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RESUMO
A gestão de efluentes industriais é desafiante por estes incluírem uma grande variabilidade de
propriedades físicas, químicas e biológicas que variam de acordo com vários fatores. O seu tratamento
é essencial para garantir que o estado ecológico e ambiental dos meios recetores não é perturbado.
O principal objetivo desta dissertação foi contribuir para a otimização do desempenho da ETARI
da Matutano. Nesse sentido foi analisado o estado atual do sistema de drenagem de efluentes
industriais, domésticos e das águas pluviais. Procedeu-se à execução de uma nova planta da rede de
esgotos através de toda a informação recolhida e do trabalho de campo realizado. O acompanhamento
diário permitiu detetar problemas, ocorrências e possíveis soluções para a sua melhoria.
Analisou-se o desempenho da instalação no ano de 2016, no qual se verificou o cumprimento
dos valores limite de emissão da sua licença de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas
residuais. A digestão anaeróbia apresentou eficiências de remoção de SST, CQO e CBO5 menores,
demostrando um enorme potencial de melhoria.
Foi efetuada uma análise mais pormenorizada ao reator anaeróbio UASB, que incluiu o estudo
da digestão anaeróbia, dos fatores que influenciam o seu funcionamento e o estudo do seu
desempenho no período de janeiro de 2015 a julho de 2017. A produção de biogás apresentou-se
bastante ineficiente face aos valores de projeto. Identificou-se um período de inibição por acumulação
de AGV, que coincidiu com a redução da produção de biogás e uma pequena diminuição na qualidade
do mesmo.

Palavras-Chave: Digestão Anaeróbia, Efluentes industriais, ETARI, Matutano, Reator UASB
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ABSTRACT
Management of industrial wastewaters is a challenge because they can include wide ranges of
physical, chemical and biological properties that can change with several production factors. The
treatment is essential to ensure that ecological and environmental status of the receiving media is not
disturbed.
The main objective of this thesis was to contribute to the optimization of the performance of
Matutano’s industrial wastewater treatment plant. In this sense, the drainage systems of industrial,
domestic and storm wastewaters were analyzed. An updated AutoCAD drawing of the sewage network
was carried out based on all the information collected and the fieldwork carried out. The daily monitoring
assessment allowed pointing out some improvement strategies in order to minimize problems, or
incidents detected.
The overall annual performance of the facility, in 2016, confirmed the compliance of the emission
limit values of Matutano’s license to use water resources and for treated wastewater rejection despite
the low removal efficiencies of TSS, COD and BOD 5 of the anaerobic digestion revealing an enormous
potential for improvement instead of the aerobic treatment intensification.
A more detailed analysis of the UASB reactor performance from January 2015 to July 2017 was
undertaken and discussed based on the state of the art for UASB performance and granular sludge
formation and disaggregation, and the external factors that influence its functioning. Biogas production
rate was found to be far from project values. A reduction of biogas production and a quality decrease
might have been caused by VFA accumulation within the evaluation period of time.

Keywords: Anaerobic Digestion, Industrial effluents, IWWTP, Matutano, UASB Reactor.
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1 INTRODUÇÃO
1.1. Enquadramento
A base da presente dissertação foi um estágio de 6 meses realizado na empresa Matutano.
no departamento de ambiente, saúde e segurança. Consistiu em tomar conhecimento da complexidade
da rede de efluentes industriais, atualizar a planta da rede de efluentes, estudar o funcionamento da
estação de tratamento de águas residuais industriais (ETARI) e em particular o seu reator do tipo upflow
anaerobic sludge blanket (UASB), com vista ao objetivo final de contribuir para a otimização da ETARI
da Matutano.
Assim, a dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos, sumarizados de seguida. O
capítulo 1 introduz a problemática da gestão de efluentes industriais, a indústria de processamento de
batata e apresenta a empresa, nomeadamente os seus processos produtivos e a produção de
efluentes. O capítulo 2 diz respeito à ETARI da Matutano, onde se explica com pormenor cada fase da
linha de tratamento. O capítulo 3 assenta no trabalho de campo e no acompanhamento diário, que
permitiu identificar problemas e possíveis soluções de melhoria descritas neste capítulo. No capítulo 4
é introduzido um enquadramento teórico, onde são abordados conceitos relacionados com reator
UASB, onde se inclui o estado-da-arte da digestão anaeróbia, do tratamento anaeróbio em reator UASB
e das condicionantes operacionais intrínsecas a este tipo de tratamento. De seguida, no capítulo 5
analisa-se a produção de efluentes, o desempenho da ETARI e do reator UASB no ano de 2016, e
estuda-se uma alternativa à ETARI da Matutano. Por último o capítulo 6 apresenta as principais
conclusões e o trabalho futuro.

1.2.

Desafio da gestão de efluentes industriais
O sector industrial desempenha um papel de extrema importância no desenvolvimento

socioeconómico de qualquer país, quer seja pelos inúmeros empregos gerados como pelo seu enorme
contributo para a economia global. Este sector é alvo de preocupação ambiental, dados os impactes
negativos que podem estar associados à sua atividade, nomeadamente, ao consumo de água, de
energia e geração de resíduos.
Existem documentos de referência para vários sectores industriais, sobre as melhores técnicas
disponíveis, Best Available Techniques Reference Document (BREF). Estes documentos consistem em
técnicas utilizadas tanto no projeto, como na construção e exploração de uma instalação fabril, de forma
a garantir a proteção do ambiente, com o mínimo impacto ambiental, de forma economicamente viável
a uma escala industrial (European Commission, 2006).
As águas residuais no sector industrial, devido às suas características são apelidadas de águas
residuais industriais. Segundo o artigo n.º 3 do Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto, “águas residuais
industriais são todas as águas provenientes de qualquer tipo de atividade que não possam ser
classificadas como águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais” (Diário da República, 1998).
As águas residuais industriais, segundo o artigo nº115 do Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de
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Agosto, são caracterizadas pela “… diversidade dos compostos físicos e químicos que contêm,
dependentes do tipo de processamento industrial, e da grande variabilidade das suas características
no tempo.”. Enquanto as águas residuais domésticas “… provêm de instalações sanitárias, cozinhas e
zonas de lavagem de roupas e caracterizam-se por conterem quantidades apreciáveis de matéria
orgânica, serem facilmente biodegradáveis e manterem relativa constância das suas características no
tempo.”. As águas pluviais, por sua vez, “… resultam da precipitação atmosférica caída diretamente no
local ou em bacias limítrofes contribuintes e apresentam geralmente menores quantidades de matéria
poluente, particularmente de origem orgânica.” (Diário da República, 1995)
O tratamento das águas residuais é essencial para garantir que o estado ecológico e ambiental
dos meios recetores não é perturbado. Assim sendo, todas as empresas deste sector têm de lidar com
a gestão, tratamento e deposição final das suas águas residuais industriais. A realização destas tarefas
com o menor preço final é um objetivo comum. As águas residuais industriais são compostas por
efluentes com origem nas diferentes fases do processo industrial.
Os documentos BREF consideram o tratamento de águas residuais uma medida end-of-pipe,
isto significa que, existem medidas que podem ser aplicadas a montante para prevenir e controlar a
poluição da água. Apesar de existir um conjunto de medidas de gestão que podem ser aplicadas a
todas as indústrias, no que diz respeito ao tratamento, cada uma é um caso particular.
Estratégias de poupança de água podem ser aplicadas a todas as indústrias, reduzindo assim
o volume de efluente a tratar. Estas podem passar por sensibilizar os trabalhadores, para a mudança
de hábitos no seu dia-a-dia, uma vez que uma parte das águas residuais industriais é água residual
doméstica. Existem sectores da indústria, nomeadamente o alimentar, onde as operações de limpezas
representam uma grande parcela no consumo de água, nestes casos delinear e calendarizar os planos
de limpezas é outra das estratégias a aplicar. A recirculação de água nos processos de produção e a
reutilização são outras estratégias que podem ser aplicadas. Um elemento predominante nas águas
residuais industriais são as matérias-primas utilizadas. Neste sentido podem ser aplicadas estratégias
de combate ao desperdício, recuperação e reutilização nas diversas fases do processo produtivo de
forma a minimizar a presença destas no efluente a tratar.
A gestão dos efluentes industriais é um desafio por estes incluírem uma grande variabilidade
de propriedades físicas, químicas e biológicas que variam de acordo com vários fatores tais como: o
tipo de indústria, o número de trabalhadores, o período de laboração, o tipo de matéria-prima, os
processos produtivos utilizados, entre muitos outros fatores. Existem casos em que a individualização
do tratamento para cada um dos diferentes fluxos de efluente produzido ou apenas de um em
específico, é uma mais valia, por exemplo quando se pretende retirar partido de uma corrente
concentrada, enquanto que, noutros casos, o facto de o tratamento ser ao conjunto de todos os
efluentes gerados permite uma diluição benéfica para o tratamento. Por estes motivos, cada caso tem
de ser avaliado em particular, não existindo uma solução transversal a todas as indústrias.
Existem ainda formas de criar uma fonte de rendimento extra nas empresas através dos
efluentes produzidos. Alguns exemplos são: produção de biogás através da digestão anaeróbia do
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efluente que pode ser utilizado para consumo interno; extração de amido de uma corrente concentrada
com este composto e posterior venda para a indústria papeleira; extração de óleos e gorduras do
efluente e posterior venda para indústria de sabão (Catarino et al, 2007).

1.3. Tratamento de águas residuais industriais
As indústrias possuem duas opções no que diz respeito ao tratamento das águas residuais
industriais. A primeira é possuir a sua própria ETARI, em que após o tratamento adequado o efluente
é descarregado para o meio hídrico, cumprindo os valores limite de emissão (VLE) dos parâmetros que
constam na sua licença de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas residuais, autorizada
pela CCDR da região. Neste caso é aplicado o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece
as normas, critérios e objetivos de qualidade para a proteção do domínio hídrico e para a melhoria da
qualidade das águas, tendo em consideração os seus diferentes usos (Diário da República, 1998).
A segunda opção é enviar as águas residuais para o sistema público de drenagem, coletores
municipais, que as encaminham para tratamento na ETAR municipal. Esta descarga é autorizada
mediante vários critérios, de forma à capacidade da estação de tratamento e do sistema de
abastecimento público não ser posta em causa. Ao ser possível a descarga, é ainda necessário que,
as indústrias cumpram valores limites de admissão (VLA) ao coletor municipal, estipulados pela
entidade gestora da rede pública, nomeadamente a Câmara Municipal, ou a empresa concessionária
do respetivo serviço público. Quando o efluente não cumpre com os VLA é necessário efetuar um prétratamento, corrigindo os parâmetros em causa antes do mesmo ser enviado.
As indústrias podem ainda estar inseridas em aglomerados industriais onde os efluentes das
empresas que pertencem a esse aglomerado são tratados em conjunto, podendo existir as duas
modalidades anteriormente descritas.
Inicialmente é efetuada uma caracterização do efluente gerado, que incluí o conhecimento dos
parâmetros que constam nas licenças de descarga (tais como o pH, carência bioquímica de oxigénio
(CBO5), carência química de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos
voláteis (SSV), óleos e gorduras (O&G), entre outros), permitindo o estudo da necessidade de
tratamento. Após a comparação desses valores com os VLA e VLE impostos, é possível definir quais
os parâmetros alvo de tratamento e proceder-se à seleção da operação unitária (assenta em princípios
físicos) ou processo unitário (assenta em princípios químicos ou biológicos) mais indicados,
sumarizados na tabela 1.
Os métodos de tratamento físicos são projetados para remover sólidos suspensos, sólidos
sedimentáveis, óleos e gorduras, sendo que a remoção destes sólidos tem a vantagem de evitar
entupimentos e danos nos equipamentos e tubagens a jusante. O tratamento químico normalmente
remove sólidos dissolvidos e coloidais, nutrientes, metais pesados, entre outros, enquanto que o
tratamento biológico tipicamente é empregado para remover compostos orgânicos biodegradáveis e
nutrientes das águas residuais industriais ( Water Environment Federation, 1994).
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Tabela 1 - Parâmetros e respetivos processos de tratamento, adaptado de ( Water Environment Federation, 1994).

Parâmetro
Caudal e carga
SST

Tratamento
Equalização;
Gradagem, desarenação, sedimentação, flotação, triagem, filtração,
coagulação / floculação/sedimentação ou flotação;

O&G

Coagulação/floculação/flotação, ultrafiltração;

Compostos orgânicos voláteis

Arejamento, adsorção, Oxidação química, tratamento biológico;

pH

Neutralização;

Azoto
Fósforo
Metais Pesados

Arrastamento gasoso de NH3, nitrificação e desnitrificação, permuta
iónica, cloragem ao ponto crítico;
Precipitação, absorção biológica, permuta iónica;
Filtração com Membranas, evaporação e eletrodiálise, permuta
iónica;

Sólidos inorgânicos dissolvidos

Permuta iónica, osmose reversa, eletrodiálise;

Compostos orgânicos refratários

Adsorção em carvão ativado, oxidação química;
Tratamento Biológico Aeróbio: lamas ativadas, lagoas arejadas,
reator biológico rotativo de contacto, valas de oxidação, bacias de

Compostos orgânicos
biodegradáveis

estabilização, reator biológico de membranas, biodiscos, leitos
percoladores;
Tratamento Biológico Anaeróbio: Lagoas anaeróbias, reator de filtro
anaeróbio, reator de mistura completa, reator de contacto, reator de
leito expandido / fluidizado, reator UASB;

1.3.1 Indústria de processamento de batata
Hung et al, referem que a indústria do processamento de batata, nas últimas duas décadas,
sofreu um rápido crescimento por todo o mundo, consequentemente tornou-se necessário tratar
grandes volumes de água e de resíduos orgânicos. Os efluentes provenientes do processamento de
batata são caracterizados por conter elevadas concentrações de compostos biodegradáveis, como o
amido e proteínas, altas concentrações de CQO, SST e de azoto de Kjeldahl. As batatas contêm
aproximadamente 18% de amido, 1% de celulose e 81% de água. (Hung et al, 2006)
O ano de 2008 foi considerado o ano da batata pela ONU (Organização das Nações Unidas).
A mesma refere que menos de 50% da batata produzida em todo o mundo é consumida sem ser
processada. Em 2005, a europa foi a região onde existiu o maior consumo deste tubérculo per capita,
87,8kg per capita (FAO, 2008). A indústria do processamento de batata, abrange indústrias produtoras
de diversos produtos finais, como é o caso das batatas fritas, das batatas fritas congeladas, dos flocos
desidratados de batata, da fécula de batata, entre outros. Nesta dissertação irá ser abordado um caso
de estudo de uma indústria de batata frita. A figura 1 sumariza os processos de produção inerentes a
qualquer indústria deste ramo, e a tabela 2 apresenta os diferentes tratamentos que normalmente são
aplicados para tratar os efluentes da indústria de processamento de batata. Através do indicador m3 de
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água utilizada por tonelada de batata processada, é possível realizar comparações entre as diferentes
indústrias.

Armazenamento

de batata Lavagem

Pelagem

Classificação

Corte

Lavagem

Flume
Fritura
Produto Final

Transporte

Lavagem

Água utilizado no processo
Efluente a tratar
Figura 1 - Processo de produção típico de uma indústria de produção de batatas fritas. Adaptado de (Hung et al,
2006).
Tabela 2 - Tipos de tratamento, operações unitárias, processos unitários utilizados para o tratamento de efluentes
em indústrias de processamento de batata (Hung et al, 2006).
Tipo Tratamento ou
subsistema
Antes do Tratamento
(In-plant treatment)

Sistema de tratamento

Objetivos

• Conservar e reutilizar água

Equalização

•
•
•
•
•
•
•

Neutralização

• Tanque de condicionamento

Pré-tratamento

Tratamento secundário
1. Processo Aeróbio

2.

