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Resumo 
 
O Centro de Produção da Sogrape Vinhos situa-se em Vila Nova de Gaia, Portugal, 

produzindo diferentes tipos de vinhos. Como este centro de produção está localizado 

numa área urbana, o efluente industrial é aceite para o coletor municipal que é, 

posteriormente, enviado e tratado na ETAR de Febros. Como se trata de um efluente 

industrial, a Carência Química de Oxigénio (CQO) atinge concentrações elevadas, assim 

sendo, para baixar os valores até ao limite de 1000 mg/L é necessário haver um pré-

tratamento. 

O pré-tratamento escolhido é um processo biológico com custos baixos de operação e 

um mínimo impacto ambiental. Foi desenvolvido à escala laboratorial um leito 

percolador com meio de plástico para estudar o coeficiente da taxa de remoção 

cinética de CQO, que mais tarde foi usado para dimensionamento da remodelação da 

EPTAR existente nas instalações da SOGRAPE. 

Os resultados do estudo de laboratório mostram que a taxa de remoção de CQO é uma 

reação de primeira ordem que, no entanto, deve ser interpretada para incluir a parte 

da CQO não biodegradável que limita o grau de tratamento. O coeficiente de taxa de 

remoção de CQO obtidas a partir de 5 ensaios variam de 0,23 a 0,38 /d a uma carga 

hidráulica de aproximadamente 2,5 m3/ m2/h. Também foi demonstrado que o ajuste 

da deficiência de azoto não era crítico no pré-tratamento desejado. 

Com base nas condições de tratamento da unidade de laboratório e no parâmetro 

cinético obtido, um leito percolador foi dimensionado à escala real para tratar um 

caudal de 200 m3/d de efluente com uma concentração de CQO de 7500 mg/L. O 

volume estimado do reator é da ordem de 500 m3 com uma altura média de 4,8 m. 

A modelação foi realizada, através do Excel®, para explorar a condição de operação 

tendo em consideração as possíveis situações de descarga de efluentes. Os resultados 

mostraram que o tanque de equalização existente pode ser insuficiente para lidar com 

um fluxo de efluente com a qualidade esperada de 7500 mg/L de CQO. 

A modelação também revela para um aumento do volume de equalização de 115 a 

200 m3 ou uma concentração limitada de CQO de efluente recebido de 5500 mg/L, a 

instalação existente, juntamente com o leito percolador dimensionado, poderá 

conseguir o pré-tratamento desejado. 

A produção de lamas biológicas no leito percolador proposto é inevitável, porém 

recomenda-se que o tratamento e manuseio das lamas sejam analisados e avaliados 

somente após a plena operação do leito percolador proposto ter sido realizado. 

Palavras-chave: Sogrape, efluente vinícola, taxa de remoção cinética, leito percolador, 

ampliação 
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Abstract 

The Production Centre of SOGRAPE wine company, situated in Vila Nova de Gaia, 

Portugal, produces different types of wine. As the Production Centre is located in an 

urban area, its industrial effluent is accepted by the local government for discharge to 

the municipal sewer and hence treated in a local waste water treatment plant, WWTP 

of Febros. The effluent, due to very high concentrations of Chemical Oxygen Demand 

(COD), requires pre-treatment in order to comply the limit of 1000 mg/L. 

 The most prominent process of pre-treatment is naturally biological with low cost of 

operation and less environmental impact. A percolating filter packed with plastic 

medium was developed in laboratory for the study of COD removal kinetic parameter 

which was later used for scale-up of an industrial unit to be implemented at Sogrape's 

facilities. 

Results from the laboratory study show that the removal rate of COD is clearly a first-

order reaction which, however, must be interpreted to include the part of non-

biodegradable COD that limits the degree of treatment. The removal rates of COD 

obtained from 5 different batch studies ranges from 0,23 to 0,38/d at hydraulic loading 

rate of approximately 2,5 m3/m2/h. It was also showed that adjustment of nitrogen 

deficiency was not critical in the desired pre-treatment 

Based on the treatment conditions of the laboratory unit and the obtained kinetic 

parameter a full scale trickling filter was dimensioned to treat a flow rate of 200 m3/d 

of effluent with a COD concentration of 7500 mg/L. The estimated volume of the 

reator is in the order of 500 m3 having a medium height of 4,8 m.  

Simulation was conducted, via Excel® spread sheets, to exploir the condition of 

operation taking into consideration of possible situations of the discharge of effluent.  

The results have shown that the existing equalisation tank may be insufficient in 

volume to handle a flow of effluent having the forseen quality of 7500 mg/L of COD.  

The simulation also reveal that an increase of the equalization volume from 115 to 200 

m3 or a limited COD concentration of incoming effluent of 5500 mg/L, the existing 

facility together a dimensioned trickling filter will be able to achieve the desired pre-

treatment. 

Production of biological sludge in the proposed trickling filter is inevitable, however it 

is recommended that treatment and handling of the sludge will be analysed and 

evaluated only after full operation of the proposed trickling filter has been realized. 

Keywords: Sogrape, winery effluent, kinetic removal rate, percolating filter, scale-up 

 
  



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

ix 
 

 

Índice Geral 
 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................... 3 

2.1 Processo de Vinificação e Geração de Efluentes .................................................. 3 

2.1.1 Diferentes tipos de vinhos ............................................................................. 3 

2.1.2 Processo de vinificação .................................................................................. 4 

2.2 Características dos Efluentes Industriais de Vinificação....................................... 9 

2.3 Tratamento dos Efluentes .................................................................................. 13 

2.3.1 Legislação ..................................................................................................... 13 

2.3.2 Sistemas de tratamento de efluentes vinícolas .......................................... 14 

2.4 Estratégias Tomadas pela Indústria de Vinificação para Controlo da Poluição . 17 

3 CENTRO DE PRODUÇÃO DA SOGRAPE .................................................................... 20 

3.1 Geração de Efluentes .......................................................................................... 20 

3.2 Sistema Existente de Águas Residuais ................................................................ 22 

3.3 Considerações Técnicas para Melhoria da EPTAR .............................................. 26 

4 ESTUDO PARA FORMULAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MELHORIA DA EPTAR .................. 28 

4.1 Tecnologia de Leito Percolador .......................................................................... 28 

4.1.1 Meio de enchimento ................................................................................... 29 

4.1.2 Biofilmes ...................................................................................................... 30 

4.1.3 Transferência de oxigénio e necessidade de ar........................................... 32 

4.1.4 Recirculação de água residuais .................................................................... 33 

4.1.5 Distribuição de água residual e recolha de efluente percolado .................. 34 

4.1.6 Leitos percoladores em tratamento de efluentes industriais ..................... 35 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

x 
 

4.2 Ensaio Laboratorial de Leito Percolador ............................................................. 37 

4.2.1 Plano de trabalho ........................................................................................ 37 

4.2.2 Instalação de ensaio .................................................................................... 39 

4.3 Resultados de Ensaio .......................................................................................... 40 

4.3.1 Formação de biofilme .................................................................................. 41 

4.3.2 Cargas hidráulicas ........................................................................................ 42 

4.3.3 Dados analíticos ........................................................................................... 43 

4.4 Discussão dos Resultados de Ensaio ................................................................... 48 

4.4.1 Eficácia de tratamento biológico ................................................................. 48 

4.4.2 Condições de tratamento biológico ............................................................ 51 

4.4.3 Tratamento físico-químico .......................................................................... 52 

5 PROJETO-BASE PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO ....... 53 

5.1 Dados de Dimensionamento .............................................................................. 53 

5.2 Formulação do Processo de Pré-tratamento ..................................................... 55 

5.3 Dimensionamento e Escolha do Equipamento .................................................. 57 

5.4 Implantação ........................................................................................................ 61 

5.5 Funcionamento Previsto da EPTAR Remodelada ............................................... 63 

5.5.1 Simulação de funcionamento ...................................................................... 63 

5.5.2 Discussão ..................................................................................................... 67 

5.6 Implantação dos equipamentos ......................................................................... 67 

6 CONCLUSÃO ............................................................................................................ 71 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 73 

ANEXOS ........................................................................................................................... 77 

 

 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xi 
 

Índice de Figuras 
 

FIGURA 1: CENTRO DE PRODUÇÃO DA SOGRAPE VINHOS EM AVINTES, VILA NOVA DE GAIA ....................................... 2 

FIGURA 2: FLUXOGRAMA DO PROCESSO FABRIL TÍPICO DO VINHO TINTO ....................................................................... 5 

FIGURA 3: FLUXOGRAMA DO PROCESSO FABRIL TÍPICO DO VINHO BRANCO .................................................................... 6 

FIGURA 4: GRUA PARA ELEVAÇÃO DE CONTENTOR DE UVA ......................................................................................... 7 

