h. 

Logo, o potencial energético termodinâmico do CH4 que poderia ter sido produzido, 

em 2009, através do método da digestão anaeróbia estudado neste trabalho, encontra-

se entre 8,00 × 106 e 9,70 × 106 kW h. 

 