Processo
Anaeróbio

Tratamento avançado

Rever os processos
Controlar os processos
Triagem
Sedimentação
Flotação
Lagoas arejadas
Tanque de balanço

• Sistemas naturas:
-Aplicação no solo
-Lagoas de estabilização e arejadas
-Sistemas de zonas húmidas
• Lamas ativadas
• Reatores biológicos de contacto rotativos
• Leitos percoladores
• Reator UASB
• Reator de leito granular expandido (EGSB)
• Reatores anaeróbio de contacto
• Filtros anaeróbios e reatores de leito
fluidizado
• Microtamização
• Filtração em meio granular
•
•
•
•

Coagulação química / sedimentação
Nitrificação-Desnitrificação
Arrastamento gasoso e permuta iónica
Tecnologia de membranas (osmose
reversa, ultrafiltração)
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• Reduzir o caudal e carga do
efluente produzido
• 10-25% de remoção CBO5
• 30-60% de remoção CBO5
• 20-60% de remoção CQO
• Volume e concentração
constante
• Correção da temperatura e
do pH
• 80-90% de remoção CBO5
• 70-80% de remoção CQO

• 80-90% de remoçãoCBO5
• 70-80% de remoção CQO

• 90-95% de remoção CBO5
• 90-95% de remoção CQO
(por vezes > 95%)

1.4. Matutano
A Matutano, localizada na Rua Estrada de Portugal, nº2, freguesia do Carregado, concelho de
Alenquer distrito de Lisboa, é um dos centros de produção de batatas fritas, snacks e croissants do
grupo PepsiCo, (figura 2).

Figura 2 - Localização da Matutano (Google Maps, 2017)

A PepsiCo é uma empresa de alimentação e bebidas que está presente em mais de 200 países
de todo o mundo, com uma receita líquida em 2016 de mais de 63 mil milhões de dólares. O portefólio
de produtos alimentares e bebidas inclui 22 marcas que geram, cada uma, mais de mil milhões de
dólares em vendas anuais estimadas. A PepsiCo Portugal pertence ao grupo PepsiCo Iberia que se
encontra organizado em duas divisões: PepsiCo Foods Iberia com quatro centros de produção (Burgos,
Múrcia, Lobón e Carregado-Matutano) e PepsiCo Bebidas Iberia com outras quatro fábricas localizadas
em Sevilha, Echàvarri, Tafalla e Maiorca. A PepsiCo, em Portugal, está sedeada no Lagoas Park, em
Porto Salvo (A família PepsiCo, s.d.).
A PepsiCo estabeleceu-se em Portugal em 1987, adquirindo a empresa local Laprovar que detinha a
marca de batatas Pála Pála e uma unidade fabril na Ota. Em 1993 foi inaugurada a fábrica do Carregado
com uma área total de 110.000m2 e uma área construída de 30.000m2. A fábrica do Carregado é
destinada à produção de batatas fritas, snacks e pastelaria através das marcas Lay’s, Ruffles, Pála
Pála, Cheetos, Doritos, Fritos e Chipicao. A fábrica da Ota em 1996 foi convertida para a produção de
pastelaria. Em 2008 esta linha foi integrada no Carregado, encerrando a da Ota (PepsiCo Portugal
dossier de imprensa, s.d.).
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No ano de 2016, na Matutano, foram produzidas 26 118 toneladas de produtos, dos quais 60%
correspondem a batata fritas, 30% a snacks e 10% a pastelaria. Possuem uma capacidade instalada
de cerca de 35 mil toneladas, com sete linhas de processo: duas linhas de batata frita, uma linha de
extrudidos, uma linha de pellets fritos, duas linhas de produtos de milho e uma linha de pastelaria. Os
produtos produzidos são comercializados em Portugal, sendo que 30% da sua produção é destinada à
exportação para mercados estrangeiros.
A PepsiCo detém uma visão de sustentabilidade com base no lema “Performance with
Purpose”, resultados com responsabilidade, que espelham os objetivos ambiciosos das metas de
sustentabilidade para 2025. Os resultados com responsabilidade baseiam a sua atuação em três
pilares: os Produtos - onde pretendem transformar o seu portefólio disponibilizando opções mais
nutritivas; as Pessoas - onde ambicionam aumentar o respeito pelos direitos humanos, apoiar a
diversidade, o desenvolvimento das mulheres e cuidadores e estimular a prosperidade; e o Planeta trabalhando para conseguir um impacto positivo no que se refere à água, reduzir de forma significativa
as emissões de carbono, abastecimento sustentável, reduzir e eliminar desperdícios, (figura 3)
(PepsiCo Portugal dossier de imprensa, s.d.).

Figura 3 - Resultados com responsabilidade: Agenda 2025, os 3 principais pilares, produtos, planeta e pessoas
(Agenda da Sustentabilidade, 2016).

Ao nível da sustentabilidade ambiental, a PepsiCo, estabeleceu objetivos concretos para 2025,
dos quais se destaca:
i.

Melhorar a eficiência do uso de água das suas operações de produção diretas em 25% para
2025. A isto soma-se a melhoria de 25% na eficiência do uso da água que a empresa alcançou
desde 2006. Esta iniciativa dará especial enfâse às áreas de alto risco no abastecimento de
água;

ii.

Repor 100% da água que consome nas suas operações de produção em zonas de alto risco
de abastecimento de água e assegurar-se de que se repõe a água na mesma bacia hidrográfica
de que se extraiu;
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iii.

Reduzir as emissões absolutas de gases de efeito de estufa em toda a cadeia de valor da
empresa em, pelo menos, 20%, focando-se em colaborar com fornecedores, parceiros de
negócio e clientes para reduzir as emissões relacionadas com a agricultura, as embalagens e
o transporte;

iv.

Obter de forma sustentável as matérias-primas tanto diretas como as principais não diretas
para 2020 e 2025, respetivamente. Tendo como base a meta anterior, a PepsiCo também
pretende investir nas medidas necessárias para obter de forma sustentável 100 % do óleo de
palma e do açúcar de cana que adquira para 2020;

v.

Procurar reduzir a zero os resíduos depositados em aterros provenientes das suas operações
diretas em 2025;

vi.

Reduzir o desperdício de alimentos que geram as suas operações diretas em 50% para 2025;

vii.

Desenhar 100% das suas embalagens para que sejam recuperáveis ou recicláveis, e colaborar
para aumentar os índices de recuperação e reciclagem de embalagens (Agenda da
Sustentabilidade, 2016).
A Matutano possuí um papel ativo ao nível da sustentabilidade ambiental, cuja importância foi

por várias vezes distinguida, através de vários prémios, tais como o prémio EDP 2009 – Energia Elétrica
e Ambiente, Green Project Awards 2009 ( iniciativa de referência nacional da Agência Portuguesa do
Ambiente, GCI e Quercus ANCN) e o prémio Desenvolvimento Sustentável 2010/2011 organizado pela
Heidrick & Struggles, em parceria com o BCSD Portugal e o Diário Económico.
Já no ano de 2017, a fábrica da Matutano prevê atingir reduções de 8% no consumo de
eletricidade e de 3% no consumo de gás natural, de encontro ao objetivo iii, e uma redução de 3% no
consumo de água que contribui para o objetivo i estabelecido na agenda de sustentabilidade da
PepsiCo para o ano de 2025.
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1.4.1 Processo Produtivo
O processo produtivo da Matutano conta com sete linhas de produção, esquematizadas na
figura 4.

Figura 4 - Descrição sumária das linhas de produção da Matutano; a tracejado azul indicam-se as operações
que contribuem para a geração de efluente.
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Nos diversos processos de produção de cada linha, são gerados efluentes com composições
diferentes, tornando-se importante estudar o fluxo de efluente gerado em cada linha. Todas as linhas,
com exceção da linha de doces localizam-se na mesma zona, dita zona de produção. A linha de doces
encontra-se localizada separadamente, na zona apelidada de Doces, possuindo uma rede de esgotos
individualizada do resto da fábrica.

1.4.2 Produção de Efluentes
Neste subcapítulo, pretende-se identificar os vários fatores que influenciam a composição e o
volume do efluente produzido na Matutano. Numa indústria alimentar o consumo de água é bastante
significativo, quer seja no processo produtivo, quer nas operações de limpeza. No ano de 2016 o
consumo médio mensal de água foi de 21000 m3, fornecido pela rede de abastecimento pública (21%),
por três furos de extração de água existentes no terreno da fábrica (28%) e restante por água
recuperada da ETARI. As linhas com maior consumo de água no processo são a linha PC42, a linha
de produtos de milho e a linha Kettle, consumindo respetivamente 22%, 17% e 12% do total de água
consumida pela fábrica. A zona dos doces representa cerca de 1% do consumo de água da fábrica,
sendo a linha de produção com menos peso no consumo de água.
Os produtos a serem produzidos e consequentemente a linha que irá estar a produzi-los
influência o efluente gerado, uma vez que, cada linha gera um efluente com volume e características
diferentes, inerentes à matéria prima utilizada. Na figura 4 encontram-se identificados, a tracejado azul,
os processos que contribuem para a geração de efluentes. Nas linhas de batata são a lavagem e
destoning, a pelagem da batata, o corte em rodelas, a lavagem e secagem, e a fritura. A linha fry-pack
também contribui através da fritura. No caso da linha de produtos de milho a cozedura, o tanque de
repouso e a lavagem e remoção da pele contribuem com água contaminada e milho. Para além dos
processos, o tipo de equipamento utilizado nos mesmos, é também um fator importante, uma vez que,
existem equipamentos que desempenham a mesma função com eficiências diferentes e existem
equipamentos que exigem maiores caudais de água face aos que permite a recirculação da mesma no
processo.
O efluente é essencialmente rico em amido e óleos e gorduras, contudo as limpezas realizadas
também contribuem para a geração de efluente, bem como, influenciam a composição do mesmo.
Existem 3 tipos de limpezas. As limpezas red line (a seco ou com a água quente) são realizadas sempre
que existe uma diferença de alergénio no produto a ser produzido de seguida. As limpezas em cada
turno, são realizadas sem o recurso a produtos de limpeza, apenas com água ou ar comprimido. E a
limpeza de higienização, usualmente realizada no final da semana, sexta e sábado, é mais profunda e
com recurso a produtos químicos e a maiores volumes de água. Estas águas contaminadas com
químicos poderão colocar em causa os processos biológicos a jusante. O plano de limpeza das várias
linhas não é fixo sendo adaptado consoante o plano de produção de cada semana para cada linha.
Outro fator que influencia a composição do efluente que chega à ETAR é a estação de amido
estar ou não em funcionamento. Para a estação de extração de amido, são encaminhadas águas
provenientes das peladoras e cortadoras da linha PC42 e Kettle, e ainda água que leva a batata da
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cortadora até a entrada na fritadeira, da PC42. A estação de extração do amido apenas se encontra
operacional se a linha PC42 estiver a produzir, ou seja, quando a PC42 não está a produzir, mas a
Kettle está, a água da linha Kettle é direcionada para a ETAR. Em 2016 foram extraídas cerca de 815
toneladas de amido, contribuindo para um retorno financeiro positivo através da venda à indústria
papeleira.
Para além do efluente intrínseco ao processo produtivo, é necessário considerar o efluente
doméstico, proveniente das casas de banho, balneários e cantina, cuja taxa de geração depende, entre
outros fatores, do número de trabalhadores em cada turno. Neste sentido, o número de trabalhadores
é um fator a considerar. Por último, quer o caudal quer as características do efluente variam consoante
o dia da semana e respetivo regime de laboração. Sintetizando, existem diversos fatores que
influenciam quer a composição quer o caudal do efluente produzido, sumarizados na figura 5.
Consumo de água da
rede, da captação própria
e da água recuperada
Regime de
funcionamento
(dias/semana e
horas/dia)

Limpezas
(higienização>red
line>limpezas de turno)

Número de
trabalhadores

Matérias primas
/produtos produzidos

Funcionamento da
estação de extração de
amido

O processo e os
equipamentos utilizados

Figura 5 - Fatores que influenciam a composição e volume do efluente produzido na Matutano.
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2

ETARI DA M ATUTANO
Os diferentes tipos de efluentes seguem a linha de tratamento representada na figura 6.

Apenas o efluente industrial sofre um pré-tratamento antes de se reunir com os outros tipos de efluente,
na estação elevatória. Na ETARI, a linha de tratamento é composta por 4 etapas: pré-tratamento,
tratamento primário, tratamento anaeróbio por reator UASB e tratamento biológico por lamas ativadas.

Figura 6- Representação esquemática do tratamento da ETARI da Matutano, pontos de amostragem e
alterações efetuadas no ano de 2016 e 2017.

2.1

Estação de Pré-Tratamento do efluente rico em O&G
Nesta estação é tratado o efluente proveniente de duas redes distintas: da rede de esgotos de

efluente rico em O&G, industrial, e da estação elevatória dos doces do efluente industrial. O objetivo é
reduzir o teor de O&G do afluente que chega à ETARI de forma a não perturbar o funcionamento desta,
criando uma “almofada” de segurança para compensar eventuais acidentes. A ETARI foi dimensionada
para lidar com 50 ppm de óleos e gorduras no afluente.1
Esta estação é composta por dois estágios, a estação EL 1500 e dois Lipator® NG15 (figura
8).1 A estação EL 1500 é composta por duas bombas de parafuso excêntrico de 50m 3/h que alimentam
um cesto onde ficam retidos os sólidos com dimensão superior a 10 mm. 1 O segundo estágio é
constituído por dois Lipator® NG15, a funcionar em paralelo, em que o afluente é introduzido
tangencialmente ao corpo circular o que, apoiado por raspadores/agitadores, provoca um fluxo circular

1

Documento cedido pela Matutano: Manual_Nova Estação Pré-Tratamento e Estação Elevatória de Efluente Industrial
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que contribui para a separação por densidade. Os elementos leves como os O&G alojam-se no corpo
superior e os pesados, como as lamas, ficam alojados no corpo inferior.

Figura 7 – Esquema ilustrativo do Lipator® NG15; Adaptado de (Lusitana ACO, Elementos de Construção
Unipessoal, Lda, 2008)

A descarga destes resíduos é efetuada manualmente pela abertura de válvulas, identificadas
na figura 7, e o controlo do material rejeitado acumulado é efetuado visualmente por visor incorporado
nas tubagens de saída. Os O&G extraídos são armazenados num depósito localizado no exterior deste
edifício. Quando completo o conteúdo do depósito é enviado para valorização. O efluente tratado e as
lamas seguem para a estação elevatória.

Figura 8 - Cesto de retenção de sólidos, estação EL 1500 (esquerda) os dois Lipator® NG15 (direita).

2.2

Estação Elevatória
Na estação elevatória são misturados os vários tipos de efluente: o efluente da estação de pré-

tratamento; o efluente doméstico; e o efluente doméstico proveniente da estação elevatória dos doces.
A estação atualmente está equipada com duas bombas submersíveis (tendo o lugar para uma terceira
considerada no projeto inicial) com capacidade de 62,5m 3/h a uma altura de elevação de 10 m.c.a,
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cada.2 O funcionamento destas bombas é regulado através quatro sondas de nível posicionadas a
diferentes alturas. A primeira serve para garantir que as bombas não estão a trabalhar sem caudal, a
segunda sonda aciona o funcionamento da primeira bomba e a terceira aciona a segunda bomba. A
quarta faz disparar uma sirene de alarme de transbordo.