FIGURA 5: TREMONHO PARA RECEÇÃO DE UVA ........................................................................................................ 7 

FIGURA 6: BACIA DE ESMAGAMENTO MECÂNICO ..................................................................................................... 8 

FIGURA 7: SUMO DE UVA E PELES APÓS ESMAGAMENTO ........................................................................................... 8 

FIGURA 8: FERMENTADORES COM CAMISAS DE ÁGUA FRIA PARA CONTROLO DE TEMPERATURA ......................................... 8 

FIGURA 9: FERMENTADOR (1ª ETAPA) ................................................................................................................... 8 

FIGURA 10: FILTRO DE PRENSA ............................................................................................................................ 8 

FIGURA 11: FERMENTADORES (2º ETAPA) COM CAMISAS DE ÁGUA FRIA ....................................................................... 8 

FIGURA 12: ASPETO VISUAL DE EFLUENTE VINÍCOLA DE VINHO TINTO ......................................................................... 10 

FIGURA 13: ASPETO VISUAL DE EFLUENTE VINÍCOLA DE VINHO BRANCO ...................................................................... 10 

FIGURA 14: EFLUENTE BRUTO DE UMA VINÍCOLA DA SOGRAPE DURANTE AS VINDIMAS DO ANO 2013 ........................... 10 

FIGURA 15: ESTRUTURA QUÍMICA DA LIGNINA (SAWYER AND MCCARTHY, 2003) ....................................................... 12 

FIGURA 16: GRADE/TAMISADOR PARA SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS. A: QUINTA DO SEIXO, B: QUINTA DE NÁPOLES ............... 15 

FIGURA 17: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ASSENTE EM 3 PILARES: SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÓMICO ...................... 18 

FIGURA 18: ESQUEMA DAS REDES DE RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS DA SOGRAPE (ETAS,2005) ................................ 23 

FIGURA 19: GRADE MECÂNICA DA EE1 ............................................................................................................... 24 

FIGURA 20: BOMBAS SUBMERSIVEIS INSTALADAS NA EE1 ....................................................................................... 24 

FIGURA 21: AREJADOR SUBMERSÍVEL .................................................................................................................. 25 

FIGURA 22: DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL PARA RETENÇÃO DO MEIO DE SUPORTE DE BIOFILME ........................................... 25 

FIGURA 23: BOMBAS DOSEADORAS E DEPÓSITOS DE SOLUÇÃO QUÍMICA PARA AJUSTE DE PH.......................................... 25 

FIGURA 24: CÂMARA DE AJUSTE DE PH. (A) INJETOR DE SOLUÇÃO QUÍMICA, (B) SONDA DE PH ...................................... 25 

FIGURA 25: FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DO PROCESSO TRADICIONAL DE LEITO PERCOLADOR ............................... 27 

FIGURA 26: LEITOS PERCOLADORES UTILIZANDO CASCALHO COMO MEIO DE SUPORTE A: PEQUENA ETAR NA BAVIERA, 

ALEMANHA (2004), B: ANTIGA ETAR DE CHAVES (2003) ............................................................................ 29 

FIGURA 27: LEITO PERCOLADOR DA ETAR DE AREINHO, V.N. GAIA, UTILIZANDO PEDRA DE RIO COMO MEIO DE SUPORTE 

(2006) ................................................................................................................................................ 29 

FIGURA 28: MEIOS DE SUPORTE DO TIPO "RANDOM PACKING". (PP AQUATECH) ........................................................ 30 

FIGURA 29: MEIOS DE SUPORTE DO TIPO "STRUCTURED PACKING" ............................................................................ 30 

FIGURA 30: DISTRIBUIDOR ROTATIVO (WESTECH ENGINEERING, INC, EUA) ............................................................... 34 

FIGURA 31: DISTRIBUIDOR ROTATIVO (DBS MANUFACTURING, INC, EUA) ................................................................ 34 

FIGURA 32: DISTRIBUIDORES FIXOS PARA LEITO PERCOLADOR RECTANGULAR (ENEXIO 2H WATER TECHNOLOGIES, UK).... 35 

FIGURA 33: ENSAIO DE TRATABILIDADE NO FILTRO SUBMERSO AREJADO INSTALADO NO LES DA FEUP (2005) ................. 37 

FIGURA 34: LEITO PERCOLADOR PARA ENSAIO LABORATORIAL .................................................................................. 39 

file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991945
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991946
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991948
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991949
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991950
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991951
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991952
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991953
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991954
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991955
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991956
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991957
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991958
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991959
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991960
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991961
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991962
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991963
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991964
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991965
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991966
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991967
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991968
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991969
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991970
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991970
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991971
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991971
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991972
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991973
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991974
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991975
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991976
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991977
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991978


Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xii 
 

FIGURA 35: ESQUEMA DO LEITO PERCOLADOR (PLANO DE TRABALHO DA DISSERTAÇÃO, 2017) ...................................... 40 

FIGURA 36: AMOSTRA TÍPICA DE EFLUENTE RECOLHIDA PARA O ENSAIO ..................................................................... 40 

FIGURA 37: BIOFILME DESENVOLVIDO NAS SUPERFÍCIES DO LEITO PERCOLADOR (A) E DO MEIO DE SUPORTE (B) ................ 41 

FIGURA 38: BIOFILME DESENVOLVIDO NAS SUPERFÍCIES DO LEITO PERCOLADOR (A) E DA MALHA DE DISPERSÃO (B) ........... 41 

FIGURA 39: PRESENÇA DE NEMATODA (A) NOS BIOFILMES DO LEITO PERCOLADOR ....................................................... 42 

FIGURA 40: REDUÇÃO DE CQO DURANTE A FASE DE ARRANQUE............................................................................... 44 

FIGURA 41: REDUÇÃO DE CQO NO 1º RUN ......................................................................................................... 44 

FIGURA 42: REDUÇÃO DE CQO NO 2º RUN ......................................................................................................... 45 

FIGURA 43: REDUÇÃO DE CQO NO 3º RUN ......................................................................................................... 45 

FIGURA 44: REDUÇÃO DE CQO NO 4º RUN ......................................................................................................... 46 

FIGURA 45: REDUÇÃO DE CQO NO 5º RUN ......................................................................................................... 46 

FIGURA 46: ASPETO VISUAL DO PRIMEIRO ENSAIO DE COAGULAÇÃO-FLOCULAÇÃO E DE DECANTAÇÃO (A) EFLUENTE BIOLÓGICO 

DO 5º RUN, PRIMEIRO DIA E (B) EFLUENTE BIOLÓGICO DO 5º RUN, QUINTO DIA .................................................. 48 

FIGURA 47: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE KD A PARTIR DOS DADOS DE ENSAIO DO 1º RUN ........................................ 50 

FIGURA 48: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE KD A PARTIR DOS DADOS DE ENSAIO DO 2º RUN ........................................ 50 

FIGURA 49: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE KD A PARTIR DOS DADOS DE ENSAIO DO 3º RUN ........................................ 50 

FIGURA 50: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE KD A PARTIR DOS DADOS DE ENSAIO DO 4º RUN ........................................ 51 

FIGURA 51: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE KD A PARTIR DOS DADOS DE ENSAIO DO 5º RUN ........................................ 51 

FIGURA 52: PROCESSO GERAL DE TRATAMENTO DA EPTAR REMODELADA ................................................................. 56 

FIGURA 53: FLUXOGRAMA DO NOVO PROCESSO DE PRÉ-TRATAMENTO FORMULADO .................................................... 57 

FIGURA 54: IMPLANTAÇÃO DA EPTAR REMODELADA ............................................................................................. 62 

FIGURA 55: CENÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA EPTAR REMODELADA. (1) TRATAMENTO BIOLÓGICO SEM DESCARGA, (2) 

TRATAMENTO BIOLÓGICO COM DESCARGA .................................................................................................. 63 

FIGURA 56: RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DO PRÉ-TRATAMENTO .............................................................................. 66 

FIGURA 57: RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DO PRÉ-TRATAMENTO .............................................................................. 66 

FIGURA 58: IMPLANTAÇÃO DO LEITO PERCOLADOR ................................................................................................ 68 

FIGURA 59: IMPLANTAÇÃO DO DECANTADOR LAMELAR ........................................................................................... 69 

FIGURA 60: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LAMAS ......................................................................... 70 

file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991979
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991980
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991981
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991982
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991983
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991984
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991985
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991986
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991987
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991988
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991989
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991990
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991990
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991991
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991992
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991993
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991994
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991995
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991996
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991997
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991998
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991999
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485991999
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485992000
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485992001
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485992002
file:///C:/Users/Francisca/Desktop/minhatese13.docx%23_Toc485992004


Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xiii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de tabelas 
 

