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A problemática da indústria oleica
 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. 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 atualmente com um custo proibitivo para a indústria transformadora. Neste 
sentido, o tratamento destas águas constitui um passo essencial numa perspetiva de 
preservação ambiental e de reutilização da água. 
 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.

 O conceito subjacente ao projeto SERENA prende-se com o desenvolvimento de 
uma tecnologia de tratamento de efluentes agroindustriais visando a redução do 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 Avançados de Oxidação como o processo de Fenton com tecnologias 
tradicionais como a permuta iónica, coagulação/floculação e sistemas biológicos na 
remoção da carga poluente de efluentes agroindustriais.  
 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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