2.3

Pré-tratamento
O efluente bruto recebido na obra de entrada da ETARI, sofre um processo de tamisação onde

são removidos os sólidos de dimensões superiores a 1mm, nomeadamente cascas de batata, batata,
milho e outros resíduos que possam vir juntamente com o afluente (já foram identificados: luvas, cordas,
sacos de plástico, braçadeiras, entre outros), figura 9. Estes resíduos são posteriormente prensados,
para reduzir o seu teor em água, através um sistema de dois parafusos compactadores, transportados
e acondicionados em contentores de 20m 3 e enviados para valorização.
De seguida, o efluente é encaminhado para um tanque de desengorduramento/
desarenamento, onde as gorduras flotam por difusão de ar comprimido e as areias decantam. As
gorduras são removidas da superfície por duas pás raspadoras que as encaminham para um tanque
de gorduras em que são deixadas a decantar antes de serem acondicionadas em contentor de 1m3 e
enviadas para valorização. As areias decantadas no fundo do tanque são transportadas por um sistema
pneumático que as alimenta a um classificador, onde estas são separadas do resto do efluente e
acondicionadas num contentor. Este contentor é periodicamente despejado para o contentor de
acondicionamento das lamas desidratadas.
As escorrências deste processo de pré-tratamento são encaminhadas para o poço de
escorrências, que conta com 2 bombas de 30m3/h, que as enviam para o decantador primário.2 Do prétratamento faz ainda parte um tanque de neutralização/equalização que se encontra fora de serviço.

Figura 9- Tamisador e compactador e contentor das areis (fotografia da esquerda); tanque de desengorduramento/
desarenamento (fotografia da direita).
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2.4

Tratamento Primário
Após o pré-tratamento o efluente é alimentado a um decantador de 207 m 3, com uma superfície

de 95m2.2 Neste órgão são produzidas lamas primárias que são alimentadas diretamente ao sistema
de desidratação, recorrendo-se a duas bombas de parafuso com caudais ajustáveis de 10 e 25m 3/h
cada.2 Da superfície são ainda removidas gorduras através de uma ponte raspadora. Estas gorduras
são acumuladas num poço de gorduras (não apresentado na figura 6) ao lado do decantador onde
posteriormente são bombadas para o tanque de gorduras do desengordurador. Neste tanque a
decantação permite remover algum efluente arrastado pelas pontes raspadoras.
Em circunstâncias normais todo o efluente é enviado para o tratamento anaeróbio, ou seja, o
efluente é removido de meia altura do decantador por duas bombas centrífugas de 60m 3/h cada, que
funcionam de acordo com uma sonda de nível colocada no decantador, possibilitando a estabilização
do caudal alimentado ao reator anaeróbio.2 Numa situação de excesso de caudal ou avaria do sistema
anaeróbio, o decantador entra em transbordo, descarregando graviticamente o afluente para o
denominado reator biológico 1.

2.5

Tratamento Anaeróbio por Reator UASB
O tratamento anaeróbio engloba dois órgãos: tanque de acondicionamento e reator UASB,

figura 10. O efluente proveniente do decantador primário é bombado para o tanque de
acondicionamento de 137m3 de volume e de 46 minutos de tempo de retenção hidráulico (TRH),
equipado com um agitador submersível, que mistura o afluente com o caudal de recirculação,
homogeneizando a carga orgânica afluente ao reator UASB.2

137 m3

1250 m3

Figura 10- Órgãos do tratamento anaeróbio da ETARI da Matutano: tanque de acondicionamento, reator UASB,
casa da caldeira e tocha.

O pH e a temperatura no tanque são permanentemente monitorizados. Em condições normais
para temperatura inferior a 30°C, a caldeira que queima o biogás produzido será ativada e o efluente
passa a ser aquecido. Este aquecimento é realizado através da passagem de água quente por uma
serpentina de tubos instalados dentro do tanque. Esta água é mantida a circular entre a serpentina do
tanque de condicionamento e uma caldeira que queima o biogás produzido. Contudo este aquecimento
está condicionado ao biogás produzido, isto é, a caldeira só funciona no intervalo de 26 a 12 mbar de
pressão, não existindo um reservatório para o biogás produzido. Fora deste intervalo de pressão o gás
é queimado numa tocha.
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O caudal de recirculação é distribuído uniformemente no fundo do reator UASB, de 1250 m 3 e
9 m de coluna de água, através do uso de dois grupos eletrobombas de 120m3/h.2 Esta alimentação
promove um fluxo ascendente e a agitação do manto de lamas anaeróbias existente no reator, que
juntamente com a agitação provocada pela produção de biogás promove o contacto da carga orgânica
do afluente com os grânulos, maximizando a degradação da carga orgânica. O afluente ascende até
ao topo do reator, onde separadores trifásicos promovem a retenção das lamas no reator (separação
sólido-líquido) e a separação das bolhas de biogás do efluente tratado (separação gás-líquido). Após o
tratamento anaeróbio o efluente é alimentado ao reator aeróbio para biodegradar a carga orgânica
remanescente.

2.6

Tratamento Aeróbio por Lamas Ativadas
O tratamento aeróbio tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo. Deste fazem parte dois

reatores, o reator biológico 1, em forma de “U” com 3456m 3 e 4m de altura útil, que funciona em regime
de arejamento prolongado (figura 11), e o reator biológico 2 com metade do volume do anterior. 2
A figura 6 apresenta o tratamento aeróbio da forma como foi projetado, no ano de 2016 e no
ano de 2017. Nos últimos anos, o tratamento aeróbio não tem sido realizado como foi projetado, sendo
apenas utilizado um dos reatores e desativado o outro, devido ao facto de não existir necessidade de
estarem a ser utilizados os dois reatores em simultâneo, uma vez que apenas um é suficiente assegurar
que o efluente final cumpre com os VLE. Desta forma são evitados gastos energéticos desnecessários,
associados ao funcionamento dos agitadores de superfície que proporcionam o arejamento necessário
ao tratamento aeróbio.
Atualmente, após o tratamento anaeróbio ou em caso de transbordo do decantador primário, o
efluente é alimentado ao reator biológico 1. Neste tanque o afluente é inicialmente misturado com o
caudal de recirculação de lamas, proveniente do fundo do decantador secundário 1. Existem 5
agitadores de superfície de 45kW de potência que asseguram as condições de agitação e de
arejamento necessárias. Os agitadores funcionam de acordo com as necessidades de tratamento, que
são monitorizadas através de tomas e medições laboratoriais periódicas dos níveis de oxigénio e do
potencial de oxidação-redução.

Figura 11 - Reator Biológico 1 (Esquerda) decantador primário em cima e decantador secundário1 em baixo (Direita).
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De seguida o efluente é alimentado ao decantador secundário 1 com 322m 3 de volume e
113m2 de superfície. As lamas decantadas são recirculadas novamente para o reator biológico 1,
através do recurso a duas bombas submersíveis de 62,5m3/h cada, instaladas no poço de lamas do
decantador secundário 1.2 Na superfície do decantador a ponte raspadora remove as espumas e enviaas para o poço de espumas constituído por uma bomba de 30m3/h que as envia novamente para o
reator aeróbico 1.2 O excesso de lamas produzidas é purgado da linha de recirculação e enviado para
um tanque de espessamento de 177m3, de onde posteriormente é enviado para o sistema de
desidratação.2
O sistema de desidratação consiste na adição de um polielectrólito e posterior desidratação em
filtro de banda SUPERPRESS ST3, tipo prensa (figura 12).2 Em tempos o destino final das lamas
desidratadas chegou a ser a agricultura, sendo necessário adicionar cal para estabilizar as lamas
desidratadas, mas, hoje em dia, devido à dificuldade em cumprir com os parâmetros exigidos nesse
destino e os custos associados ao mesmo, são enviadas para digestão anaeróbia no exterior e o silo
de cal encontra-se desativado.
O efluente que sai do decantador secundário 1 encontra-se em conformidade com os limites
de descarga presentes na licença de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas residuais
da Matutano. Assim sendo, é realizado um by-pass ao reator biológico 2 de 1728m 3 de volume que
possui três agitadores de superfície com 30kW de potência, que permitiria uma capacidade de
tratamento adicional de 1050kg CBO5/dia.2 Deste modo o reator encontra-se desativado, mas
operacional.
Do decantador secundário 1 o afluente segue para o decantador secundário 2 de 1323m 3 de
volume e 416m2 de superfície.2 Neste órgão o efluente já conforme sofre uma clarificação adicional, e
as poucas lamas que são obtidas na decantação, são periodicamente removidas do fundo do
decantador para o reator biológico 2 ou o reator biológico 1 ou para o espessador. Este envio é realizado
através de uma bomba submersível de 62,5 m 3/h. 2
Terminadas as etapas de tratamento, o efluente segue para o canal Parshall, onde é realizada
a contagem do volume de efluente tratado(figura 12). Este efluente cumpre os VLE presentes na licença
de utilização de recursos hídricos para rejeição de águas residuais emitida nos termos do Decreto-Lei
nº.226-A/2007, de 31 de Maio. Deste ponto, o efluente é enviado para três destinos diferentes, linha de
água, reserva de combate a incêndio e reutilização.

Figura 12- Filtro de banda (fotografia da direita) e canal Parshall (fotografia da esquerda).
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3
3.1

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REDE DE EFLUENTES
Descrição da metodologia
Inicialmente foram estudados os fluxos de efluentes, da sua origem até ao seu destino final. Esse

estudo incluiu uma recolha de toda a informação existente sobre o estado atual da rede de efluentes
da fábrica, nomeadamente, plantas com a localização das caixas de visita da rede de efluente industrial,
doméstico e pluvial. Seguidamente procedeu-se à verificação do estado atual da rede de esgotos,
através da validação da informação contida nas plantas com a realidade. Posteriormente foi executada
uma nova planta com base nas informações recolhidas através do trabalho de campo realizado
(abertura de caixas de visita e verificação do seu estado), das cartas disponíveis e das informações
cedidas pelo supervisor da manutenção.
O acompanhamento diário do funcionamento da ETARI no período de estágio permitiu a identificação
de situações passíveis de ações de melhoria, tanto ao nível da segurança como operacionais.

3.2

Rede de Efluentes da Matutano
A rede de esgotos da Matutano é constituída por três redes distintas, a rede pluvial, a rede de

efluente industrial e a rede de efluente doméstico. O efluente industrial é sujeito a um pré-tratamento
com o objetivo de reduzir o teor em O&G. Após o pré-tratamento o efluente industrial é encaminhado
para a estação elevatória onde se reúne com o efluente doméstico, sendo enviados para a obra de
entrada da ETARI. A rede de esgotos da zona de doces culmina nas suas duas estações elevatórias,
a do efluente doméstico e a do efluente industrial que posteriormente são encaminhadas para a estação
elevatória, no caso do efluente doméstico e para a caixa de visita que antecede a estação de prétratamento, no caso do efluente industrial.
Um dos objetivos iniciais era identificar os diferentes fluxos de efluente gerados na fábrica,
nomeadamente conhecer qual a origem do efluente que tem como destino a estação de pré-tratamento,
bem como a origem do efluente que é encaminhado diretamente para a estação elevatória. Deste
modo, recorreu-se a três plantas da rede de esgotos, Desenho nºMCA-231-01 datado de 22-11-2010,
planta IT 500 PES006- Abril de 1991 e planta CC75 3EE04-003 - 2004 tendo sido necessário validar
e integrar as informações presentes nas plantas referidas com as obtidas através do trabalho de campo
realizado.
A nova planta com as alterações acima descritas foi realiza através do software de desenho
auxiliado por computador, AutoCAD, encontrando-se presente no anexo I.

3.3

Ocorrências e problemas identificados no período do estágio
Foram identificadas e corrigidas duas situações da alçada de segurança, que se encontram

descritas na tabela 3. As fotografias ilustrativas dos problemas identificados encontram-se na figura 13.
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Tabela 3 - Problemas identificados e respetivas ações efetuadas

Problema identificado

Acão Efetuada

A rede metálica da plataforma que possibilita a
limpeza do tamisador encontrava-se muito
danificada, podendo facilmente aquando das 3
limpezas semanais deste órgão o operador em
causa cair de uma altura de cerca de 2 metros.

A rede metálica e a estrutura da plataforma
foram substituídas por uma nova, uma vez que,
a plataforma antiga já se encontrava muito
corroída impossibilitando realizar a soldadura
de uma nova rede metálica.

Frequentemente as pessoas que utilizavam as
escadas de acesso ao cesto de gradados da
estação de pré-tratamento de óleos e gorduras
batiam com a cabeça no tubo que passa por cima
das escadas.

Colocação de um material esponjoso com
sinalização fotoluminescente em redor do
respetivo tubo.

Figura 13 - Problemas identificados, rede da plataforma de apoio ao tamisador (esquerda) e tubo por cima das
escadas de acesso ao cesto de gradados da estação de pré-tratamento.

No que respeita à resolução de problemas, podem ser tomadas três tipos de ações, corretivas,
preventivas e de melhoria. Uma ação corretiva é aplicada após o inconveniente ter ocorrido, para que
o mesmo não volte a acontecer. Normalmente, acarreta um custo mais elevado que o que seria
necessário se existisse uma medida preventiva com um custo de aplicação deliberado e previsto no
orçamento inicial. Por outro lado, a ação preventiva é tomada para que um problema hipotético nunca
aconteça ou a sua probabilidade de ocorrência seja reduzida. As ações de melhoria visam, como o
próprio nome indica, melhorar um processo ou ação que contém potencial de melhoria.
No período de estágio foram tomadas duas ações de carácter preventivo, com criação de duas
ordens de trabalho. Uma para a inspeção e manutenção das bombas da estação elevatória, a cada 6
meses, REV0191, e outra para as bombas da estação de pré-tratamento de óleos e gorduras, a cada
18 meses, REV0190. Passaram a integrar o portefólio de ordens de trabalho, do plano de manutenção
preventiva da ETARI da Matutano, que conta com outras 18 ordens de trabalho aos vários órgãos e

19

equipamentos de tratamento. A realização destas ordens de trabalho encontra-se a cargo do
departamento de engenharia da Matutano.
Com o intuito de retirar partido de ocorrências futuras, criou-se uma ferramenta que permitirá
analisar cada ocorrência, estudar e discutir internamente o que poderia ter sido feito para o evitar. Essa
ferramenta é um modelo de reporte interno, apresentado na tabela 4.
Tabela 4 - Sugestão de reporte de ocorrências; *de carácter ambiental
Data de
ocorrência

Quando
ocorreu a
ocorrência?

Grau de
Gravidade*

De acordo
com a
tabela 5

Descrição

Breve descrição
da ocorrência.

Causas

O que esteve
na origem da
ocorrência
registada?

Ação/Responsáveis

Que medidas
corretivas foram
aplicadas para
resolver a
ocorrência?
Quem esteve
envolvido?

Custos
Associados

Existiram
custos
inerentes à
ocorrência
reportada?

O grau de gravidade referido na tabela 4, é um grau de incidência ambiental direta que apenas
reflete o modo como determinada ocorrência afeta o ambiente, não tendo em conta o modo como este
pode afetar direta ou indiretamente a produção da fábrica. Por exemplo, indiretamente, numa situação
hipotética em que ocorre um transbordo e na mesma altura é necessário dar resposta a um problema
na produção, caso existam poucas pessoas para responder à ocorrência, o processo produtivo pode
sofrer alterações. Diretamente, se numa situação hipotética, o tubo que realiza o by-pass entupir, e
começar a emergir efluente pelas caleiras de pavimento da zona de produção, se a reparação do
problema for demorada, a produção poderá ter de parar.
Desta forma o grau de gravidade pode classificar-se em baixa, moderada e elevada, de acordo
com a informação contida na tabela 5.
Tabela 5 - Classificação do grau de gravidade de caracter ambiental

Grau de Gravidade

Descrição

A – Baixa

Sem potenciais danos no meio ambiente.

B – Moderada

Potenciais danos no meio ambiente. Situação reversível.

C – Elevada

Elevados danos no meio ambiente. Irreversível ou difícil
restauração da situação.