TABELA 1: CARACTERÍSTICAS DE EFLUENTE VINÍCOLA .............................................................................................. 11 

TABELA 2: VLE NA DESCARGA DE ÁGUAS RESIDUAIS DO ANEXO XVIII DO DECRETO-LEI Nº 236/98 ................................ 14 

TABELA 3: QUALIDADE DE EFLUENTE FINAL DO CENTRO DE PRODUÇÃO DA SOGRAPE ................................................. 21 

TABELA 4: ESPECIFICAÇÕES PARA TIPOS DIFERENTES DE LEITO PERCOLADOR ................................................................ 28 

TABELA 5: PLANO DE TRABALHO (EM SEMANA) ..................................................................................................... 38 

TABELA 6: CARGAS HIDRÁULICAS DO LEITO PERCOLADOR ......................................................................................... 42 

TABELA 7: RESULTADOS ANALÍTICOS DE PH, SST E NTK.......................................................................................... 47 

TABELA 8: CONDIÇÕES DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO ....................................................................................... 47 

TABELA 9: REDUÇÃO CALCULADA DOS POLUENTES (EM %) ...................................................................................... 48 

TABELA 10: RESULTADOS ANALÍTICOS DOS ENSAIOS DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO ................................................. 52 

TABELA 11: DADOS CONSIDERADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ........................................................................ 53 

TABELA 12: EFICÁCIA DE TRATAMENTO PREVISTA................................................................................................... 53 

TABELA 13: CRITÉRIOS EMPÍRICOS PARA DIMENSIONAMENTO DO LEITO PERCOLADOR E DECANTADOR .............................. 54 

TABELA 14: CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO ............................................ 54 

TABELA 15: HORAS PREVISTAS DE FUNCIONAMENTO DA NOVA EPTAR NOS DIAS DE LABORAÇÃO .................................... 55 

TABELA 16: RESUMO DAS DIMENSÕES DAS NOVAS UNIDADES DE TRATAMENTO E DE APOIO ........................................... 58 

TABELA 17: RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS NOVOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS ................................................... 58 

TABELA 18: ESPECIFICAÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO QUÍMICO ................................................ 59 

TABELA 19: ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA DESIDRATAÇÃO MECÂNICA DE LAMAS ........................................ 60 

TABELA 20: ESPECIFICAÇÕES DO FILTRO DE BANDA E BOMBA DE ÁGUA DE LAVAGEM ..................................................... 60 

TABELA 21: CHEGADA PREVISTA DE EFLUENTE BRUTO PARA SIMULAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EPTAR ........................ 64 

TABELA 22: RESULTADOS DA SIMULAÇÃO............................................................................................................. 65 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xiv 
 

 
 
 
 
 
 
Índice de equações 

EQUAÇÃO 1: OXIDAÇÃO DE CBO  ......................................................................................................................... 31 

EQUAÇÃO 2: CRESCIMENTO (SÍNTESE) DE BIOMASSA AERÓBIA HETEROTRÓFICA  ........................................................... 31 

EQUAÇÃO 3: NITRIFICAÇÃO  ............................................................................................................................... 31 

EQUAÇÃO 4: NITRIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 31 

EQUAÇÃO 5: CRESCIMENTO DE BIOMASSA AERÓBIA NITRIFICANTE ............................................................................. 31 

EQUAÇÃO 6: DESNITRIFICAÇÃO ........................................................................................................................... 31 

EQUAÇÃO 7: DESNITRIFICAÇÃO ........................................................................................................................... 31 

EQUAÇÃO 8: SÍNTESE DA BIOMASSA DESNITRIFICANTE  ............................................................................................ 31 

EQUAÇÃO 9: RESPIRAÇÃO ENDÓGENA .................................................................................................................. 31 

EQUAÇÃO 10: TAXA DE REMOÇÃO DO POLUENTE ORGÂNICO DE ORDEM 1 .................................................................. 31 

EQUAÇÃO 11: FLUXO DE AR ............................................................................................................................... 33 

EQUAÇÃO 12: NECESSIDADE ESPECÍFICA DE OXIGÉNIO ............................................................................................. 33 

EQUAÇÃO 13: MODELO MATÉMATICO UTILIZADO PARA A SIMULAÇÃO DE CQO…………………………………………………….......43     

Equação 14: Linearização da taxa de remoção do poluente orgânico de ordem 1…………………………………49 

 
 
 
 
 
 
 
  



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xv 
 

 
Lista de Abreviaturas  
 
 
CBO - Carência bioquímica em oxigénio 

CBO5 - Carência bioquímica em oxigénio ao fim de 5 dias 

CHS - Carga hidráulica superficial 

COV - carga orgânica volúmica 

CP - Centro de produção 

CQO - Carência química em oxigénio 

EPTAR - Estação de pré-tratamento de águas residuais 

ETAR - Estação de tratamento de águas residuais 

FEUP – Faculdade de engenharia da Universidade do Porto 

LES – Laboratório de engenharia sanitária 

NTK - Azoto total Kjeldahl 

OD – Oxigénio dissolvido 

PT - Fósforo total 

SST - Sólidos suspensos totais 

VLE - Valores limite de emissão 

 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

xvi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O vinho esteve sempre ligado à história da Humanidade, nomeadamente como bebida 

alcoólica, mas desempenha também um papel fundamental em várias religiões como a 

cristã e judaica. Acredita-se, que o vinho apareceu pela primeira vez na Europa, na 

Grécia e Roma antigas. 

De acordo com o Artigo nº 2 do Decreto-Lei nº 35846/46 de 2 de setembro, o vinho é o 

produto resultante da fermentação alcoólica, total ou parcial, de uvas frescas ou do 

seu mosto, produzido segundo os processos tecnológicos admitidos por lei. 

Nos dias de hoje, o vinho continua a desempenhar um papel primordial na cultura de 

um país, sendo que a produção em todo o Mundo é cerca de 282 milhões de 

hectolitros. Em Portugal, o vinho foi sempre um produto bastante apreciado e, por 

causa das condições climatéricas e geográficas, é possível produzir vinho em grandes 

quantidades, sendo que entre os anos 2013 e 2015 as produções anuais situaram-se 

nos 650.000 m3, sendo que cerca de 1/3 é destinado à exportação (Trade Data 

Analysis, 2016). 

Assim sendo, este tipo de indústria é determinante e vantajosa em termos comerciais, 

pois permite altos níveis de exportação e vendas elevadas. No entanto, torna-se 

necessário cumprir toda a legislação referente a este tipo de indústria, que poderá, por 

vezes, ser bastante exigente com os valores limite de emissão (VLE). 

Este trabalho diz respeito ao estudo da estação de pré-tratamento das águas residuais 

provenientes da empresa SOGRAPE, sediada em Avintes, Vila Nova de Gaia, fundada 

por Fernando Van Zeller Guedes, um visionário que, no difícil ambiente político e 

económico que se vivia no ano de 1942, decidiu fundar a SOGRAPE Vinhos, criando 

uma empresa de vinhos diferente, inovadora e posicionar o vinho português no 

mercado internacional como um dos melhores. Atualmente, é uma das maiores 

empresas de vinhos portuguesa, com cerca de 830 hectares de terrenos espalhados 

por todo o Portugal, incluindo quatorze vinícolas e cerca de dez adegas. 

Para cumprir com os exigentes padrões de rigor, a SOGRAPE Vinhos desenvolveu um 

sistema de qualidade transversal a toda a Europa. Um dos parâmetros é a qualidade 
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ambiental que abrange o controlo de tratamento e descarga das águas residuais 

industriais, uma tarefa muito exigente tanto a nível técnico como económico 

(SOGRAPE, 2017). O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo de um 

processo alternativo para o pré-tratamento do efluente industrial originado na 

produção do vinho do centro de produção (CP) da SOGRAPE, localizado em Avintes 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Centro de Produção da SOGRAPE VINHOS em Avintes, Vila Nova de Gaia 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, aborda-se, inicialmente, os diferentes tipos de vinho existentes e as 

suas características específicas. De seguida, faz-se uma breve explicação do processo 

de vinificação, desde o início até ao engarrafamento. Finalmente, aborda-se a temática 

do efluente industrial resultante da vinificação, com o seu tratamento adequado, 

incluindo a legislação portuguesa para este tipo de efluente e, depois, as estratégias 

tomadas por estas indústrias para o controlo de poluição. 

 

2.1 Processo de Vinificação e Geração de Efluentes 

2.1.1 Diferentes tipos de vinhos 

Há vários tipos de vinho que são vulgarmente conhecidos como tinto, branco, rosé e 

espumante, de acordo com o aspeto visual e fabricação. Essencialmente distingue-se o 

vinho tranquilo, que é aquele que não contem gás, contrariamente ao vinho frisante 

ou espumante que tem gás. Há também a denominação de vinho generoso, que 

resulta da adição de álcool (álcool puro, aguardente ou brandy) durante o processo de 

fermentação, de modo a suspender o processo de transformação dos açúcares em 

álcool. 

