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 As agroindústrias constituem uma importante fatia do 
tecido empresarial Europeu, em particular dos países 
Mediterrânicos cujo clima é propício ao desenvolvimento de 
culturas específicas como, por exemplo, o olival.

 A indústria agroalimentar e em particular a da 
extração de azeite, gera uma elevada quantidade de efluentes 
líquidos com uma forte carga orgânica. Estas águas residuais 
são constituídas por compostos biorefratários e tóxicos. Por 
outro lado, a sua composição e caudal variam muito ao longo 
do ano. Estas características tornam impossível a aplicação, de 
uma forma eficiente, dos processos de tratamento biológicos 
tradicionais.

 Além disso, as preocupações ambientais e de 
sustentabilidade estão a originar legislação cada vez mais 
rígida no que diz respeito à gestão dos resíduos. Por isso, a 
busca de alternativas promissoras é um tema atual.
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 A água é um recurso essencial à vida. O decréscimo 
acentuado da quantidade e da qualidade de água potável 
disponível devido aos longos períodos de seca extrema e à 
contaminação resultante da atividade humana tem feito 
aumentar a preocupação social e política relativamente à 
proteção deste recurso, originando a criação de legislação 
cada vez mais restritiva por forma a salvaguardar uma 
exploração sustentável dos recursos hídricos. 
 Consequentemente, as indústrias têm de cumprir 
limites legais cada vez mais apertados no que diz respeito à 
qualidade dos efluentes descarregados para os meios 
naturais.

 Apesar do crescimento económico nacional, 
potenciado pela elevada exportação dos produtos da 
indústria oleica, os seus efluentes constituem um potencial 
perigo ambiental.

 Se, por um lado, é uma intensa consumidora de água, 
por outro produz uma elevada quantidade de efluentes 
altamente contaminados. Neste sentido, o tratamento destas 
águas constitui um passo essencial numa perspetiva de 
preservação ambiental e de reutilização da água.



 O interesse neste tipo de efluentes está relacionado 
com o seu elevado poder poluente, bastante conhecido pela 
população em geral devido às notícias que tem circulado pela 
comunicação social, e também devido à elevadíssima 
complexidade deste efluente, cujo tratamento com base nas 
tecnologias existentes tem um custo proibitivo para a indústria 
transformadora.

 Os processos biológicos convencionais não são 
capazes de fornecer uma solução viável uma vez que aqueles 
efluentes são severamente contaminados com compostos 
tóxicos para os microorganismos.
 Por outro lado, as tradicionais bacias de retenção 
usadas para promover a evaporação dos efluentes não são 
uma solução eficiente já que dependem das condições 
climatéricas e possuem uma eficiência reduzida.   
 
 Adicionalmente, os maus cheiros gerados e a 
potencial contaminação dos aquíferos constituem também 
importantes desvantagens destas metodologias.
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 O consórcio reunido no âmbito deste projeto tem 
desenvolvido investigação em Processos de Oxidação 
Avançada (POA) que permitem velocidades de reação 
elevadas e exibem um grande potencial na redução da 
toxicidade de compostos orgânicos refratários presentes nas 
águas residuais. Tendo em conta a química multifacetada que 
deve ser concebida para uma aplicação específica de um 
efluente, os POA devem ser otimizados ao nível de engenharia 
do processo e sob o ponto de vista económico.
 O princípio básico dos POA reside na formação de 
radicais hidroxilo altamente oxidantes que reagem 
rapidamente com substratos orgânicos conduzindo à 
decomposição de compostos de elevado peso molecular em 
compostos tratáveis biologicamente ou, no limite, conduzindo 
à mineralização completa.

 O processo de Fenton é baseado no poder oxidante 
do peróxido de hidrogénio catalisado por iões ferro. Esta 
metodologia tem um elevado interesse industrial uma vez que 
opera às condições ambiente de pressão e de temperatura e 
mostra elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica, 
geralmente associadas a um aumento significativo da 
biodegradabilidade do efluente. Desta forma pode ser 
encarado como um possível pré-tratamento permitindo a 
posterior aplicação de um sistema convencional de lamas 
ativadas. Porém, esta metodologia possui uma desvantagem 
associada à quantidade de Ferro necessária para garantir a sua 
eficiência, que geralmente está bem acima do limite legal para 
este metal imposto para a descarga de efluentes nos cursos 
hídricos ou nas estações de tratamento municipais. 



 O conceito subjacente ao projeto SERENA prende-se 
com o desenvolvimento de uma tecnologia de tratamento de 
efluentes agroindustriais visando a sua reutilização e reduzir o 
impacto ambiental e o efeito dos contaminantes produzidos 
por estas indústrias sobre os ecossistemas e a saúde humana 
ao menor custo.
 
 A estratégia passa pela integração de processos 
aproveitando as vantagens de cada um. Assim, irá ser avaliado 
o potencial do processo de Fenton integrado com tecnologias 
tradicionais como a coagulação/floculação e sistemas 
biológicos na remoção da carga poluente de efluentes 
agroindustriais. Em particular, pretende-se colmatar a principal 
desvantagem do processo de Fenton relacionada com a 
quantidade de lamas ferrosas geradas no final do tratamento 
e, por outro lado, promover a recuperação e reutilização do 
catalisador.

 O avanço científico e tecnológico decorrente deste 
projeto prende-se com o desenvolvimento de uma plataforma 
que permita testar diversas configurações reacionais e 
estratégias de tratamento integradas capazes de se 
adaptarem às variações sazonais dos efluentes agroindustriais. 
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 Os resultados obtidos sobre o impacto dos efluentes 
nos ecossistemas e saúde humanas irá permitir obter dados 
que direcionem a opinião pública e política para o debate 
acerca da necessidade imperativa de promover um maior 
controlo sobre a descarga de efluentes devido à sua relação 
com o desenvolvimento de algumas doenças.
 
 Em suma, o objetivo deste projeto centra-se no 
desenvolvimento e validação de tecnologias capazes de 
promover, de uma forma eficiente e económica, o tratamento 
de águas residuais agroindustriais.
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