Nunca deverá ser esquecido o facto destas ocorrências estarem relacionadas e terem
consequências no sector produtivo, uma vez que, em ultima instância pode ser necessário parar a
produção da fábrica.
A avaliação da tabela de reporte interno permitirá ao longo do tempo, ter noção das ocorrências
mais frequentes e estudar medidas de carácter preventivo que podem ser incluídas no plano de
manutenção preventiva. Ou por outro lado, evidenciar o facto de ser necessário reforçar uma
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determinada tarefa, alterando a frequência com que a mesma é realizada, possibilitando ainda,
identificar ordens de trabalho que já não fazem sentido estarem a ser realizadas. Melhorando de acordo
com as necessidades atuais e de forma gradual, o plano de manutenção preventivo.
Permitirá também identificar se as pessoas envolvidas responderam da forma mais indicada à
ocorrência, e caso seja necessário, providenciar a formação adequada para que no futuro a resposta
seja a mais apropriada.
Os vários pontos citados justificam o facto de a análise do registo de ocorrências ser uma mais
valia e contribuir para a melhoria continua da ETARI da Matutano.

3.4

Observações do trabalho de campo realizado
De seguida são referenciadas algumas das caixas de visita que possuem informação mais

relevante, bem como algumas situações identificadas e sugestões de melhoria. No dia 21 de Abril de
2017, foi visitada a caixa de visita A, localizada no processo, figura 14. Esta caixa faz parte do circuito
de efluente industrial, por esse motivo, encontra-se com muitas incrustações de gordura que solidificou.
Recomenda-se a limpeza da respetiva caixa para que esta volte a possuir sua inteira capacidade, a
limpeza pode ser realizada por empresas especializadas neste ramo.

A

Figura 14 - Caixa de Visita A - fotografia de dia 21 de Abril de 2017 e a sua localização em planta, pormenor da
nova planta da rede de esgotos, presente no anexo I.

Foi verificado que a caleira que circunda os depósitos de óleo localizados no interior da área
de produção, junto da linha Kettle, tem como destino a bacia de retenção do depósito de óleo, localizada
no pátio de resíduos. Por sua vez, o conteúdo da bacia de retenção é enviado para a caleira de
pavimento à sua frente. A caleira referida tem como destino a caixa de visita B que segundo a
informação recolhida pertence à rede de afluente doméstico, ou seja, não passa pela estação de prétratamento de óleos e gorduras, indo diretamente para a estação elevatória, apesar do seu elevado
teor em O&G (figura 15). É sugerido que no futuro este efluente seja redirecionado para a rede de
efluente industrial.
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D

Figura 15 – Identificação da caixa de visita B, pormenor da nova planta da rede de esgotos, presente no anexo I.

3.5

Análise Integrada do funcionamento da ETAR

Estação de Pré-tratamento

Na sequência da estação de pré-tratamento ter sido colocada em by-pass, no dia 1 de Abri de
2017, realizou-se a limpeza dos dois separadores de gorduras. Estes encontravam-se preenchidos com
uma pasta consistente. No passado, esta limpeza só era realizada quando começava a ser frequente
queimar o fusível, proteção elétrica do sistema, ou quando era impossível realizar a extração de O&G.
A avaria mencionada poderá estar associada ao equipamento estar a trabalhar em esforço, devido ao
acumular de resíduos/pasta no seu interior que impede o movimento dos raspadores/agitadores cujo
objetivo é provocar um fluxo circular benéfico na separação por densidade. Para que estes
equipamentos possam realizar a sua função corretamente e permitir a extração de O&G é necessário
não permitir a acumulação da pasta visível na figura 16. Deste modo, é sugerido realizar a abertura e
limpeza do seu interior periodicamente, por exemplo a cada 6 meses, de forma a retirar o máximo de
partido das potencialidades do equipamento e fazendo consequentemente que chegue menos O&G à
ETARI.

Figura 16 - Direita: Separador de gordura com a tampa aberta antes da limpeza - fotografia de dia 10 de Abril de
2017; Esquerda: Depois da limpeza - fotografia de dia 12 de Abril de 2017.

Foi verificado que os sólidos retirados do cesto de gradados da estação de pré-tratamento são
recolhidos para um contentor de 50L com rodas, que é elevado com o auxílio de um guincho e
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posteriormente despejado na estação elevatória. Da estação elevatória são encaminhados para a
ETARI onde são novamente separados do efluente. O cesto é despejado uma vez por dia, onde
normalmente é recolhida batata laminada, milho e uma pasta consistente. Seria mais prudente não
efetuar duas vezes a mesma separação, deste modo, seria necessário encontrar uma solução para
despejar o contentor diretamente para o contentor do destino final.
O funcionamento da bomba de extração de areias pode ser ajustado no computador central,
sendo que atualmente funciona de 15 em 15 minutos durante 2 minutos. Uma hipótese, seria a de
utilizar o contentor de recolha da areia, que após ser esvaziado é levado até à estação de prétratamento quando o contentor de 50 L estiver cheio, o que acontece normalmente uma vez por
semana. O contentor seria colocado de forma a ser possível despejar o contentor de 50 L para dentro
deste, com o auxílio do guincho elevatório, que já se encontra no local. Após esta tarefa o contentor
retornaria à ETARI, onde seria despejado para o contentor de destino final e o funcionamento do
classificador de areias retornaria a sua normalidade.
Pré-tratamento

Dois equipamentos da etapa de pré-tratamento foram frequentemente alvo de ações corretivas,
os compactadores, cuja função é reduzir o teor em água dos resíduos recolhidos no tamisador, que por
várias vezes avariaram, e o tubo de admissão ao tamisador que por várias vezes entupiu.
Quando os compactadores disparam, surge uma mensagem de alarme no computador central
da ETARI, contudo a sirene de alarme não toca, ou seja, os operadores só detetam o problema quando
vão ao computador. Uma sugestão seria acoplar um alarme sonoro de forma ao problema ser corrigido
o mais rapidamente possível. Em algumas ocorrências o cardan partiu, mas o motor continuava a
trabalhar, não disparando, ou seja, não aparece a mensagem de alarme, mas o compactador não está
a realizar a sua função e o operador só se apercebe quando passa no local e vê que os resíduos se
estão a acumular escorrendo para fora do compactador. Muitas das ocorrências registadas com o
compactador, em que este se encontrava disparado, deixando de efetuar a sua função, eram
solucionadas após a limpeza do material que se encontrava no seu interior.
O tubo de admissão ao tamisador entope com relativa frequência quando este recebe uma
quantidade anormal de resíduos, muita batata, quer inteira ou cortada em forma de palitos, e muita
areia. Para evitar esta situação, seria prudente realizar a abertura da tubagem referida anteriormente
com uma frequência a ajustar com a produção.
O pequeno muro em volta do tamisador cujo objetivo é servir de bacia de retenção, encontrase partido levando, aquando da abertura da tampa do tubo da purga do tamisador ou no caso de avaria
nos compactadores, à escorrência de efluente para a caleira de pavimento que se encontra direcionada
para a ETAR. Contudo, no caso do efluente conter muitos resíduos, poderá ocorrer a colmatação da
grelha, fazendo com que o efluente escorra pelo pavimento. Aconselha-se a reabilitação deste muro e
a colocação de uma estrutura amovível a colocar sobre os dois lados do muro, que permita se
necessário, a entrada e saída de um porta paletes ou empilhador.
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O departamento de engenharia propôs uma medida que consiste na colocação de uma bomba
de extração de areias e de um tanque de armazenamento para ser possível efetuar periodicamente a
limpeza do tubo de admissão ao tamisador, armazenar o conteúdo da limpeza e voltar a injetar na linha
de tratamento.
Sensibilização dos trabalhadores

Ainda é registado tanto na ETARI como na estação de pré-tratamento, a chegada de batata,
quer seja inteira, fatiada ou em formato palha, e de milho. Este facto que demonstra que ainda pode
ser realizado um esforço na redução do desperdício, bem como proceder-se ao correto
encaminhamento destes resíduos in situ, ao invés de enviar para a rede de esgotos. Muitas vezes, nas
operações de limpezas os trabalhadores acabam por, em vez de apanhar os resíduos e colocar no
contentor correto, enviar juntamente com a água para a rede de esgoto.
No período de estágio foram encontrados vestígios de descargas pontuais de óleo para uma caleira de
pavimento, da rede doméstica, localizada no pátio de resíduos. Uma possível hipótese para a
proveniência desta descarga, é os carrinhos de óleo. Quando estes carrinhos estão cheios e é
necessário proceder ao seu esvaziamento, o conteúdo do carrinho é bombado para um dos depósitos
de óleo junto da linha kettle. Contudo esses carrinhos ainda ficam com algum óleo no seu interior e é
possível que para proceder à sua limpeza se realizem estas descargas. No sentido de evitar este
comportamento é possível sensibilizar os trabalhadores para o local correto da descarga referida
anteriormente.
Muito embora a Matutano já possua um conjunto de ações neste campo, é possível sensibilizar os
trabalhadores para as questões abordadas, contribuindo para a redução do desperdício e otimização
da ETARI da Matutano.
Projeto de desidratação dos resíduos extraídos do tamisador

O envio para fim apropriado dos resíduos recolhidos do tamisador representou 8% da parcela
das despesas mensais da ETARI, no ano de 2016, tendo sido enviadas em média 108 toneladas deste
resíduo por mês. Para reduzir este número existe um projeto que irá ser colocado em prática no ano
de 2018, que visa reduzir o teor de água, diminuindo o seu peso final e consequentemente a fatura a
pagar. Este projeto assenta na desidratação deste resíduo no filtro de bandas que atualmente apenas
desidrata as lamas. Para este fim, irão ser realizadas várias alterações no conjunto de compactadores
e tapetes da casca.
Tanque de tempestades

Encontra-se a ser estudada uma medida de carácter preventivo, que visa eliminar uma possível
contaminação da rede pluvial. A solução consiste em utilizar um órgão de tratamento que se encontra
desativado, o reator biológico 2, como tanque de tempestades. Para esta medida ser posta em prática
será necessária a colocação de uma válvula numa das caixas de visita da rede pluvial, que permita
fechar a ligação à próxima caixa de visita e proceder ao envio do efluente para o reator biológico 2
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através de tubagem e um conjunto de bombas a implementar. De seguida, será necessário enviar o
efluente retido nesse órgão para o inicio da linha de tratamento, através de um conjunto de bombas e
tubagem, também a implementar.
Reator UASB

A caldeira que queima o biogás produzido, esteve muitas vezes inoperacional por vários
motivos, entre eles a produção de biogás não ser suficiente para um funcionamento contínuo. Isto
porque necessita de uma pressão mínima de 26 mbar para operar e desliga aos 12 mbar. A produção
de biogás sofre oscilações muito significativas ao longo do dia, consequência da variação da carga
orgânica afluente. Assim sendo, o armazenamento temporário do biogás num gasómetro permitiria gerir
a sua utilização com maior flexibilidade, alimentar a caldeira com um caudal constante e armazenar
biogás, quando a produção for superior às necessidades da instalação.
O biogás é um gás que implica cuidados acrescidos, pelas suas propriedades decorrerem do
seu principal constituinte, o metano (CH4). O CH4 consta do conjunto dos principais gases com efeito
de estufa, tendo um potencial 21 vezes maior que o CO2 de causar dano no ambiente. Ou seja, emitir
uma tonelada de CH4 tem o mesmo efeito de emitir 21 toneladas de CO2 (Forster et al, 2007). Quando
a caldeira está inoperacional, o biogás é diretamente enviado para queima, na tocha.
Tanto a própria caldeira como as tubagens encontram-se corroídas, consequência do facto de
não existir um sistema de tratamento do biogás produzido. Geralmente as utilizações de biogás
requerem a sua depuração de forma à sua qualidade ser compatível com as exigências mínimas dos
equipamentos de valorização, como os motores e caldeiras. Na maioria dos casos o tratamento
necessário consiste na remoção do vapor de água e do sulfureto de hidrogénio (H 2S) (Monte, 2010).
O biogás normalmente apresenta-se saturado em vapor de água, à saída do digestor, que pode
condensar ao entrar em contacto com superfícies mais frias, colaborando para a obstrução das
tubagens e para a deterioração dos equipamentos, sendo que a humidade acelera as reações de
corrosão. A remoção de vapor de água do biogás pode ser exigida para evitar que na queima a chama
se apague. Durante a combustão, ocorre a oxidação do H2S a dióxido e trióxido de enxofre (SO2 e SO3,
respetivamente) que na presença de vapor de água, formam ácido sulfuroso(H2SO3) e sulfúrico
(H2SO4), altamente corrosivos. Neste sentido a remoção de H2S previne a corrosão dos equipamentos
e a formação de atmosferas tóxicas (Monte, 2010).
Pelos vários motivos apresentados, recomenda-se a instalação de um gasómetro para
armazenamento temporário do biogás e de um sistema de tratamento do mesmo.
Bombas de reserva

Verificou-se que muitas das bombas de reserva consideradas no projeto da ETARI, não estão
colocadas no seu local, embora existam em stock. Aconselha-se que as mesmas sejam colocadas,
principalmente nos sítios considerados mais críticos, como a estação elevatória e o poço de lamas
primárias.
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A estação elevatória atualmente encontra-se equipada com duas bombas, tendo lugar para uma
terceira bomba que existe em stock. A operação de colocação da terceira bomba no fundo da estação
elevatória é uma operação muito exigente, não só pela profundidade a que as bombas se encontram
como pelo facto de se encontrarem submersas, sendo uma operação morosa. Caso as bombas
existentes na estação elevatória avariem, o que pode acontecer em qualquer horário, nomeadamente
num horário em que existem poucas pessoas/recursos para responder ao problema, o tempo de
resposta é colocado em causa. O tempo necessário para colocar uma nova bomba nestas condições,
poderá ter como consequência hipotética o transbordo e a necessidade de paragem da fábrica. A
colocação atempada e preparada da terceira bomba evitaria as consequências acima descritas,
aumentando a resiliência da estação elevatória.
O poço de lamas primárias que envia as lamas do decantador primário para o sistema de desidratação,
encontra-se também equipado apenas com uma bomba. Caso essa bomba avarie o tempo necessário
para a sua substituição poderá por em causa a operação de desidratação como comprometer o
tratamento efetuado na instalação.
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4 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE
4.1

Digestão Anaeróbia
O processo de digestão anaeróbia é composto por um conjunto de 4 reações bioquímicas

sequenciais, a hidrólise, a acidogénese, a acetogénese e metanogénese, cada uma mediada por um
grupo de bactérias específico (figura 17). Se o efluente a tratar conter na sua constituição sulfatos e
sulfitos, estes podem ser utilizados pelas bactérias redutoras de sulfato, como aceitadores de eletrões
libertados durante a oxidação do material orgânico (Chernicharo, 2007).

Proteínas, Hidratos de carbono, Lípidos
Hidrólise
Ácidos gordos de cadeia
longa e álcoois

Aminoácidos, açúcares

Acidogénese

Ácidos voláteis (acetato, propionato,
butirato)
(1)
Acetogénese
H2 + CO2
(2)

Acetato
Metanogénese

(3)

CH4 + CO2
Figura 17 - Processos metabólicos e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia. (1) bactérias
acetogénicas produtoras obrigatórias de hidrogénio (2) bactérias metanogénicas hidrogenofílicas (3) bactérias
metanogénicas acetoclásticas. Adaptado de (Chernicharo, 2007).

4.1.1. Hidrólise
A primeira fase da digestão anaeróbia é a hidrólise de hidratos de carbono, proteínas e lípidos
em moléculas mais simples, como os açúcares, aminoácidos e ácidos gordos de cadeia longa. Esta
fase é executada por bactérias anaeróbias estritas e facultativas. A hidrólise é a divisão (lise) de um
composto com uma molécula de água (hidro) (Gerardi, 2003). É geralmente uma fase limitante, no
sentido em que a velocidade a que esta ocorre determina a velocidade das etapas subsequentes
(Lettinga et al,1984), nomeadamente quando os compostos orgânicos a hidrolisar são pouco
biodegradáveis (Gerardi, 2003).
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4.1.2. Acidogénese ou Fermentação
Os compostos dissolvidos, gerados na fase da hidrólise são absorvidos nas células das
bactérias e, após a acidogénese são convertidos em ácidos gordos voláteis (como ácido fórmico,
acético, propiónico e butírico), álcoois, dióxido de carbono, hidrogénio, amónia e novas células.
(Chernicharo, 2007) Nesta fase a população microbiana é composta por bactérias anaeróbias estritas
e facultativas. Estas últimas podem metabolizar o material orgânico por via oxidativa, evitando que o
oxigénio dissolvido iniba as bactérias metanogénicas (Foresti et al,1999).