Em Portugal, os vinhos, tanto brancos como tintos, podem ainda ser reconhecidos por 

maduros e verdes. Os maduros são produzidos de acordo com os processos 

tradicionais com castas de grande variedade. O vinho verde é produzido nas zonas 

entre o rio Douro e Minho, a partir de castas especiais, tais como Alvarinho, Loureiro e 

Avesso, tendo mais elevado grau de acidez e menor conteúdo alcoólico, normalmente 

contendo uma certa quantidade de gás.  

Há também o denominado vinho do Porto, que é apenas produzido na região 

demarcada do Douro, respeitando rigorosas normas de produção e envelhecimento 

para poder ter esta designação. É o vinho português mais conhecido em todo o 

Mundo. Além disso, ainda existem vinhos regionais portugueses, tais como da 

Madeira, Moscatel de Setúbal e Carcavelos. 

No entanto, há algo em comum entre todos os vinhos, que é o facto de a graduação 

alcoólica ter de ser obrigatoriamente superior a 8,5 %. Em geral, os vinhos verdes 
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contêm 8 – 11,5% de álcool, os Alvarinho 11,5 – 13% e os maduros com um teor 

superior a 11%. Vinhos brancos são aqueles tranquilos, feitos, normalmente, a partir 

da fermentação de uvas sem pele, tendo um aspeto límpido e cor amarela clara ou 

amarela mais escura. São muito suaves e aromáticos. Enquanto os vinhos tintos são 

produzidos através de uvas tintas. As cores vão do vermelho ruby ao vermelho mais 

escuro, devido ao processo de fermentação com as peles incluídas. Os tintos jovens 

são suaves, muito aromáticos e, normalmente, de sabor delicado. Os tintos 

envelhecidos têm um aroma intenso, são aveludados (textura macia na boca) e têm 

um teor alcoólico elevado (encorpados). (Portal Infovini,2017)  

O vinho rosé é feito a partir de cascas tintas. No entanto, tem um processo especial de 

fermentação: as peles são retiradas num período curto de tempo, já tendo deixado 

alguma coloração ao vinho. Em Portugal, permite-se fazer rosé através da mistura de 

vinhos brancos e tintos (Portal Infovini, 2017). Podem ter diferentes tonalidades, 

desde o rosa pálido ao vermelho claro. Apresenta um sabor resultante das 

características do vinho branco (leve e suave) e do vinho tinto (aroma a frutos 

vermelhos).  

 

2.1.2 Processo de vinificação 

O processo de vinificação começa pela escolha das uvas. Assim sendo, é necessária 

uma boa qualidade das mesmas contudo não é a única condição essencial. Torna-se 

fundamental, também, controlar a forma de transportar as uvas, selecioná-las, 

controlar as cubas onde o sumo de uva fermenta, realizar operações enológicas para 

verificar o vinho e decidir quanto tempo o vinho ficará em estágio. 

Brevemente, as várias fases do processo de vinificação, apresentadas nos seguintes 

fluxogramas das Figuras 2 e 3, caracterizam-se, em primeiro lugar, pela receção das 

uvas, seguida do esmagamento, desengaço, defecação, depois fermentação, 

remontagem, levedação, maceração. De seguida, há a 1ª trasfega, decantação, 

prensagem, podendo originar a fermentação malolática utilizada para o vinho tinto. 

Esta consiste na transformação de ácido málico em ácido lático por ação das bactérias. 

A 2ª trasfega, estabilização e acabamento ou clarificação (utilizada no vinho branco) e 

3ª trasfega (Vieira, 2009). 
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Vindima Transporte Receção das uvas 

Esmagamento 

Desengaço 

Defecação 

Fermentação 
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Levedação 

Maceração 

1ª Trasfega 
Decantação 
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Fermentação 
malolática 

2ª Trasfega 
Estabilização 

Acabamento 
3ª Trasfega 

Engarrafamento 

De acordo com a legislação comunitária (Regulamento (CE) nº 1493/1999), vinho deve 

ser o produto obtido exclusivamente da fermentação total ou parcial de uvas frescas, 

esmagadas ou não, ou de mosto de uva. O mosto é definido como o líquido derivado 

naturalmente ou por processos físicos de uvas frescas. Contudo, é inevitável que 

produtos químicos sejam introduzidos nos processos fabris para melhoramento e/ou 

conservação da qualidade do produto e para sanitização das instalações e dos 

equipamentos de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma do processo fabril típico do vinho tinto 
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Figura 3: Fluxograma do processo fabril típico do vinho branco 
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As uvas são geralmente recebidas no tegão da adega, pesadas e separadas e, após a 

análise do seu grau alcoólico e qualidade sanitária, passam para bacias de 

esmagamento onde o sumo de uva é libertado e as peles, as grainhas e os engaços 

separados. O líquido de esmagamento é transferido para tanques de fermentação em 

que um processo bioquímico desenvolvido pelas leveduras converte o açúcar 

principalmente em etanol e dióxido de carbono. De seguida, dá-se a decantação, pois o 

vinho é separado das borras. Estas borras são prensadas mecanicamente, de modo a 

remover o máximo possível de vinho e, ao mesmo tempo, reduzir o seu volume para 

futuro transporte. Posteriormente, dá-se a estabilização e maturação, que é o período 

entre a finalização da vinificação e o engarrafamento. Poderá também ocorrer a 

filtração para melhorar a qualidade do vinho. Finalmente, é efetuada a etapa do 

engarrafamento ficando o vinho em condições de ser comercializado. As Figuras 4 a 11 

ilustram os equipamentos da vínicola da Quinta do Seixo da SOGRAPE, em Tabuaço. 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tremonha para receção de uva Figura 4: Grua para elevação de contentor de uva 
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Figura 7: Sumo de uva e peles após esmagamento 

Figura 8: Fermentadores com camisas de água fria para 

controlo de temperatura 

Figura 11: Fermentadores (2º etapa) com camisas de 

água fria 

Figura 6: Bacia de esmagamento mecânico 

Figura 9: Fermentador (1ª etapa) 

Figura 10: Filtro de prensa 
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2.2 Características dos Efluentes Industriais de Vinificação 

O processo de produção do vinho gerou sempre grandes quantidades de efluente, 

sendo estes denominados de efluentes vinícolas. Este tipo de efluente é proveniente, 

essencialmente, das várias operações de lavagem, dos equipamentos usados no 

esmagamento e prensagem das uvas, tanques de fermentação, barris e garrafas. 

A produção específica de efluente pode ser idealizada em termos de volume (m3) por 

toneladas de uva tratada ou por litros de vinho produzido. Por estimativa (Smith, 

2002), a geração específica de água residual de vinificação pode variar entre os 16 e 

20 L/t de uva para as instalações tradicionais e 7 – 10 L/t para as mais modernas. 

Incluindo a utilização em vinhas, o consumo total de água para vinícolas, situadas na 

Europa, Califórnia e Nova Zelândia, pode atingir a ordem de 300 m3/t de uva produzida 

(Medrano, et al., 2015). Na Austrália (Kumar, et al., 2007), os efluentes produzidos nas 

adegas com e sem engarrafamento são, respetivamente, de 2,0 – 3,5 e 1,5 – 2,0 L/t de 

uva tratada. 

Os principais constituintes do vinho são, para além da água, superior a 85%, o etanol, 

sendo que este último situa-se entre 9 a 15% do volume (Lucas e Peres, 2011). De 

seguida, encontra-se o glicerol e, em quantidades menores, o ácido tartárico, málico, 

cítrico, láctico; por último, os ácidos fenólicos. Apesar do valor comercial elevado do 

vinho, este continua a existir inevitavelmente nos efluentes vinícolas. 

Na produção de vinho tinto, os efluentes apresentam visualmente uma cor distinta 

(Figura 12) em comparação com a dos efluentes de vinho branco (Figura 13). Durante a 

fase de vindimas, que ocorre em várias adegas da zona do Vale do Douro, apenas 1 a 2 

meses ao ano, setembro e outubro, a geração de efluente tem elevado caudal pontual, 

com quantidade considerável de sólidos (peles, engaços e grainhas de uva) (Figura 14), 

alta carga orgânica e baixos valores de pH.  
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Genericamente, os efluentes vinícolas são compostos por duas fases: solúvel e 

insolúvel. A fase solúvel caracteriza-se por ser facilmente biodegradável, sendo 

constituída por substâncias orgânicas e minerais provenientes da uva, do vinho, dos 

produtos enológicos utilizados durante todo o processo de vinificação e também dos 

produtos de limpeza utilizados, por exemplo, na lavagem das cubas de 

armazenamento. Atualmente, há vários produtos químicos que são utilizados 

constantemente na indústria para clarificação e conservação do vinho e para limpeza 

das instalações e equipamentos. Estes produtos podem estar incorporados no 

efluente. No entanto, as concentrações destes produtos são menores, 

comparativamente com as das substâncias orgânicas. 

A fase insolúvel, ao contrário da primeira, é pouco ou dificilmente biodegradável e 

contém essencialmente partículas orgânicas e de tamanho variável provenientes da 

uva, do vinho e dos produtos enológicos. Pode conter, também, resíduos dos óleos e 

Figura 13: Aspeto visual de efluente vinícola 

de vinho branco 

Figura 12: Aspeto visual de efluente vinícola de vinho tinto 

Figura 14: Efluente bruto de uma vinícola da SOGRAPE durante as vindimas do ano 2013 
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substâncias lubrificantes utilizadas em algum tipo de maquinaria durante o processo 

da produção e transporte do vinho. 

Em termos de composição química, o efluente vinícola é bastante semelhante ao 

vinho, visto ser também constituído por açúcares, glicerol, álcool, esteres, ácidos 

orgânicos e substâncias fenólicas. Assim, devido à forte carga poluente, o efluente 

proveniente da produção de vinho é um risco ambiental para toda a população, se não 

for devidamente tratado.  

Uma vez que não é fácil quantificar os componentes considerados poluentes nos 

efluentes vinícolas, os parâmetros indiretos, tais como CQO (Carência Química de 

Oxigénio), CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio), SST (Sólidos Suspensos Totais), NTK 

(Azoto Total de Kjeldahl) e PT (Fósforo Total), são adotados para a avaliação da 

qualidade. Na Tabela 1, apresenta-se as caraterísticas de efluente proveniente de 

várias vinícolas Europeias e Australianas. Salienta-se que adegas com ou sem vindima 

produzem efluentes com concentrações orgânicas (CQO e CBO) muito diferentes. 

Contudo, a produção de efluentes com vindimas é sempre sazonal, durante um 

período de tempo de 1 – 2 meses anualmente. 

 

Tabela 1: Características de efluente vinícola 

Parâmetro e 
undidade 

Itália(1) Austrália(2) Austrália(2) Portugal(3) Portugal(3) 

(s/vindima) (s/vindima) (c/vindima) (s/vindima) (c/vindima) 

pH 8 – 10 6 – 10  4 – 8  5 – 11 4 – 5  

SST, mg/L 540 – 780  100 – 1000 100 – 1300 100 – 2000 500 – 15000 

CQO, mg O2/L 1330 – 4000 - - 1000 – 4000  2000 – 20000  

CBO, mg O2/L 610 – 2300 1000 – 3000 1000 – 8000 500 – 2000 4500 – 15000 

NTK, mg N/L 32 – 36 1 – 25  5 – 70  5 – 15  20 – 40  

PT, mg P/L 7 3 – 36  1 – 80  0 – 5  1 – 15  
 
(1)

(GWRDC, 2011) , 
(2)

(Lucas e Peres, 2011)  

 

Efluentes da vinificação de vinho tinto são ainda caracterizados pela cor forte que é 

relativamente persistente e pode causar aspeto visual indesejável nos meios 

ambientais. Essencialmente, há dois grupos importantes de substâncias, a lignina e os 

taninos, que a cor de vinho tinto apresenta. 

Lignina ou lenhina é um polímero orgânico complexo que une as fibras celulósicas, 

aumentando a rigidez da parede celular vegetal, constituindo, juntamente com a 

celulose, a maior parte da madeira das árvores e arbustos. Esta substância está 
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presente na produção do vinho, pois aparece nos engaços, nas peles e nas grainhas de 

uva (Bezhuashvili, et al., 2000) e também nas barricas de carvalho que muitas vezes 

servem para maturação e armazenamento de vinho tinto. Os derivados de lignina são 

altamente colorados e resistentes à degradação biológica. A Figura 15 representa a 

estrutura química da lignina que, como se pode observar, é um polímero orgânico 

contendo elevado número de anéis fenólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro composto que se deve referenciar sempre que falamos da indústria do vinho 

são os polifenois, mais especificamente os taninos. O termo “tanino”, como é 

classificado um elevado número de compostos polifenólicos na natureza, tem origem 

numa das suas propriedades mais importantes, nomeadamente a sua capacidade de 

interagir com as proteínas formando complexos estáveis.  

Normalmente, taninos encontram-se divididos em dois grupos, os flavonóides e os 

não-flavonóides. Os principais polifenois intervenientes na química das plantas são os 

que pertencem à classe das antocianinas (pigmentos vermelhos) e os 3-flavanóis 

(taninos). As antocinaninas não estão presentes nas uvas, mas sim as flores coloradas 

(Wansbrough et al., 1998). 

Os taninos vegetais podem dividir-se em dois grandes grupos: os taninos hidrolisáveis 

e os taninos condensados. A presença de taninos hidrolisáveis no vinho é de origem 

exógena, como resultado de certas práticas vinícolas, tais como a utilização de barris, 

cuja madeira é rica em taninos hidrolisáveis, para armazenamento do vinho após a 

fermentação alcoólica, e durante o seu envelhecimento. Já os taninos condensados 

estão presentes em grandes quantidades, pois provêm das películas e das grainhas das 

Figura 15: Estrutura química da lignina (Sawyer and 

McCarthy, 2003) 
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uvas durante a maceração e fermentação alcoólica (Mateus, 2009) e são substâncias 

que podem trazer propriedades benéficas (antioxidante) à saúde humana e que são 

responsáveis pela cor, sabor e diversos aromas que um vinho, tinto ou branco, 

apresenta. 

Existem algumas substâncias indesejáveis que são aplicadas na agroindústria do vinho, 

mais concretamente os pesticidas e herbicidas utilizados nas videiras. Para combater 

fungos, ervas daninhas e possíveis insetos é bastante usual utilizar os pesticidas, visto 

que estes conseguem ajudar a prevenir e a combater possíveis contaminações. No 

jornal norte-americano, The New York Time, publicado em 2014-01-02, encontra-se 

uma notícia que revelou que cerca de 90% de vinho francês continha resíduos de 

pesticidas. 

Torna-se importante determinar os pesticidas que se encontram no vinho visto que se 

encontra na avaliação de produtos indesejáveis, pois está cientificamente comprovado 

que têm toxicidade, o que poderá provocar danos ao consumidor. Assim sendo, 

existem limites estabelecidos para os pesticidas na legislação portuguesa. No entanto, 

relativamente ao efluente vinícola, a informação acerca dos pesticidas é escassa e não 

se percebe se os pesticidas continuam como substâncias no efluente ou não. Como são 

substâncias tóxicas, muitas vezes as empresas podem omitir estes resultados de forma 

a descarga do efluente não ser tão controlada. 

 

2.3 Tratamento dos Efluentes 

Os efluentes de vinificação necessitam de ser tratados e para tal é necessário cumprir 

a legislação referente aos mesmos. Trata-se, de seguida, os parâmetros que se devem 

analisar e os respetivos valores limite de emissão, tendo por base a legislação 

europeia. Aborda-se também os sistemas de tratamento para os efluentes vinícolas. 

 

2.3.1 Legislação 

Desde cedo que há legislação relativamente à água. No entanto, só com a crescente 

preocupação pelo meio ambiente e com o desenvolvimento do conceito de 

sustentabilidade é que surgiu, a 6 de maio de 1968, através do Conselho Europeu, a 
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Carta Europeia da Água, expressando, assim, a preocupação relativa à utilização da 

água, devendo esta ser usada de um modo responsável e sustentável. 

Em Portugal, o ponto 1 do artigo 196.º do Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de 

agosto, específico das águas residuais das indústrias alimentares de fermentação e de 

destilarias, inclui, assim, o caso da atividade vinícola, referindo que as águas só são 

admitidas nos coletores públicos desde que seja analisada a necessidade, caso a caso 

de um possível pré-tratamento. 

Para a atividade vinícola, a tabela 2 apresenta valores limite de emissão de parâmetros 

relevantes para este setor, de acordo com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98 de 1 

de agosto, referente aos valores limite de emissão na descarga de águas residuais. 

Tabela 2: VLE na descarga de águas residuais do Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98 

Parâmetros Unidades VLE 

pH Escala de Sørensen 6 – 9 

CQO mg O2/L 150 

CBO5 mg O2/L  40 

SST mg/L 60 

Fósforo total mg P/L 10 

Azoto total mg N/L  15 

 

2.3.2 Sistemas de tratamento de efluentes vinícolas 

O objetivo de um sistema de tratamento de águas residuais é remover as substâncias 

poluentes da água residual, de forma a poder ser descarregada num meio recetor sem 

provocar danos.  