4.1.3. Acetogénese
A acetogénese converte os produtos da acidogénese em compostos que formam o substrato
para a produção de metano, ácido acético, dióxido de carbono e hidrogénio. Nesta fase, cerca de 70 %
da matéria orgânica digerida (ou equivalente em CQO) foi convertida em ácido acético (Foresti et
al,1999). As bactérias acetogénicas produtoras obrigatórias de hidrogénio são as mediadoras desta
fase. Do ponto de vista termodinâmico, as reações acetogénicas são desfavoráveis em condições de
pressão parcial de hidrogénio no meio superior a 10-4 atm, tornando-se termodinamicamente
favoráveis, para valores inferires ao referido. O processo de regulação da pressão parcial de hidrogénio
no meio é assegurado através de associações sintróficas entre as bactérias acetogénicas produtoras
obrigatórias de hidrogénio e as bactérias metanogénicas hidrogenofílicas, utilizadoras de hidrogénio
(Gerardi, 2003).

4.1.4. Metanogénese
A metanogénese corresponde à última fase da digestão anaeróbia, onde os produtos finais são
o dióxido de carbono e o metano. Esta fase é mediada por bactérias anaeróbias estritas que são
extremamente sensíveis a mudanças na alcalinidade, pH e temperatura (Gerardi, 2003). Em relação à
produção de metano, os microrganismos desta fase podem ser divididos em dois grupos, as bactérias
metanogénicas acetoclásticas, através da redução do ácido acético, e as bactérias hidrogenofílicas,
por redução do dióxido de carbono com hidrogénio. Sendo que, segundo Chernicharo, as primeiras são
responsáveis por cerca de 60 a 70% da produção total de metano (Chernicharo, 2007).

4.1.5. Redução de Sulfatos
Na ausência de sulfatos a digestão anaeróbia ocorre de acordo com a sequência de processos
descrita na figura 17. Com a presença deste composto no efluente, muitos dos compostos intermédios
formados começam a ser utilizados pelas bactérias redutoras de sulfatos, alterando a sequência de
processos metabólicos da digestão anaeróbia. Consequentemente estas bactérias começam a
competir com as bactérias acidogénicas, acetanogénicas e metanogénicas pelo substrato disponível,
resultando numa redução da produção de metano e na toxicidade devido à formação de ácido sulfídrico
(H2S) (Gerardi, 2003). As bactérias redutoras de sulfato podem ser distinguidas em dois grupos, as
espécies que oxidam incompletamente o substrato a acetato e as que oxidam substrato orgânico, como
acetato, em dióxido de carbono. A magnitude da competição encontra-se relacionada com vários
aspetos, nomeadamente com o pH e o rácio CQO/SO42- do afluente. A competição descrita começa
a ser relevante quando a concentração relativa de SO 42- sofre um aumento em relação à concentração
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de CQO. Segundo a bibliografia, quando o rácio de CQO/SO42- é superior a 10 não existem problemas
de toxicidade.(Chernicharo, 2007).

4.1.6. Granulação
A granulação é processo pelo qual a biomassa dispersa se aglutina de forma a constituir
grânulos bem definidos. É um processo complexo, que envolve diferentes grupos tróficos bacterianos
e a sua respetiva interação físico-química e microbiológica (Yu et al, 2001). De acordo com a
bibliografia, o diâmetro dos grânulos varia entre os 0.4-5 mm, dependendo do tipo de efluente, das
condições operacionais e do método analítico. Os grânulos que crescem em substratos acidificados,
como o acetato, são geralmente mais pequenos que os grânulos que crescem em substratos
acidogénicos, como a glucose. Estes variam amplamente na forma, dependendo das condições no
reator, mas normalmente têm uma forma esférica (Schmidt & Ahring, 1996).
O conteúdo em cinzas, ou material inorgânico, de amostras retiradas em várias ocasiões do
mesmo reator variaram até 100%, contudo, em condições mesófilas (descritas no ponto 4.3.1), os
grânulos que crescem em efluentes complexos têm um conteúdo em cinzas menor que os que crescem
em substratos mais simples, como o acetato, propionato e butirato. Os grânulos que crescem em
substratos complexos são frequentemente maiores que os que crescem em substratos mais simples.
O cálcio, magnésio o potássio e o ferro são descritos como os principais componentes das cinzas. O
efeito da estabilização dos precipitados de cálcio e de potássio, nos grânulos, foram confirmados
através de experiencias em que estes elementos foram removidos dos grânulos por tratamento com
EDTA, e como consequência ocorreu uma diminuição na sua performance e em alguns casos a
desintegração dos grânulos (Schmidt & Ahring, 1996) (Schmidt & Ahring, 1993).
Segundo Schmidt & Ahring, os grânulos podem ser interpretados como um biofilme esférico,
uma vez que, existem parecenças entre a formação dos biofilmes e o processo de granulação.
Descrevem o processo de desenvolvimento do biofilme ou de um grânulo em quatro passos: (1)
transporte das células para a superfície de um material inerte não colonizado ou de outras células
(substrato); (2) Adsorção reversível ao substrato através de forças físico-químicas; (3) Adesão
irreversível das células ao substrato por apêndices microbianos, por exemplo o flagelo, e/ou através
de polímeros que ligam as células ao substrato;(4) multiplicação das células e desenvolvimento dos
grânulos (Schmidt & Ahring, 1996).
O substrato pode ser constituído por agregados de bactérias presentes na lama, mas também
de inertes orgânicos ou de materiais inorgânicos, como precipitados ou fibras (palhas). Os mesmos
autores referem ainda, que alguns investigadores demonstraram, através de observações
microscópicas, que as bactérias presentes nos grânulos se encontram rodeadas por polímeros
extracelulares (PEC), sendo comumente aceite que a formação dos grânulos se encontra
correlacionada com a produção dos mesmos. Compreender as características físicas e bioquímicas da
matriz de polímeros extracelulares é importante para compreender a estrutura e função dos grânulos
(Schmidt & Ahring, 1996).
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PEC são feitos de detritos orgânicos, fagos, células lisadas e de outros materiais orgânicos
excretados pelas células microbianas, e contém polímeros de sacarídeos, proteínas, lípidos, fenóis e
ácidos nucleicos. Estes podem ter diferentes funções dependendo do microrganismo, por exemplo,
podem capturar nutrientes solúveis, aumentar a patogenicidade ou diminuir a suscetibilidade à
fagocitose. A composição do PEC afeta as propriedades da superfície dos flocos de bactérias e as
propriedades físicas da lama granular. A bactéria dispersa encontra-se carregada negativamente e há
repulsão eletrostática entre as células, e a produção de PEC pode alterar a carga superficial das
bactérias, resultando na sua agregação (Schmidt & Ahring, 1996). Em relação à lama granular, é
reportado que a carga da superfície da lama tem influência nas características físico-químicas na lama,
isto é, no potencial de troca de catiões, na estabilidade da lama, na desidratação e na viscosidade
(Mahmound et al, 2003).
A adsorção das bactérias depende da superfície das mesmas e do suporte a que estas se vão
aderir. Neste sentido a composição do PEC é importante para a adsorção devido à sua influência sobre
a carga superficial e energia. Por exemplo, o excesso de PEC pode causar deterioração na formação
de flocos, ocorrendo repulsão. A quantidade de PEC é influenciada pelas condições de crescimento
dos grânulos, sendo menor em condições termofílicas comparativamente às condições mesofílicas
(Schmidt & Ahring, 1996).
Embora inúmeros investigadores tenham estudado este processo, ainda não existe um consenso sobre
o mecanismo que o desencadeia (Hulshoff Pol L.W. et al ,2004).

4.2

O Tratamento Anaeróbio em Reator UASB
Segundo Lettinga, embora a viabilidade do tratamento anaeróbio para águas residuais tenha

sido demostrada com o sucesso há mais de 100 anos, o seu desenvolvimento e implementação foram
arrastados por décadas, até a reintrodução do processo de filtro anaeróbio nos anos sessenta e o
avanço tecnológico da década de setenta, nomeadamente o tratamento anaeróbio em leito de lamas
de fluxo ascendente, Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB (Lettinga, 2010).
O conceito e a viabilidade do reator UASB foram demonstrados no final de 1970, no primeiro
reator UASB à escala real de 1000m3, para o tratamento de efluente industrial proveniente de uma
fábrica de açúcar de beterraba, na Holanda. Este trabalho foi elaborado por Lettinga e a sua equipa
composta por investigadores da Universidade Agrícola de Wageningen, da Universidade de
Amesterdão e da Universidade Técnica de Delft, com o apoio financeiro do governo holandês.
Depois do sucesso da aplicação no sector industrial, seguiu-se o tratamento de águas residuais
urbanas. Após os testes efetuados em condições tropicais, temperaturas superiores a 20°C, serem
muito promissores, em 1981 foi realizado um estudo à escala real em Cali, na Colômbia. Os resultados
positivos impulsionaram a credibilidade desta tecnologia, levando à construção de outros reatores
maiores na Colômbia e na Índia (Lettinga, 2010). A aplicação da tecnologia anaeróbia depende muito
da temperatura devido à baixa atividade dos microrganismos a temperaturas inferiores a 20°C, e a
inviabilidade de aquecer os reatores levou a que fossem privilegiadas condições tropicais (Chernicharo,
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2007). Contudo, recentemente tem sido estudado e aplicado este tipo de reator a várias gamas de
temperatura e não apenas para condições tropicais, como no início da aplicação desta tecnologia
(Lettinga et al, 2001).
Atualmente o reator UASB encontra-se largamente difundido no tratamento de uma ampla
variedade de águas residuais, em diversos países, tais como, Brasil, Índia, México e países europeus
como Alemanha e Países Baixos (Lettinga, 2010).

4.2.1 Princípio de Funcionamento
O afluente ao reator é introduzido uniformemente no fundo deste, deslocando-se da zona de
digestão num fluxo ascendente até ao separador trifásico (figura 18). É essencial garantir uma
distribuição uniforme no fundo do reator, para evitar o aparecimento de zonas mortas, curto-circuitos
hidráulicos e caminhos preferenciais no reator (Foresti et al,1999). A zona de digestão é composta por
duas camadas, um leito de lamas granular, granular sludge bed, e uma zona fluidizada. No leito de
lamas ocorre a degradação do material orgânico, a produção do biogás e o crescimento da biomassa.
Os grânulos com boa capacidade de sedimentação permanecem no leito de lamas, enquanto que flocos
e bactérias dispersas acabam por sair do reator juntamente com efluente (Schmidt & Ahring, 1996).
O biogás segue em trajetória ascendente com o líquido, em direção ao separador trifásico. O
movimento ascensional do biogás produzido, cria condições adequadas de turbulência, que permitem
o contacto entre a biomassa e a água residual a tratar, contudo pode também provocar um
arrastamento dos grânulos. O separador trifásico possui um papel muito importante ao separar os
agregados, que flotaram ou ascenderam devido à turbulência, e o biogás produzido do efluente tratado.
Nos reatores UASB, não existe nenhum material de suporte à biomassa, a imobilização da
biomassa é conseguida devido à qualidade de sedimentação dos agregados. A sedimentação dos
sólidos suspensos do afluente ocorre devido à sua densidade e ao fluxo hidráulico ascendente, que
garante que os grânulos permanecem retidos no leito de lamas. A manutenção da estrutura granular é
um fator muito importante, pois em determinadas condições pode ocorrer deterioração dos agregados
e no pior cenário o washout, perda da biomassa viável do reator, pondo em causa a estabilidade do
mesmo.

Biogás

Separador trifásico

Efluente

Bolhas de biogás
Zona fluidizada

Afluente

Leito de lamas granular

Figura 18 - Representação esquemática de um Reator UASB adaptado de (Veolia, s.d)
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4.2.1.1 Granulação em reator UASB
Hulshoff Pol et al produziram uma revisão das diferentes teorias de granulação em reatores
UASB, as quais foram agrupadas em três grupos, de acordo com o principal fator responsável pela
formação dos grânulos: física (2), microbiológica (11) e termodinâmica (4). A maioria das teorias
confirma que a Methanoseata, género de bactéria metanogénica exclusivamente acetotrófica,
desempenha uma função chave no que diz respeito à granulação, possuindo como característica a
capacidade de aderir a superfícies inertes, e que o género Methanosarcina favorece a formação dos
grânulos crescendo em agregados devido à excreção de polímeros extracelulares (Hulshoff Pol L.W.
et al ,2004).
Segundo os mesmos autores, existe consenso que o estado inicial da granulação é a adesão
bacteriana, tal como sucede na fase inicial de formação dos biofilmes. Neste sentido, a presença de
partículas inertes estabilizadas, que podem servir de superfície onde as bactérias podem aderir, é uma
vantagem. É ainda referido que otimizando as condições para o crescimento da bactéria metanogénica
chave, como o pH e a temperatura, a granulação pode melhorar significativamente (Hulshoff Pol L.W.
et al ,2004).

4.3

Condicionantes operacionais

4.3.1 Temperatura
A digestão anaeróbia pode ser classificada consoante três gamas de temperatura ótima:
psicrófila (<20°C), mesofílica (20-45°C), e termofílica(>45°C). Na figura 19, é possível verificar que a
atividade biológica é afetada com uma variação de apenas alguns graus de temperatura.

Figura 19 - Taxa de crescimento relativa dos microrganismos, psicrófilos, mesofílicos e termofílicos (adaptado de
(Schön, 2009))

As bactérias metanogénicas apresentam um crescimento ótimo entre 30 e 35°C no caso da gama
mesofílica, e de 50 a 55°C para a gama termofílica (Chernicharo, 2007). De entre os principais efeitos
da temperatura incluem-se as alterações no crescimento microbiano, na velocidade dos processos, no
equilíbrio iónico e na solubilidade dos substratos, principalmente dos lípidos. A temperaturas inferiores
a 20°C a taxa de solubilização de gorduras, do material particulado e de polímeros orgânicos é lenta,
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podendo, devido à indisponibilidade desse substrato para promover o crescimento bacteriano, provocar
instabilidade no reator (Foresti et al,1999). A solubilidade dos compostos gasosos aumenta conforme
a temperatura diminui dos 20°C, implicando que as concentrações de metano, sulfureto de hidrogénio
e hidrogénio dissolvido sejam maiores no efluente de reatores que operem a temperaturas inferiores.
A viscosidade dos líquidos também aumenta, a temperatura reduzida, fazendo com que seja requerida
mais energia para fornecer a agitação necessária, diminuindo o grau de agitação nos reatores,
particularmente no caso de reatores com baixa taxa de produção de biogás (Lettinga et al, 2001).
Temperaturas superiores permitem menores tempos de retenção hidráulicos, cargas orgânicas
elevadas e uma maior produção e metano (Schön, 2009). Gerardi recomenda que a temperatura nos
reatores deve ser mantida constante, não devendo ser permitidas mudanças superiores a 2° (Gerardi,
2003).

4.3.2 pH e Alcalinidade
O pH pode afetar o processo de digestão anaeróbia de forma direta, através de alterações na
atividade enzimática devido a mudanças na estrutura das proteínas que ocorre drasticamente como
resultado da mudança de Ph, ou indiretamente, afetando a toxicidade de vários compostos, como dos
ácidos voláteis, do azoto amoniacal, do sulfureto de hidrogénio, entre outros (Chernicharo, 2007). O
intervalo de pH considerado ótimo para o crescimento da maioria das bactérias anaeróbias é de 6,87,2, sendo que valores inferiores a 6 e superiores a 8 são restritivos e tóxicos para as bactérias
metanogénicas, as mais sensíveis a variações deste parâmetro (Gerardi, 2003). Os grupos de
microrganismos intervenientes da digestão anaeróbia apresentam sensibilidades diferentes ao pH,
estando representados os intervalos ótimos na tabela 6.
Tabela 6 - pH ótimo para os diferentes grupos de bactérias intervenientes na digestão anaeróbia, adaptado de (DiBerardino, 2006).