Os tratamentos podem ser de vários tipos, nomeadamente físico, físico-químico e 

biológico. O tratamento físico pode incluir gradagem (tamisação) e equalização, sendo 

a primeira destinada à remoção de sólidos suspensos, tais como engaços, peles e 

grainhas de uva e também outros provenientes dos esgotos sanitários. Devido à 

elevada quantidade de sólidos, hoje em dia a gradagem de efluente vinícola é sempre 

efetuada mediante equipamentos mecânicos com funcionamento automático (Figura 

16).  
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A equalização, também designada como homogeneização, de efluente vinícola é 

realizada, em tanque, com volume equivalente ao volume de efluente produzido 

diariamente, equipado com meio mecânico ou pneumático de mistura, para amortecer 

os picos de caudal e de concentração dos efluentes. O efluente equalizado é 

bombeado com caudal constante para o processo de tratamento a seguir, evitando, 

assim, o sobredimensionamento das unidades de tratamento a jusante.  

O tratamento químico sempre aplicado aos efluentes de vinícola é a neutralização, ou 

seja,o ajuste de pH, com adição controlada de reagente alcalino (cal ou soda cáustica) 

ou ácido. Além do objetivo de condicionamento das outras etapas de tratamento, a 

neutralização apresenta uma vantagem, a de minimizar a libertação de mau cheiro 

causado pela formação rápida de ácidos orgânicos voláteis no efluente, naqueles que 

apresentam valores de pH inferiores a 5. Uma vez que efluentes com elevados valores 

de pH, superior a 10, não são frequentemente gerados, a experiência tem mostrado 

que a neutralização para reduzir pH pode ser dispensada num processo de tratamento 

(ETAS, 2005). 

O tratamento químico de efluente de vinificação pode ainda incluir coagulação-

floculação em que os poluentes de forma coloidal e as partículas finas em suspensão 

são coaguladas pela adição de sais de ferro ou alumínio, de modo a formar flocos, os 

quais são subsequentemente separados por decantação. Este tratamento, contudo, é 

mais comum para polimento dos efluentes já adequadamente tratados por processos 

biológicos. 

Figura 16: Grade/tamisador para separação de sólidos. A: Quinta do Seixo, B: Quinta de Nápoles 
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Considerando a elevada carga orgânica biodegradável associada com efluente de 

vinícola, o processo de tratamento mais vantajoso economicamente é o biológico em 

que a maior parte dos materiais orgânicos são convertidos bioquimicamente para 

substâncias inorgânicas simples. O tratamento anaeróbio para efluentes de vinícola 

tem sido investigado no século corrente (Ruíz, et al., 2002, Keyser, et al., 2003, Molina, 

et al., 2007, Ganesh, et al., 2010) e é um processo muito interessante 

energeticamente. Não obstante, a sua aplicação em escala industrial não constitui uma 

prática, devido aos custos elevados de investimento inicial, à produção de gases 

ambientalmente problemáticos e à geração sazonal em prazo muito curto de efluente 

forte em carga orgânica. 

Os processos biológicos aeróbios para tratamento de efluentes de vinícola incluem os 

que utilizam biofilmes, como o leito percolador, filtro arejado e biodisco (Andreottola, 

et al., 2005), e os empregando biomassa em suspensão, como lamas ativadas (Fumi, et 

al., 1995, Torrijos, et al., 1997, Petruccioli, et al., 2002, Oliveira, et al., 2006). Ainda 

existem lagoas facultativas (sem arejamento artificial) ou arejadas que têm sido 

utilizadas em pequenas explorações vinícolas, nos países onde os terrenos são planos e 

de baixos valores, tais como Austrália, EUA e África do Sul. 

O tratamento parcial de efluentes de vinícola e descarga para rede pública de esgoto 

pode ser um processo vantajoso para as indústrias localizadas nas zonas abrangidas 

por estações de tratamento de águas residuais urbanas (Bolzonella, et al., 2007). Nesta 

prática, os descarregadores industriais devem contribuir para o custo de utilização da 

rede e de tratamento final. Em contrapartida, as empresas podem reduzir a área de 

terreno ocupado pela instalação de tratamento, reduzir os custos de exploração e 

minimizar os incómodos associados com tratamento, tais como mau cheiro, ruído, 

vibração e movimento de resíduos de tratamento (lamas). 
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2.4 Estratégias Tomadas pela Indústria de Vinificação para 

Controlo da Poluição 

Cada vez mais há uma crescente preocupação ambiental. Em 1987, no intitulado 

“Relatório Brundtland” elaborado pela Comissão Mundial da ONU sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável 

(ONU,1987) que tem como definição o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 

próprias necessidades".Sucederam mais tarde alguns acordos com o intuito de reforçar 

as ações minimizadoras do impacte ambiental. Dois destes acordos, talvez os mais 

conhecidos, são o Protocolo de Montreal de 1987 e o Protocolo de Quioto de 1997. 

Torna-se fundamental para as várias organizações criarem estratégias que sirvam de 

controlo à poluição, diminuíndo, assim, os impactes ambientais. É cada vez mais 

vantajoso possuir um sistema de produção sustentável, devido às vantagens 

ambientais e económicas adjacentes, mas também porque o consumidor começa a 

privilegiar os produtos obtidos de uma forma mais ecológica. 

Uma das estratégias implementadas por diversas indústrias, nomeadamente a 

indústria vinícola, é criar e implementar um Sistema de Gestão Ambiental, garantindo 

o controlo de todos os aspetos relacionados com o ambiente nas suas produções 

(Lopes, 2015). 

A sustentabilidade, em qualquer empresa, assenta em três pilares que juntos 

possibilitam uma melhor realização em termos profissionais. Estes três grupos são 

social, económico e ambiental, permitindo, assim, o desenvolvimento sustentável. 

Mais especificamente, na indústria vinícola torna-se crucial que estes três 

fundamentos se unam para toda a produção de vinho ser feita a pensar numa 

produção mais ecológica, minimizando os gastos excessivos, como por exemplo na 

água e nos resíduos produzidos. Mas também implementar a parte social, interagindo 

sempre com a comunidade, envolvendo-os nos seus processos e, por fim, a economia, 

fruto do crescimento cada vez mais acentuado deste tipo de indústria, tal como indica 

o diagrama de Venn apresentado (Figura 17). 
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Particularmente, a área social abrange a população e toda a sua cultura, estimulando 

em termos de desenvolvimento sustentável a criação de uma melhor qualidade de 

vida, equidade entre a população e conseguir uma política mais focada no meio 

ambiente. Relativamente à economia, os pontos fulcrais são o crescimento económico, 

não consumindo em demasia os recursos, os bens e serviços estipulados e a sua 

eficiência. Por fim em termos ambientais os fatores a valorizar são a biodiversidade e a 

integridade dos ecossistemas, os recursos naturais e a capacidade de carga. 

Relativamente a estratégias de tratamento que podem ser utilizadas mais 

especificamente na indústria vinícola, podem ser referentes ao tratamento total e 

tratamento parcial. No tratamento total, a empresa que tem a seu cargo a produção 

do vinho tem como principais responsabilidades todo o tratamento do efluente 

vinícola, enquanto que o tratamento parcial é muitas vezes apenas o pré-tratamento 

feito no centro de produção, sendo posteriormente o efluente encaminhado para um 

coletor municipal ou para uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR) para o 

restante tratamento.  

 

Figura 17: Desenvolvimento sustentável assente em 3 pilares: social, ambiental e económico 
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Na Califórnia, EUA, organizações tais como Wine Institute (2008) e California 

Sustainable Winegrowing Alliance (2014), publicaram guias de boas práticas relativas à 

gestão sustentável de água e energia para pequenas indústrias de vinho, tendo como 

principais focos os aspetos integrados no ciclo das águas (rega, consumo e efluente), 

na utilização de energia e a qualidade de produtos (uvas e vinhos). Os guias apontam 

os seguintes passos práticos para estabelecimento e realização das estragégias de 

gestão: 

 

(1) Definição dos objetivos de ação e organização de equipas, administrativa e 

técnica, interior e exterior, de implementação; 

(2) Avaliação das situações, atual e futuras, previstas relativas às atividades de 

vinificação; 

(3) Recolha, validação e análise de dados relevantes (usos de água de processo, 

usos de água de sanitização, consumos de água e energia dos equipamentos, 

caudais, qualidade de água e efluentes), utilizando folhas de dado em Excel 

fornecidas nos guias; 

(4) Avaliação dos dados analizados e identificação das opções de melhoria; 

(5) Análises de viabilidade das opções; 

(6) Implementação das opções selecionadas. 
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3 CENTRO DE PRODUÇÃO DA SOGRAPE 

 
O Centro de Produção da SOGRAPE, em Avintes, processa elevada quantidade de vinho 

tinto e branco fornecido por unidades vinícolas incluídas ou não na empresa, sendo os 

efluentes gerados considerados como os de produção de vinho sem vindima. Em anos 

anteriores existiu uma ETAR no Centro de Produção que, contudo, não conseguiu 

desempenhar os objetivos de tratamento pretendidos e, consequentemente, foi 

desativada na primeira década do século XXI após a construção duma nova instalação, 

designada como EPTAR (Estação de Pré-Tratamento de Águas Residuais), com um 

número reduzido de etapas de tratamento, tendo por objetivo pré-tratar os efluentes 

para descarga em coletor municipal de águas residuais e tratamento posterior na ETAR 

de Febros, situada em Vila Nova de Gaia. 

A EPTAR, embora possua uma função de tratamento biológico aeróbio do tipo filtro 

submerso arejado, não apresenta um grau aceitável de redução da carga orgânica, 

devido às flutuações excêntricas em valor de pH e concentração de CQO e à deficiência 

nos equipamentos. Apesar do funcionamento muito satisfatório da ETAR de Febros, a 

SOGRAPE considera que a EPTAR deverá ser melhorada para cumprimento das 

exigências da Águas de Gaia, a entidade gestora do sistema de águas residuais 

urbanas. 

 

3.1 Geração de Efluentes 

Devido às redes de recolha de águas residuais existentes, o efluente global do Centro 

de Produção é uma mistura dos efluentes industriais provenientes da lavagem de 

cubas de armazenamento de vinhos, lavagem geral de equipamentos e garrafas novas 

de vinho, do esgoto doméstico proveniente do edifício da administração, das 

instalações sanitárias, da cozinha e da cantina. 

A geração dos efluentes industriais com cargas poluentes mais significativas no Centro 

de Produção é proveniente da lavagem dos depósitos de vinho, após esvaziamento em 

que apresenta sempre uma quantidade de vinho residual. A lavagem é inicialmente 
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realizada com água da rede de abastecimento pública e, posteriormente, com uma 

solução forte de soda cáustica para remoção completa dos incrustados formados nas 

paredes. As águas residuais são caraterizadas por alta carga orgânica e elevado valor 

de pH. 

Nas zonas de produção de vinho, a lavagem dos equipamentos e das instalações é 

essencial para manter o grau higiénico exigido. Consequentemente, os efluentes 

podem conter o vinho residual e os químicos utilizados no processo fabril e na limpeza 

e sanitização. 

Nas linhas de engarrafamento, as águas residuais podem ser originadas nas máquinas 

de enxaguamento de garrafas virgens (sem utilização de produto químico), perdas de 

vinho devido a rutura de garrafa na ação de enchimento, arrolhar ou transporte e 

eventualmente lavagem dos pavimentos. 

De acordo com os registos mensais mais recentes disponibilizados pela SOGRAPE 

(Tabela 3), a qualidade dos efluentes, recolhidos na saída da EPTAR, é relativamente 

constante. 

Tabela 3: Qualidade de efluente final do Centro de Produção da SOGRAPE 

Ano-mês Caudal 
(m3/d) 

pH CQO 
(mg/L) 

CBO5 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

NT 
(mg/L) 

PT 
(mg/L) 

2013-set 214 6,7 2260 1120 728 49 8 

2013-out 179 6,3 5460 2900 1180 58 7 

2013-nov 223 5,9 4990 3250 1400 56 10 

2013-dez 234 5,8 5320 2910 1460 84 18 

2014-jan 172 6,4 3360 2100 1070 51 13 

2014-fev 211 4,1 4260 3080 400 15 7 

2014-mar 190 10,7 3130 2200 1260 47 12 

2014-abr 187 6,0 3180 1730 428 25 6 

2014-mai 200 6,2 1650 803 797 28 2 

2014-jun 210 6,2 4880 2450 1270 68 9 

2014-jul 231 6,4 4790 2660 874 58 8 

2014-ago 140 6,9 1260 424 1060 49 9 

2014-set 196 6,0 4670 3680 7116 42 10 

2014-out 213 6,4 2930 1360 1320 54 8 

2014-nov 182 6,2 2900 1600 804 53 10 

2014-dez 187 6,3 4320 2490 1010 43 8 

2015-jan 159 6,7 1770 1080 940 41 3 

Média 196 6,4 3596 2108 1360 48 9 

Limite - 5,5 – 9,5 1000 500 500 15 10 
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3.2 Sistema Existente de Águas Residuais 

De acordo com o projeto da EPTAR (ETAS, 2005), existem três estações elevatórias no 

sistema de rede de recolha de águas residuais brutas, designadas como EE1, EE2 e EE3 

cuja localização relativas são indicadas na Figura 18. 
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P-0 Descarga da casa de banho da oficina 

P-1 Descarga do esgoto doméstico do armazém de distribuição 

P-2 Descarga do efluente industrial do armazém de distribuição 

P-3 Descarga do esgoto doméstico do edifício da admistração 

P-4 Descarga de esgoto da cozinha e cantina 

P-5 Descarga de efluente de lavagem da zona de 24 balões de armazenamento 

de vinho 

P-6 Descarga de efluente de lavagem da zona de 3 tanques grandes de aço 

inoxidável e de 10 pequenos de armazenamento de vinho 

P-7 Descarga de efluente de lavagem da zona de 20 balões de armazenamento 

de vinhos e do esgoto de uma casa de banho 

P-8 Descarga do esgoto doméstico do pavilhão de engarrafamento de vinho 

P-9 Descarga de efluente do pavilhão de engarrafamento de vinho 

P-10 Descarga de esgoto doméstico do pavilhão principal e do vestiário e saída 

do ponto de transformação 

P-11 Descarga de efluente industrial do pavilhão principal e do vestiário e saída 

do ponto de transformação 

A: Descarga para coletor municipal 

CV0 – CV6: Novas caixas para condutas gravíticas 

CL1 – CL11: Caixas de ligação para manutenção das condutas elevatórias 

CX1 – CX2: Caixas encobertas 

                 Condutas novas                                   Condutas existentes 

                  

 

P-0 Descarga da casa de banho da oficina 

P-1 Descarga do esgoto doméstico do armazém de distribuição 

P-2 Descarga do efluente industrial do armazém de distribuição 

P-3 Descarga do esgoto doméstico do edifício da administração 

P-4 Descarga de esgoto da cozinha e cantina 

P-5 Descarga de efluente de lavagem da zona de 24 balões de armazenamento 

de vinho 

P-6 Descarga de efluente de lavagem da zona de 3 tanques grandes de aço 

inoxidável e de 10 pequenos de armazenamento de vinho 

P-7 Descarga de efluente de lavagem da zona de 20 balões de armazenamento 

de vinhos e do esgoto de uma casa de banho 

P-8 Descarga do esgoto doméstico do pavilhão de engarrafamento de vinho 

P-9 Descarga de efluente do pavilhão de engarrafamento de vinho 

P-10 Descarga de esgoto doméstico do pavilhão principal e do vestiário e saída 

do ponto de transformação 

P-11 Descarga de efluente industrial do pavilhão principal e do vestiário e saída 

do ponto de transformação 

A: Descarga para coletor municipal 

CV0 – CV6: Novas caixas para condutas gravíticas 

CL1 – CL11: Caixas de ligação para manutenção das condutas elevatórias 

CX1 – CX2: Caixas encobertas 

               Condutas novas                             Condutas existentes 

                  

Figura 18: Esquema das redes de recolha de águas residuais da SOGRAPE (ETAS,2005) 
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A EE1, equipada com uma grade mecânica (Figura 19) e 2 (1 + 1) grupos de 

eletrobombas do tipo submersível (Figura 20) com caudal unitário de 12 m3/h a 6,5 m 

e motores elétricos de 1,25 kW, é destinada para elevação dos esgotos domésticos da 

zona administrativa, incluindo a cozinha e a cantina. A EE2, além da receção da 

descarga da EE1, recebe águas residuais esporádicas de lavagem nas zonas de 

armazenamento primário de vinho. A descarga da EE2, através de 2 (1 + 1) grupos de 

eletrobombas semelhantes às da EE1, mas tendo caudal unitário de 14,5 m3/h e 

motores de 1,6 kW, é a EPTAR. A EE3, destinada à recolha de todas as águas residuais 

provenientes das zonas de processamento e engarrafamento de vinho, é equipada 

com 2 (1 + 1) bombas submersíveis com caudal unitário de 18 m3/h a 11 m e motores 

de 2,2 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EPTAR é constituída por um tanque de igualização coberto em construção de betão 

armado, com revestimento interno resistente à corrosão, de receção, igualização e 

tratamento, tendo uma capacidade volúmica de 118 m3 (11,2 X 5,0 x 2,1 m) que é 

inferior à produção diária média de efluente de 200 m3. 