Grupo Bacteriano

Intervalo de pH ótimo

Hidrolíticas

7,2-7,4

Acidogénicas

±6

Acetogénicas

7,0-7,2

Metanogénicas

6,5-7,5

Redutoras de Sulfatos

7,3-7,6

A alcalinidade representa a capacidade do reator neutralizar ácidos formados no decorrer da
digestão anaeróbia ou presentes no substrato que entra no reator, prevenindo mudanças rápidas de
pH. A estabilidade da digestão é melhorada com valores de concentração de alcalinidade elevados.
Uma diminuição na concentração de alcalinidade é seguida de uma rápida mudança no pH. O pH
encontra-se também relacionado com a amónia (NH3), e um aumento no pH resulta num aumento da
toxicidade de NH3, devido à mudança no equilíbrio NH3/NH4+. Segundo Chen Y. et al, muitos reatores
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falham devido à acumulação de concentrações elevadas de ácidos gordos voláteis, provocando uma
diminuição acentuada no pH que por sua vez inibe a metanogénese (Chen et al., 2008).

4.3.3 Potencial Redox (Eh)
O Eh é utilizado como um indicador do tipo de respiração que ocorre no meio e das reações
dominantes (tabela 7) exprimindo a capacidade das moléculas receberem ou doarem eletrões (redução
ou oxidação, respetivamente).
Tabela 7 - Potencial de oxidação-redução e molécula final da cadeia de eletrões de acordo com o tipo de respiração
(adaptado de (Gerardi, 2003))

Molécula final da cadeia de

Tipo de Respiração

Eh (mV)

Aeróbia ou óxica

>50

O2

Anóxica

50 a -50

NO3-

Redução de Sulfato

<-50

SO42-

Fermentação de ácidos e álcoois

<-100

CH2O

Produção de Metano

<-300

CO2 (como carbonato, CO32-)

eletrões

Quando o substrato é degradado nas células das bactérias, a energia é obtida dos eletrões que
são libertados, aquando da quebra das ligações químicas do substrato. No caso das bactérias
metanogénicas, estas só se desenvolvem a partir de valores inferiores a -300mV, devido a
incapacidade de competir com organismos fermentativos em valores superiores ao referido (Gerardi,
2003).

4.3.4 Inibição e efeitos tóxicos
Quando um composto causa alterações adversas na população microbiana ou na sua taxa de
crescimento é considerado tóxico ou inibidor. A inibição usualmente é indiciada pela diminuição da
produção de biogás e pela acumulação de ácidos orgânicos. Os compostos como amónia, sulfuretos
(mencionado no ponto 4.1.5), iões metálicos, metais pesados e algumas substâncias orgânicas são
considerados como os compostos inibitórios e tóxicos mais comuns da digestão anaeróbia (Chen et al,
2008).
O efeito inibidor ou tóxico destas substâncias, irá depender da capacidade de adaptação da
comunidade microbiana ao meio, uma vez que, os microrganismos podem desenvolver uma certa
tolerância a concentrações significativamente elevadas, após a sua aclimatização (Chen et al, 2008).

4.3.4.1

Ácidos gordos voláteis (AGV)
A presença de concentrações relativamente elevadas de AGV de cadeia curta (1 a 3 átomos

de carbono), como por exemplo, ácido acético, butírico e propiónico, causa uma redução na
concentração da alcalinidade podendo levar a uma queda no pH. O facto das composições química e
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estrutural de vários ácidos gordos de cadeia longa serem similares às dos componentes lipídicos
presentes na parede das células das bacterias produtoras de metano, permite que esses compostos
se dissolvam na parede das mesmas. Uma vez dissolvidos inibem a atividade das bactérias mesmo
em concentrações reduzidas (Gerardi, 2003).
A presença da concentração em excesso de AGV pode ser corrigida através da adição de compostos
alcalinos. De forma a minimizar a inibição, é importante manter a concentração em AGV no intervalo
ótimo de 50-500 mg/L como acido acético (Gerardi, 2003).
4.3.4.2

Amónia
A amónia é produzida pela degradação de compostos orgânicos nitrogenados, nomeadamente

ureia e proteínas (Gerardi, 2003). A amónia livre (NH3) encontra-se em equilíbrio com o ião amónio
(NH4+). Esse equilíbrio depende do pH, as duas espécies encontram-se na mesma quantidade a pH de
9.3, um aumento no pH representa um aumento de NH3 e uma redução um aumento da concentração
de NH4+, (Gerardi, 2003). Chen et al refere que, a inibição pode afetar o pH intracelular, aumentar a
necessidade de energia de manutenção e provocar alterações na atividade enzimática. Os mesmos
autores referem que concentrações de amónia até 200 mg/L são consideradas benéficas, uma vez que,
o nitrogénio é um nutriente essencial para os microrganismos anaeróbios, enquanto que, na bibliografia
é referenciada uma gama considerável de valores, 1,7 a 14 g/L, onde a produção de metano foi reduzida
em 50%. A diferença significativa de valores é atribuída ao tipo de substrato, inóculo, condições
ambientais (como temperatura e pH) e tempos de aclimatização (Chen et al , 2008).

4.3.4.3

Iões metálicos
A toxicidade devida à presença elevada de sais encontra-se associada a catiões,

nomeadamente iões metálicos como sódio, cálcio (Ca2+), magnésio e potássio. Estes podem ser
libertados aquando da quebra de matéria orgânica ou adicionados através de químicos, utilizados com
a finalidade de ajustar o pH. São considerados elementos essenciais para o crescimento microbiano, e
como tal, em concentrações moderadas são benéficos, e em concentrações elevadas afetam a
velocidade ou podem mesmo causar inibição do crescimento microbiano (Chen et al, 2008).
No caso do Ca2+, uma concentração de 100 a 200mg/L é indicada como benéfica para a granulação,
pensa-se ser constituinte dos polissacarídeos extracelulares e/ou das proteínas utilizadas neste
processo. Uma concentração superior a 600 mg/L influencia negativamente o processo (Yu et al, 2001),
uma quantidade excessiva de Ca2+ provoca a precipitação de carbonato e fosfato, podendo resultar
numa redução da biomassa e da atividade das bactérias metanogénicas, obstrução das tubagens,
perda da capacidade tampão e de nutrientes importantes para a digestão anaeróbia (Chen et al, 2008).

4.3.4.4

Metais pesados
Os metais pesados que envolvem uma preocupação particular incluem o crómio, ferro, cobalto,

cobre, cádmio e níquel. Estes elementos podem ser acumulados atingindo concentrações tóxicas. O
efeito tóxico é atribuído à sua interferência na estrutura e função das enzimas (Chen et al, 2008).
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4.3.4.5

Substâncias orgânicas
Clorofenóis, compostos alifáticos halogenados, compostos aromáticos, ácidos gordos de

cadeia longa e compostos à base de lenhina, fazem parte das substâncias orgânicas que na pesquisa
bibliográfica realizada por Chen et al, são indicados como podendo inibir os processos anaeróbios. A
acumulação de poluentes apolares nas membranas das bactérias causa desequilíbrio do gradiente
iónico e eventualmente lise celular (Chen et al, 2008).

4.3.5 Variáveis de monitorização e indicadores de controlo
Para além da monitorização das variáveis já identificadas como a temperatura, o pH e o
potencial redox, existem outras, que possibilitam construir um conjunto de indicadores, tal como as
eficiências de remoção. Entre elas, a carência química de oxigénio (CQO), sólidos suspensos totais
(SST) e voláteis (SSV), carência bioquímica de oxigénio em 5 dias (CBO 5), O&G e caudais
volumétricos.

4.3.5.1

O&G
Uma desvantagem dos reatores UASB é a sua sensibilidade a O&G. Este parâmetro deve

permanecer a baixo dos 50 mg/L no afluente, caso contrário o processo é prejudicado negativamente
(European Commission, 2006).

4.3.5.2

Rácio C/N
O rácio C/N sugerido como ótimo para a produção de biogás é de 25:1 (Gerardi, 2003) .Valores

mais elevados provocam uma deficiência em azoto. Por outro lado, a valores inferiores verifica-se a
produção excessiva de amónia, levando a inibição das bactérias metanogénicas resultando numa
redução da produção de metano e possível acumulação de AGV (Chen et al, 2008).

4.3.5.3

Carga orgânica volúmica e razão F/M
A carga orgânica volumétrica, organic loading rate (OLR), é medida em termos de kg

CQO/(m3.d), e representa a quantidade de matéria orgânica aplicada ao reator diariamente, por unidade
de volume do mesmo (Mahmound et al, 2003). A razão F/M consiste na quantidade de alimento, matéria
orgânica, aplicada diariamente, por unidade de massa de microrganismos presentes, e pode ser
expressa em kg CQO/(kg SST.d).

4.3.5.4

Tempo de retenção hidráulico (HRT)
O tempo de retenção hidráulico é o tempo médio que o efluente permanece no reator, é definido

pela razão entre o volume útil do reator e o caudal afluente a este. Mahmoud et al, refere a forma como
este parâmetro se encontra relacionado com a remoção de sólidos em reatores UASB, uma vez que,
este parâmetro possui uma relação direta com a velocidade ascensional do afluente (Vup) e com o
tempo de contacto dos sólidos com o liquido, e ainda com a possibilidade de os sólidos coalescerem
ou ficarem retidos no leito de lama (Mahmound et al, 2003).
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Sendo que, por exemplo, uma redução no HRT é acompanhada pelo aumento da Vup que poderá
conduzir ao washout dos sólidos influentes e da biomassa viável (Mahmound et al, 2003).

4.3.5.5

Caudal, Rendimento de produção e composição do biogás
O caudal de biogás produzido, especialmente de metano, aumenta com o aumento da carga

orgânica afluente ao digestor, até a população metanogénica não ser mais capaz de degradar os AGV.
A quantidade produzida é diretamente relacionada com a quantidade de matéria orgânica removida,
medidas como sólidos voláteis (VS) (Gerardi, 2003). A composição volumétrica média do biogás é de
50-75% de CH4 e 25-45% de CO2 (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), 2010). Contudo,
já foram reportados valores de metano superiores ao intervalo mencionado.
Há quem considere que a química por detrás dos processos de digestão anaeróbia não permite uma
concentração de CH4 muito maior que 70%, mesmo quando são utilizados substratos que contêm O&G.
Concentrações entre 65-80% devem-se à dissolução do CO2 no efluente, uma vez que o CO2 é muito
mais solúvel que o CH4 em água. Por exemplo, a 21°C e a uma pressão de 1 atmosfera, cerca de
1,8g/L de CO2 são dissolvidas face às 4 mg/L de CH4. O mesmo autor refere ainda que teoricamente
os processos de digestão anaeróbia em duas fases são indicados para obter elevados teores de CH4,
uma vez que permitem criar um ambiente adequado às populações microbianas distintas dos dois
principais processos, acidogénese e metanogénese, resultando numa concentração de CO2 no
segundo estágio, onde é recolhido o biogás, mais reduzida, e consequentemente um biogás mais rico
em CH4. Contudo os pressupostos para esta afirmação geram discordância (Krich et al, 2005).
Por outro lado, o tipo de substrato e a via selecionada para produzir o metano, também influenciam a
composição do biogás. Por exemplo, o metano produzido, via H2/CO2, por um lípido (como a trideína,
C57H12O6) é 29,9%, enquanto que, por exemplo, no caso da proteína (como gelatin, CH2.03O0.6 N0.3
S0.001) é de 10,8%. A preferência por esta via faz com que o CO2 seja consumido, diminuindo a sua
percentagem no gás resultante. O potencial de metano de Buswel, que reflete a biodegradabilidade
dos compostos, difere com o substrato, aumentando ou diminuindo o teor em CH4. A título de exemplo,
refira-se,1,014 L CH4/g SV para o lípido, referido anteriormente, e 0,316 L CH4/g SV no caso da mesma
proteína (Lima et al, 2016).
A qualidade do biogás, em termos de %CH4, deve ser monitorizada, uma vez que, a sua
composição é estável ao logo do tempo, e uma queda para além do valor médio registado pode indicar
um distúrbio no processo. A diminuição do rendimento da produção e do respetivo caudal produzido é
um indicador antecipado de inibição ou falha no processo (Gerardi, 2003).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Análise dos dados da ETARI da Matutano
Para o presente trabalho foram utilizados os dados de análises realizadas no laboratório da
ETARI da Matutano, correspondentes aos anos de 2015, 2016 e ao período de 1 de janeiro de 2017 a
31 de julho de 2017. Os dados utilizados dizem respeito aos parâmetros: temperatura (°C), pH, SST
(mg/L), CQO (mg/L), CBO5 (mg/L), O&G (mg/L), AGV (mg/L, como acido acético), Ca2+, caudal (Nm3/d)
e qualidade do biogás (% CH4).
Todos os dados provêm de amostras pontuais à exceção das amostras do efluente final, que
provém de amostra composta representativa do caudal descarregado em 24 horas. Os pontos de
amostragem encontram-se localizados na linha de tratamento na figura 6 e a sua breve descrição vem
na tabela 8.
Tabela 8 - Descrição dos pontos de amostragem.
Ponto de Amostragem (PA)

Descrição

PA-1

Afluente Bruto

PA-2

Entrada do Reator UASB

PA-3

Saída do Reator UASB

PA-4

Efluente Final

A medição do pH e da temperatura é realizada por um potenciómetro com termómetro
regularmente calibrado, sendo efetuada a lavagem do mesmo com água destilada entre leituras. Para
a determinação dos SST utilizam-se filtros previamente pesados, através dos quais é filtrado um volume
conhecido de amostra, seguido de secagem em estufa a 105ºC durante 2 horas, arrefecimento num
exsicador e nova pesagem. A diferença de massas indica a massa dos SST. De seguida a amostra no
filtro é colocada numa mufla a 550ºC durante 2 horas, arrefecida num exsicador e pesada, e a diferença
de massas indica os SSV. Os SST incluem matéria orgânica e inorgânica e os SSV refletem a matéria
orgânica.
A CBO5 define-se como a quantidade de oxigénio dissolvido, expresso em mg/L de O2, que é
consumido na oxidação biológica, em condições aeróbias, da matéria orgânica contida numa amostra,
durante um período de cinco dias. Utilizou-se o método respirométrico para quantificar este parâmetro,
através do sistema OXITOP da marca WTW. A determinação dos O&G é uma operação muito morosa
onde se procede à separação da água e dos óleos e gorduras da água através da utilização de um
solvente, n-hexano.
As análises de CQO, AGV e Ca2+ foram realizadas com recurso a kits laboratoriais da Hach Lange,
(detalhe dos kits utilizados no anexo II), um termoreactor modelo HS200S e um espectrofotómetro
modelo DR 3900. O caudal de biogás e a qualidade do biogás medida em percentagem de metano são
registados diariamente ao final de cada dia através da sua leitura no medidor instalado no reator.
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A frequência das análises realizadas na ETARI da Matutano, descritas anteriormente, encontrase na tabela 9. Contudo devido às exigências operacionais, estas sofreram algumas alterações ao
longo do período em estudo. Por vezes, em determinadas semanas, foram realizadas mais análises a
determinado parâmetro, e noutras, pelo contrário, o número de análises diminuiu. Existiram ainda
períodos em que determinados parâmetros não foram avaliados, que irão ser referenciados sempre
que se justificar.
Tabela 9 - Frequência das análises utilizadas nos gráficos presentes nos pontos 1.5, 5.2 e 5.3; D - Diária; S Semanal; BS- Bissemanal.

Parâmetro

PA-1

PA-2

PA-3

PA-4

Temperatura (°C)

-

D

D

-

pH

-

D

D

-

CBO5 (mg/L)

S

S

S

S

SST (mg/L)

S

BS

BS

D

CQO (mg/L)

S

BS

BS

D

Caudal de biogás (Nm 3/d)

-

D

D

-

CH4 (%)

-

D

D

-

AGV (mg/L)

-

S

S

-

O&G (mg/L)

-

S

-

-

Ca2+

-

S

S

-

(mg/L)

5.2. Análise da produção de efluentes
Com a finalidade de encontrar uma relação do volume de efluente produzido com o período de
limpezas, ou com o plano de produção semanal, foi realizado um estudo a um período de 7 semanas,
com inicio em 20 de junho de 2017 e término em 7 de agosto de 2017 (figura 20).
Devido ao facto de não existir um caudalímetro na entrada da ETARI, os dados utilizados são
retirados do PA-4. Para utilizar este dado foi necessário considerar que a ETARI se encontra a operar
em regime estacionário, ou seja, o que entra, o afluente, é igual ao que sai, ao efluente. Na ETARI na
Matutano existem apenas dois caudalímetros, um à entrada do digestor anaeróbio, PA-2, e o referido
anteriormente, sendo que no período em estudo, em média, 98% do caudal que passou no ponto de
amostragem PA-4 passou no PA-3.
Nesse estudo foi inicialmente verificado se os picos de efluente semanais tinham alguma
relação com alguma das operações de limpezas realizadas, nomeadamente a de higienização, bem
como se os mesmos coincidiam com o plano de produção semanal, o que não se verificou. Contudo é
visível um padrão na produção de efluente, em todas as semanas existe um valor máximo semanal
registado entre quarta-feira e sexta-feira. Cinco das sete semanas apresentam dois valores máximos e
entre eles é observado um ou dois (apenas na semana de 17 a 22 de julho de 2017) valores inferiores.
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Os pontos a vermelho, no gráfico 1, são o resultado da divisão da diferença entre o registo de
sexta-feira e o de segunda-feira por 3, uma vez que, aos fins de semana não foi realizado o registo
deste parâmetro, e o registo é efetuado no final de cada dia. Contudo esta análise atribui o mesmo
peso, ou seja, o mesmo volume de caudal a cada dia, o que não corresponde à realidade. Uma vez
que é expectável a segunda-feira obter um valor menor e ao sábado um valor mais elevado, sendo o
domingo o dia com menos linhas a produzir, apenas a linha Kettle.

1100

1000

900

7-ago-2017

31-jul-2017

24-jul-2017

17-jul-2017

10-jul-2017

3-jul-2017

26-jun-2017

800

19-jun-2017

Caudal de efluente produzido (m3/d)

1200

Figura 20 - Caudal produzido de 20 de junho a 7 de agosto de 2017; os pontos a vermelho são o resultado da
diferença entre o registo de sexta-feira e o de segunda-feira a dividir por 3, uma vez que, aos fins de semana não
foi realizado o registo deste parâmetro.

Excluindo dos valores a vermelho, ou seja, todos os sábados domingos e segundas-feiras, a
média de efluente produzido no período em análise foi de 967 m 3/d, tendo variado entre o mínimo de
844 m3/d e o máximo de 1122 m3/d.

5.3. Desempenho da ETARI no ano de 2016
No ano de 2016, foram tratados em média 799 m3/d de efluente. Na tabela 10 encontram-se as
concentrações médias registadas no ano de 2016 dos parâmetros SST, CQO e CBO5, nos vários
pontos de amostragem e o respetivo VLE. Ao comparar os valores do PA-4 com os VLE, presentes na
tabela 10, verifica-se que a ETARI cumpre com os VLE nos três parâmetros mencionados.

De seguida é apresentada a figura 21, que permite compreender forma como cada etapa de
tratamento contribui para a remoção dos parâmetros acima mencionados, apresentando os valores de
remoção médios, e o desvio padrão obtido. Para a realização desta análise foram considerados todos
os valores, como é possível observar nos gráficos da eficiência de remoção em função do período em
análise, de cada etapa de tratamento para cada parâmetro, presentes no anexo III.
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Tabela 10 - Valores médios e respetivo desvio padrão, do ano de 2016 e respetivos VLE para os parâmetros
SST, CQO E CBO5 para os pontos de amostragem PA-1, PA-2, PA-3 e PA-4.

Ano de 2016 - Valores médios e desvio padrão (mg/L)
SST

CQO

CBO5

PA-1

3894 ± 1991

7134 ± 2255

3328 ± 557

PA-2

1006 ± 577

3441± 766

2135 ± 373

PA-3

776 ± 560

1814 ± 972

1412 ± 528

PA-4

17±7

104 ± 37

25 ± 11

VLE (mg/L)

60

150

40

100

% Remoção

80
60
40
20
0
SST

CQO

CBO5

-20
Pré-tratamento + Tratamento primário
Tratamento Anaeróbio (Reactor UASB)
Tratamento Aeróbio + Decantadores Secundários
Figura 21- Eficiência de remoção observada em 2016 no pré-tratamento e tratamento primário, tratamento anaeróbio e
tratamento aeróbio juntamente com os decantadores secundários, para os parâmetros SST, CQO e CBO5. Média ± desvio
padrão (N ≥35)
Pré-tratamento + tratamento primário

Na análise ao conjunto das operações unitárias, de pré-tratamento e tratamento primário,
descritas nos pontos 2.3 e 2.4, foram utilizados os dados recolhidos no PA-1 e PA-2. Apresentaram
uma percentagem de remoção de 71% de SST que se repercute numa remoção de CQO e CBO5 de
48% e 34% respetivamente. Obtendo-se um desvio padrão de 17% para os parâmetros SST e CBO5 e
de 21% para o CQO, estes valores poderão dever-se à flutuação das características do efluente no
tempo e à consequente performance do tratamento perante as mesmas.
Tratamento anaeróbio (Reator UASB)

Para o tratamento anaeróbio, foram utilizados o PA-2 e o PA-3. As eficiências neste tratamento
são reduzidas, como verificado pelas percentagens de remoção média de 29% para os SST, 51% para
a CQO e 34% na CBO5, comparativamente à percentagem de remoção expectável de CQO neste tipo
de reator, 75-85% (European Commission, 2006), e aos expectáveis 80-90% de eficiência de remoção
para o parâmetro CBO5, indicados na tabela 2. O desvio padrão de 47% do parâmetro de SST evidência
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possíveis problemas que podem ter ocorrido no período em análise. No ponto 5.3 é realizada uma
análise mais pormenorizada a este tratamento.
Tratamento aeróbio + Decantadores secundários

É possível verificar que o tratamento aeróbio juntamente com os decantadores secundários foi
o que obteve melhores valores de remoção, 93% ou superiores, sendo o tratamento onde o desvio
padrão obtido foi menor, 4% para SST, 3% para CQO e 0,01% para CBO5, demostrando estabilidade.
Para este conjunto de tratamento, recorreu-se ao PA-3 e ao PA-4.
Conjunto de todos os tratamentos realizados na ETARI

O gráfico do tratamento realizado na ETARI (figura 22) foi efetuado através das amostras
recolhidas no PA-1 e no PA-4. A eficiência da remoção de SST e CBO5 na combinação de todos os
tratamentos da ETARI da Matutano foi de 99% e de 98% para o parâmetro CQO. A variação da remoção
foi mínima ao longo do período em análise, registando um desvio padrão de 0.9% para SST, 0.3% para
o CBO5 e 0.8% para o CQO.
Estes valores vão de encontro aos 99.5% de remoção de CBO5 descritos por Hadjivassilis et al, para o
tratamento de águas residuais numa indústria de batata frita com o mesmo tipo de tratamento da
Matutano, reator UASB seguido de tratamento por lamas ativadas (Hadjivassilis et al, 1997). Bem como
com os 78-99% de remoção de CBO5 descritos por Haydar et al, no tratamento de efluente proveniente
de uma outra fábrica de batatas fritas com o mesmo método de tratamento (Haydar et al,2014).
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Figura 22 - Eficiência de remoção observada em 2016 no conjunto de todos os tratamentos da ETARI, para os parâmetros
SST, CQO e CBO5. Média ± desvio padrão (N ≥34)

De referir que, mesmo com os bons resultados obtidos na análise ao conjunto de todos os
tratamentos realizados na ETARI, existe margem para estes virem a obter resultados ainda melhores,
caso o reator UASB passe a trabalhar com uma eficiência dentro da gama espectável para este tipo de
equipamento, referenciada anteriormente.
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5.4. Desempenho do reator UASB
De forma a analisar o desempenho do reator UASB, foram realizados gráficos com a evolução
de determinados parâmetros ao longo do tempo. Nestes gráficos cada ponto é o resultado de uma
média que inclui o respetivo ponto, os dois anteriores e dois posteriores ao mesmo. Desta forma, foi
possível evidenciar tendências e atenuar variações, permitindo uma leitura mais clara dos resultados.
A análise estatística aos dados de 2015 a julho de 2017 compreendeu a realização de um
boxplot para cada parâmetro, onde se encontram representados cinco valores estatísticos que ilustram
a diversidade da amostra. Nas extremidades da barra vertical encontram-se representados os valores
máximo e mínimo. A base do bloco inferior representa o primeiro quartil, 25% dos valores são inferiores
a esse valor. A divisão entre o bloco inferior e superior indica a mediana. O topo do bloco superior
representa o terceiro quartil, 25% dos valores são superiores ao indicado.
É necessário ter em consideração que os máximos e mínimos obtidos no primeiro gráfico não
irão coincidir com os registados nos boxplots, uma vez que, no gráfico dos parâmetros em função do
tempo, os valores extremos foram suavizados, dado o método de tratamento de dados selecionado.
A figura 23 apresenta as temperaturas registadas na entrada (PA-2) e saída (PA-3) do reator
anaeróbio. A diferença entre estas é pouco significativa encontrando-se quase sempre sobrepostas,
excetuando o período de janeiro a julho de 2015 e pontualmente no ano de 2016, em que a caldeira se
encontrava a funcionar aquecendo o afluente. Os fatores que influenciam a temperatura no PA-2 é a
temperatura atmosférica e a temperatura a que o efluente é descarregado. A variação da temperatura
espelhou a variação da temperatura atmosférica, registando temperaturas inferiores no inverno e
superiores nos meses mais quentes. A mediana do ano de 2017 é superior à dos anos anteriores, por
apenas contar com os primeiros 6 meses do ano, faltando passar o outono e o inicio do inverno, que
contribuem para baixar este valor.
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Figura 23 - Evolução da temperatura no período de análise (esquerda) Boxplot da temperatura para cada ano e
para cada ponto de amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.
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As condições ideais de temperatura para a fase crítica da metanogénese, no caso da gama mesofílica,
é entre os 30- 35°C, conforme a bibliografia apresentada. Em projeto foi considerada uma temperatura
fixa de 30ºC. Na realidade, essas condições apenas se verificaram pontualmente, relevando uma
necessidade de aquecimento. Sendo os microrganismos, nomeadamente os metanogénicos, sensíveis
a variações deste parâmetro, é possível antever que as eficiências de remoção e a produção de biogás
podem não corresponder à capacidade máxima de tratamento.
A variação do pH quer no afluente, quer no efluente do reator UASB, encontram-se na figura
24. De referir que nunca foi adicionado qualquer reagente para correção deste parâmetro. A mediana
do pH do afluente recolhido no PA-2 manteve-se constante tendo registado 6.9 no ano de 2015 e 6,8
no ano de 2016 e 2017. Enquanto que os valores recolhidos no PA-3 registram uma descida, de 7,2 e
7,1 nos anos de 2015 e 2016, para 6,7 em 2017. Em 2017 o intervalo de variação do pH no PA-3, de
5,8-7,4, demostra a tendência de acidificação do reator face aos anos anteriores. No ano de 2017 os
valores de pH foram muitas vezes inferiores ao intervalo considerado ótimo para o crescimento da
maioria das bactérias anaeróbias, de 6,8-7,0.
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Figura 24 - Evolução do pH no período de análise (esquerda) Boxplot do pH para cada ano e para cada ponto de
amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.

A figura 25 exibe a CBO5, e no período de 1 de junho de 2015 a 19 janeiro 2016 não existiu
qualquer registo deste parâmetro. A média considerada em projeto, 1771 kg/d, foi sempre ligeiramente
ultrapassada, mas nunca excedendo o valor máximo de 3186 kg/d. O ano de 2017 foi o de menor
dispersão no PA-2, 1500-2250 mg/L, e o que obteve valores mais elevados no PA-3, 1250-2500mg/L.
É possível observar que o ano de 2015 registou melhores valores de remoção, obtendo-se uma maior
diferença entre os valores do PA-2 e do PA-3, mas nos anos seguintes segue-se uma perda de
eficiência na remoção deste parâmetro.
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Figura 25 - Evolução da carga em CBO5 no período de análise (esquerda) Boxplot da CBO5 para cada ano e para
cada ponto de amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.

Relativamente aos SST, na figura 26, o ano de 2016 obteve a maior dispersão nos resultados
para o PA-2, 220-7686 mg/L, contudo a mediana para 2015, 2016 e 2017 de 880 mg/L,920 mg/L e 886
mg/L, respetivamente, não alcançou uma grande variação na sua ordem de grandeza. No PA-2 cerca
de 79% dos SST são de natureza orgânica, medida como sólidos suspensos voláteis (SSV). O valor
máximo de projeto, 1892 kg/d, foi por várias vezes ultrapassado. Os valores do PA-3 superaram
algumas vezes os valores do PA-2, nessas alturas houve perda de biomassa, washout do reator.
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Figura 26- Evolução da carga em SST no período de análise (esquerda); Boxplot dos SST para cada ano e para
cada ponto de amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.
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Os gráficos apresentados na figura 27 ilustram o parâmetro CQO, no PA-2, 54% da CQO
deve-se à presença de matéria orgânica solúvel. A média dos valores obtidos no PA-2 nos três anos,
2405 kg/d, 3162 kg/d e 3237 kg/d encontra-se muito afastada da indicada em projeto, 6240 kg/d. A
mediana no PA-2 não variou muito ao longo dos anos, enquanto, o PA-3 regista uma tendência de
aumento ao longo do período em estudo, espelhando a perda de eficiência do reator.
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Figura 27 - Evolução da carga em CQO no período de análise (esquerda) Boxplot da CQO para cada ano e para
cada ponto de amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.

Na figura 28, pode observar-se a variação do caudal de biogás e da qualidade do metano, em
%CH4. O reator UASB em termos de produção de biogás foi ineficiente, registando valores muito
inferiores à faixa de projeto, de 2650-3090 Nm3/d. O valor máximo registado, 1104 Nm 3/d, foi obtido no
ano de 2015. É notório um decréscimo bastante acentuado na produção de biogás no ano de 2017, a
mediana passou dos 375 Nm 3/d em 2016 para os 111 Nm 3/d em 2017.
A qualidade do metano registou um ligeiro decréscimo no decorrer do período em análise, em 2015
registou o valor mediano de 78%, em 2016 de 75% e em 2017 de 71%. Mesmo assim, estes valores
são elevados quando comparados com a faixa descrita pela bibliografia, no ponto 4.3.6.5.. No mesmo
ponto são referidas algumas justificações para atingir valores superiores. De referir que o reator UASB
da Matutano é antecedido por um tanque de acondicionamento que poderá ter semelhanças, e
funcionar como o primeiro reator da digestão anaeróbia em duas fases, em que as primeiras etapas da
digestão anaeróbia ocorrem neste tanque de acondicionamento. Contudo, ainda não existe nenhum
estudo às reações que ocorrem neste tanque, que suportem esta afirmação.
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Figura 28- Evolução do caudal de biogás produzido e da %CH4 no período de análise (esquerda) Boxplot do caudal
de biogás produzido e da %CH4 (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.

A figura 29 é referente aos AGV. No período de 5 de dezembro de 2016 a 9 de fevereiro de
2017 a produção registou o mesmo comportamento que o parâmetro CQO, a concentração no PA-3 foi
superior à concentração no PA-2, passando a existir acumulação de AGV no meio. Este efeito é referido
na bibliografia como possível responsável pela perda de eficiência ou mesmo falha do reator
(Rajeshwari, et al, 2000). Nesse mesmo período a produção de biogás registou uma queda acentuada
e a qualidade do biogás também sofreu uma ligeira redução. A mediana no PA-2 para os anos de 2015,
2016 e 2017 foi de 707 mg/L, 670 mg/L e 636 mg/L e para o PA-3 foi de 459 mg/L, 350 mg/L e 436
mg/L., respetivamente.
1200

1200

AGV (mg/L)

AGV (mg/L)

900

600

900

600

300
300

4/jul/17

2/jan/17

3/jul/16

2/jan/16

3/jul/15

1/jan/15

0
0
2015 2016 2017* 2015 2016 2017*

PA-2
PA-3
PA-3
PA-2
Figura 29- Evolução dos AGV no período de análise (esquerda) Boxplot dos AGV para cada ano e para cada ponto
de amostragem (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.
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Segue-se a figura 30 relativa aos O&G. Para este parâmetro não foi realizado o tratamento de
suavização presente nos gráficos anteriores, uma vez que, existiam poucas medições com elevado
espaçamento temporal. É visível que os 50 mg/L considerados em projeto são largamente
ultrapassados. Os anos de 2015, 2016 e 2017 registaram uma mediana de 391 mg/L, 515 mg/L e 408
mg/L, respetivamente.
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Figura 30- Evolução do parâmetro O&G no período de análise (esquerda) Boxplot do parâmetro O&G para cada
ano (direita); * apenas os primeiros 6 meses do ano.

Em relação ao Ca2+ representado na figura 31, apesar de só existirem dados a partir de julho
de 2016, a mediana registada no PA-2, no ano de 2016 e 2017, de 110 mg/L e de 196 mg/L, encontrase no intervalo recomendado de100-200 mg/L considerado benéfico para a granulação (Yu et al, 2001).
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Na tabela 11, encontram-se registados os valores médios dos parâmetros F/M e OLR para os
anos de 2015, 2016 e nos primeiros 6 meses do ano de 2017. Apesar de 2016 ter registado 4.33 kg
CQO/ (kg SST.d), uma subida em relação a 2015, ainda se encontra afastado dos 5,94 kg CQO/ (kg
SST.d) considerado em projeto. Em relação ao OLR, este veio a aumentar de ano para ano chegando
aos 2,35 kg CQO/ (m3.d) em 2017,encontrando-se no entanto afastado dos 5,25 kg CQO/ (m3.d)
considerados em projeto.
Ambos os parâmetros presentaram uma variação significativa em todos os anos, o desvio padrão é
cerca de 40% do valor médio. Para obter melhores resultados no reator UASB é necessário um
aumento destes parâmetros, para perto dos valores considerados em projeto. Para aumentar o OLR é
necessário aumentar da carga de CQO afluente.
Podem estar a ser enviados efluentes com pouca carga orgânica para o reator UASB, como é
possivelmente o caso das águas resultantes das limpezas. Caso deixem de passar pelo reator tal
beneficiará a carga orgânica afluente e consequentemente a sua performance. Contudo é necessário
ser realizado um estudo de caracterização à corrente descrita de forma a confirmar esta hipótese.
Tabela 11 - Valor médio ± desvio padrão dos parâmetros F/M e OLR nos anos de 2015, 2016 e 2017; valor de
projeto para os respetivos parâmetros; * apenas os primeiros 6 meses do ano.

2015
F/M (kg CQO/ (kg SST.d))
3

OLR (kg CQO/ (m .d))

2016

2017*

Valor de Projeto

3,70 ± 1,59

4,33 ± 2,46

3,90 ± 1,04

5,94

1,36 ± 0,65

1,93 ± 0,65

2,35 ± 0,60

5,25

No período em estudo, o caudal de recirculação, o tempo de retenção hidráulico e a V up foram
mantidos constantes, tabela 12, devido a configuração interna do reator e ao facto do caudal de
recirculação ser sempre muito superior ao caudal que entra no reator UASB.
Tabela 12 - Registo do caudal de recirculação, do TRH e da Vup no período em análise, de janeiro de 2015 a
Julho de 2017.

Caudal de recirculação (m3/h)

120

TRH (h)

11

Vup (m/h)

0.84
.
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5.5. Granulação
Procedeu-se à observação ao microscópio ótico de efluente proveniente de uma amostra do
reator UASB da Matutano, recolhida do nível correspondente aos 5 m, figura 32.

2mm
Figura 32 - Grânulo do reator UASB da Matutano, largura da imagem cerca de 2 mm, amostra retirada do nível
correspondente aos 5 m.

A figura 32 diz respeito ao que se pensa ser um grânulo com certa de 1 mm de diâmetro. De
referir que foram observados outros grânulos de outros níveis do reator e apresentavam todos um
tamanho semelhante ao apresentado anteriormente. De acordo com a bibliografia a biomassa presente
nos reatores UASB pode formar grânulos entre os 0.4-5 mm (Schmidt & Ahring, 1996).
A observação realizada por si só não é suficiente para retirar conclusões sobre a granulação do reator
anaeróbio da Matutano. Contudo, seria interessante, no futuro, estudar detalhadamente este tema. Por
exemplo, através da microscopia eletrónica de varrimento, que permite obter informações visuais sobre
a morfologia microbiana da superfície dos grânulos, permitindo monitorizar o estado da biomassa
granular. E ainda através de outras técnicas proceder-se à identificação dos diferentes grupos de
bactéricas envolvidas no consórcio microbiano.

50

5.6. Alternativa à ETARI da Matutano
Contexto do Concelho de Alenquer

O concelho de Alenquer pertence ao distrito de Lisboa, detendo 43 267 habitantes (Censos, 2011)
dispersos por 11 freguesias. A concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição
de água e de drenagem de águas residuais de Alenquer encontra-se a cargo da empresa Águas de
Alenquer S.A., enquanto que a exploração das ETARs do concelho está a cargo das Águas do Tejo
Atlântico S.A., empresa do grupo Águas de Portugal.
No que diz respeito ao tratamento de águas residuais, Alenquer detém 13 ETARs. A ETAR do
Carregado é aquela que, para além de efluente doméstico, recebe a maior parte dos efluentes
industriais do concelho. Estes são previamente sujeitos a pré-tratamentos específicos, e posteriormente
enviados para o coletor municipal, quando já apresentam características semelhantes aos efluentes
domésticos. A câmara municipal em parceria com as entidades gestoras autoriza e fixa as normas e
condições de descarga de águas residuais industriais nos sistemas públicos de drenagem. Os valores
limite de admissão (VLA) ao coletor municipal em vigor no concelho encontram-se listados na tabela
13.
De seguida, irá ser referida apenas a ETAR do Carregado, uma vez que seria a que, no caso da
Matutano enviar os seus efluentes para o coletor municipal, os iria receber e tratar. Neste sentido foi
realizada uma visita, onde se pretendeu obter algumas informações sobre a estação em causa.
ETAR do Carregado

A freguesia do Carregado detém 11 707 habitantes (Censos, 2011) sendo que, a ETAR do
Carregado foi dimensionada para 20 000 habitantes equivalentes com uma capitação de
190L/(hab.dia). Estes e outros parâmetros de projeto encontram-se na tabela 14.
O processo de tratamento da ETAR do Carregado é composto por uma fase líquida e uma fase
sólida. Na fase líquida o efluente bruto sofre inicialmente um processo de gradagem e tamisagem para
remoção de sólidos, e uma remoção de areias e gorduras por flotação. Segue-se a decantação
primária, no fundo do decantador são obtidas as lamas primárias que seguem para espessamento. O
efluente segue para próximo passo, tratamento aeróbio por lamas ativadas seguido de uma decantação
secundária. Do fundo do decantador secundário são extraídas as lamas secundárias, uma parte do
efluente tratado obtido à superfície é descarregado para a linha de água e outra sofre um processo de
desinfeção para reutilização na instalação (Águas do Tejo Atlântico S.A., 2017).
Na linha de sólidos as lamas primárias e secundárias são submetidas a espessamento gravítico,
misturadas e desidratadas numa centrífuga após adição de polímero. Posteriormente é adicionada cal
para a sua estabilização, armazenamento e envio para o seu destino final (Águas do Tejo Atlântico
S.A., 2017).
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Tabela 13 -Valores limite de qualidade para admissão de águas residuais industriais em sistemas de drenagem,
(Diário da República, 2013).

Tabela 14 - Parâmetros de projeto da ETAR do Carregado (Águas do Tejo Atlântico S.A., 2017)

Parâmetros de Projeto da ETAR do Carregado
População Servida

hab. eq.

20 000

Capitação

L/(hab.dia)

190

Caudal médio diário

m3/dia

3 800

Capitação CBO5

g/(hab.dia)

60

Capitação SST

g/(hab.dia)

90

Carga CBO5

kg/d

1 200

Carga SST

kg/d

1 800

Razão CQO/CBO5

-

2,5
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Atualmente não existe nenhuma ligação da Matutano ao coletor municipal, como referido
anteriormente, todo o efluente tratado da sua ETARI é descarregado para o curso hídrico de acordo
com as condições da licença adquirida. Caso no futuro o envio de efluente para o coletor seja uma
opção é necessário ter em consideração o custo associado à ligação ao mesmo.
Quando comparados os valores médios do ano de 2016 de SST, CQO e CBO5 com os VLA ao
coletor municipal, verifica-se que o afluente bruto (PA-1), o efluente após tratamento primário (PA-2) e
o efluente à saída do reator UASB (PA-3), presentes na tabela 15, encontram-se longe de cumprir com
os VLA. Pelo que não seria viável, nas condições atuais, proceder ao envio para o coletor municipal, a
partir dos pontos de amostragem indicados.
Tabela 15 - Valores médios obtidos no ano de 2016 para SST, CQO e CBO5 e os VLA para os mesmos parâmetros.

Valores médios do ano de 2016 (mg/L)
SST

CQO

CBO5

PA-1

3894

7134

3328

PA-2

1006

3441

2135

PA-3

776

1814

1412

PA-4

17

104

25

VLA (mg/L)

350

1000

400

Outro facto que torna a possibilidade de envio do efluente para o coletor inviável é o preço
cobrado por metro cúbico, de aproximadamente 1,82 €/m3, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor
(Águas de Alenquer, 2016), uma vez que, no ano de 2016 o tratamento do efluente na ETARI da
Matutano teve um custo médio inferior, de 0,81€/m 3.
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6

CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO
O trabalho de campo realizado no decorrer do estágio, permitiu identificar caixas de vista

criticas e realizar uma nova carta de rede de esgotos atualizada. Atendendo à análise efetuada na
presente dissertação, foi possível estabelecer uma abordagem que permite retirar valor de futuras
ocorrências registadas, nomeadamente, através do modelo de reporte interno, uma ferramenta de
análise, que visa melhorar de acordo com as necessidades atuais, e de forma gradual o plano de
manutenção preventiva.
Ficou claro que se deve adotar ações preventivas, com um custo de aplicação deliberado e
previsto no orçamento, face a ações corretivas, que normalmente envolvem um custo mais elevado e
inesperado. Apesar da ETARI não ser o core business da Matutano, é um sector essencial, que permite
a viabilidade da produção de efluentes, através do seu tratamento e a sua deposição final apropriada.
Constatou-se ao longo deste trabalho que é de extrema importância que os atores intervenientes,
trabalhadores dos diferentes setores da fábrica, onde se incluí a ETARI, comuniquem entre si, ao invés
de pensarem na ETARI como um sector à parte, uma vez que, se encontram relacionados, e a ação
de uns tem consequências nos outros e vice-versa.
Relativamente a análise efetuada à ETARI da Matutano, com base nos valores de 2016,
conclui-se que a ETARI cumpre com os VLE definidos na licença de descarga para os parâmetros de
SST, CQO e CBO5. Possuindo ainda margem para melhorar os seus resultados, caso o reator UASB
melhore a sua eficiência para o intervalo expectável.
Na análise efetuada ao funcionamento do reator UASB nos anos de 2015, 2016 e aos primeiros
6 meses do ano de 2017, o reator UASB perdeu eficiência, em termos de produção de biogás,
apresentando-se bastante ineficiente face aos valores de projeto. Identificou-se um período de inibição
por acumulação de AGV, que coincidiu com a redução da produção de biogás e uma pequena
diminuição da qualidade do mesmo, consequentemente assistiu-se a uma diminuição do pH
evidenviando a acidificação do reator. O teor de metano no biogás registou o valor mediano de 78%,
em 2016 de 75% e em 2017 de 71%. Estes valores são elevados quando comparados com a faixa de
50-70%, descrita pela bibliografia
Uma das vantagens do reator UASB é potencialmente remover uma maior carga orgânica, face
as lamas ativadas, com uma menor necessidade energética. Desta forma, todas as estratégias que
promovem a utilização do reator, são estratégias que vão de encontro ao objetivo da Matutano de
reduzir o consumo de eletricidade.
A temperatura de operação do reator é um parâmetro de extrema importância, uma vez que a cinética
das reações das bactérias anaeróbias, especialmente as metanogénicas, é extremamente sensível a
pequenas variações deste parâmetro. É extremamente importante o aquecimento continuo do reator,
para que este opere à temperatura considerada em projeto, 30ºC. Outros fatores que impedem
melhores resultados no reator são a carga orgânica afluente encontrar-se a baixo da média expectável
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para este tratamento e o elevado nível de O&G registados. O controlo e operação de um reator
anaeróbio é uma operação muito complexa que exige um controlo diário e rigoroso de diversos
parâmetros. Aconselha-se proceder à correção do pH sempre que existir necessidade, otimizar o prétratamento de forma a diminuir os O&G afluentes ao digestor, e ainda investigar formas de alimentar o
reator com uma maior carga orgânica afluente sem comprometer a carga de SST máxima.
Podem estar a ser enviados efluentes com baixa carga orgânica para o reator UASB, como é
possivelmente o caso das águas resultantes das limpezas, que caso deixem de passar pelo reator tal
beneficiará a carga orgânica afluente e consequentemente a sua performance. Assim, sugere-se como
trabalho futuro a realização de um estudo de caracterização à corrente descrita de forma a confirmar
esta hipótese.
De destacar as sugestões aplicadas ao reator, nomeadamente, a aquisição de um depósito
para o biogás que ira beneficiar a ETARI em termos de realizar uma melhor gestão deste recurso. E
ainda de um sistema de tratamento do biogás produzido, que visa sobretudo evitar problemas de
corrosão das tubagens e equipamentos.
Uma vez que o reator aeróbio ainda possui capacidade para acomodar uma maior carga
orgânica afluente, seria interessente, fazer-se um estudo energético para compreender se realmente
compensa estar o reator a funcionar, com as eficiências que têm vindo a registar, ou se na realidade
compensaria tratar todo o efluente por via aeróbica. E neste caso, por exemplo estudar a viabilidade
do reator anaeróbio ser adaptado para estabilizar as lamas que atualmente são enviadas para
valorização.
Considera-se que com o trabalho realizado nesta dissertação o objetivo inicial de contribuir
para a otimização da ETARI da Matutano foi cumprido.
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Tabela A-II 2 – Detalhe dos kits utilizados nas análises realizadas na ETARI
Parâmetro

Kit

AGV

LCK 365

50-2500 mg/L CH3COOH
75-3600 mg/L C3H7COOH

LCK 238

5-40 mg/L

LCK 338

20-100 mg/L

LCK 314

15-150 mg/LO2

LCK 514

100-2000 mg/L O2

LCK 014

1000-10000 mg/L O2

LCK 327

-

Nt

CQO

Ca2+

Gama
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Figura A-IV 1- Eficiência de remoção observada em 2016 no pré-tratamento e tratamento primário para os
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