Existem no tanque de igualização/tratamento dois arejadores submersíveis (Figura 21), 

da marca CAPRARI, acionados por motores de 7,5 kW que possuem uma capacidade 

unitária de oxigenação de 9 kg O2/h e um caudal unitário de mistura de 75 m3/h. 

Originalmente, o tanque estava equipado com um volume de 10 m3 de material de 

suporte, em material sintético da marca Bio-Blok com área superficial específica de 

100 m2/m3, para fixação de biofilme. Contudo, devido à insuficiente resistência física 

Figura 19: Grade mecânica da EE1 Figura 20: Bombas submersiveis instaladas na EE1 
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da estrutura instalada (Figura 22) para a contenção do material de suporte de biofilme, 

o tanque foi convertido para apenas de igualização e neutralização sem tratamento 

biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para neutralização dos efluentes, a EPTAR está equipada com duas bombas 

doseadoras (Figura 23) com controlo automático via um sistema de monitorização em 

tempo real de pH que permite injeção de solução de NaOH ou de H2SO4. Para melhor 

controlo do ajuste de pH, o efluente do tanque de igualização é bombeado 

continuamente em circuito fechado para uma câmara de dois compartimentos, onde 

existem uma sonda de pH e dois injetores de solução química (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figura 21: Arejador submersível Figura 22: Deficiência estrutural para retenção do 

meio de suporte de biofilme 

Figura 23: Bombas doseadoras e depósitos 

de solução química para ajuste de pH 

Figura 24: Câmara de ajuste de pH. (A) Injetor de solução 

química, (B) sonda de pH 
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A descarga final da EPTAR é mediante a EE4 que, sendo equipada com 2 (1 + 1) 

bombas submersíveis de 32 m3/h cada a 4 m de altura manométrica e acionada por 

motor de 2,2 kW, eleva o efluente pré-tratado, via um medidor de caudal do tipo 

eletromagnético com registo informático contínuo, para uma cota suficientemente 

elevada, permitindo descarga gravítica na rede pública de esgoto municipal. A 

qualidade da descarga deve cumprir os seguintes limites estabelecidos pela Águas de 

Gaia: CBO e CQO de 500 e 1000 mg/L, respetivamente.  

 

3.3 Considerações Técnicas para Melhoria da EPTAR 

Tal como se pode observar na tabela 3, a qualidade dos efluentes rejeitados da EPTAR 

não cumpre os limites, é uma preocupação constante da administração da SOGRAPE 

que a certificação ambiental da empresa esteja em dúvida. Assim, em 2015 foi 

elaborado pela empresa consultora ETAS, Lda. um estudo técnico-económico 

destinado à melhoria do processo de tratamento da EPTAR.  

Para implementar um processo adicional de melhoria, a empresa SOGRAPE solicitou, 

além do cumprimento obrigatório de tratamento parcial, condições principais à 

minimização da libertação de mau cheiro, de ruído e da produção de lamas. Ainda 

existe um limite em termos de área superficial de terreno disponível, com dimensões 

de planta apenas de 14 x 14 m. 

Embora um processo de tratamento anaeróbio com um pequeno “foot-print” possa ser 

interessante para diminuição das concentrações de CQO e CBO dos efluentes em 

questão com uma mínima produção de lamas biológicas e um consumo insignificante 

de energia elétrica, o potencial de libertação de mau cheiro torna-se um fator decisivo 

para que este processo seja excluído. 

O processo aeróbio de lamas ativadas é robusto e viável em termos de eficácia de 

tratamento de efluentes vinícolas. Contudo, o seu custo elevado de exploração, em 

consumo energético e tratamento de lamas, acompanhado com alta exigência em 

operação e controlo, resultou na pesquisa de um processo alternativo. Apesar da falta 

de dados reais relativos às condições de tratamento dos efluentes do Centro de 

Produção, foi considerado no estudo citado um processo aeróbio do tipo biofilme, ou 
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seja, o leito percolador semelhante ao utilizado extensamente nos anos 1960s e 1970s 

para tratamento de esgoto doméstico. 

Tradicionalmente, leitos percoladores são de forma circular construídos em betão 

armado, tendo uma altura média da ordem dos 2 m e um diâmetro máximo de 50 m. 

Dentro dos leitos existe meio de suporte (também designado como meio de 

enchimento) em cascalho, brita ou peças especiais em plástico para crescimento de 

biofilme, que desenvolve naturalmente, após contacto com água residual sob condição 

aeróbia. A água residual é espalhada, por dispositivo mecânico (distribuidor), no topo 

do leito e percola por gravidade, passando a altura total do meio de enchimento e 

recolhida no fundo do leito. Uma parte do efluente do leito é encaminhada para uma 

unidade de decantação, onde a maior parte dos sólidos suspensos no efluente é 

separada e o efluente clarificado rejeitado como descarga final; a outra parte é 

recirculada e misturada com água residual bruta e sujeita a tratamento novamente. Na 

Figura 25 apresenta-se um fluxograma de funcionamento do processo de leito 

percolador que, contudo, pode ser modificado para diferentes configurações (Metcalf 

& Eddy, 2003). 

 

 

Figura 25: Fluxograma de funcionamento do processo tradicional de leito percolador 
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4 ESTUDO PARA FORMULAÇÃO DA SOLUÇÃO DE 

MELHORIA DA EPTAR 

 

Normalmente, na aplicação dum processo biológico de tratamento para um específico 

efluente industrial, é indispensável realizar estudos de tratabilidade de modo a obter 

dados necessários de dimensionamento dos órgãos de tratamento. Uma vez que 

existem muito poucas informações técnicas em relação à utilização de leito percolador 

para tratamento parcial de efluentes de vinícola, foi realizada uma pesquisa técnica 

sobre a metodologia de dimensionamento, os materiais de construção e os 

procedimento de operação e ainda efetuado, posteriormente, um estudo 

experimental no Laboratório de Engenharia Sanitária da FEUP. 

 

4.1 Tecnologia de Leito Percolador 

Essencialmente, os leitos percoladores podem ser classificados de acordo com as taxas 

de carga hidráulica superficial (CHS) em termos de volumes de água residual 

aplicados/área superficial de leito/dia e carga orgânica volúmica (COV) em termos de 

massa de poluente orgânico (CQO ou CBO)/volume de leito/dia. Os leitos percoladores 

de baixa carga são normalmente os mais simples, em que a recirculação é 

praticamente nula, devido às reduzidas cargas. No entanto é necessário manter um 

valor mínimo de carga hidráulica superficial. Obviamente, a eficácia de tratamento é 

adversamente afetada pelas cargas, CHS e COV, aplicadas. Na Tabela 4, apresenta-se 

as especificações para classificação de leitos percoladores (Metcalf & Eddy, 2003). 

Tabela 4: Especificações para tipos diferentes de leito percolador 

Parâmetro e unidade Baixa Média Alta Alta Muito alta 

Tipo de enchimento cascalho cascalho cascalho plástico plástico 

CHS, m3/m2/d 1 – 4  4 – 10  10 – 40  10 – 75  40 – 200  

COV, kg CBO/m3/d 0,07 – 0,22 0,24 – 0,48 0,4 – 2,4 0,6 – 3,2 >1,5 

Altura de leito, m 1,8 – 2,4 1,8 – 2,4 1,8 – 2,4 3 – 12 1 – 6 

Remoção de CBO, % 80 – 90  50 – 80  50 – 90  60 – 90  40 – 70  

(Metcalf & Eddy, 2003) 
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A B 

4.1.1 Meio de enchimento 

Tradicionalmente, o meio de enchimento para leitos percoladores é cascalho (Figura 

26) ou pedra de rio (Figura 27) que possui uma área superficial específica de 50 m2/m3, 

uma porosidade apenas da ordem dos 43% e apresenta sempre perigo de colmatação 

se a carga orgânica ultrapassar o limite. A colmatação resulta numa situação muito 

indesejável com baixa eficácia de tratamento, libertação de mau cheiro e propagação 

de moscas. Recentemente, a partir de 1970, novos meios de enchimento em material 

sintético foram desenvolvidos, tendo como objetivo aumentar significativamente a 

área superficial específica (100 – 140 m2/m3) e também a porosidade (> 90%) (Daigger, 

et al., 1998). Ainda, o peso unitário reduzido dos meios de enchimento sintéticos 

permite a construção de uma estrutura ligeira de contenção que forma o leito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Leitos percoladores utilizando cascalho como meio de suporte A: pequena ETAR na Baviera, 

Alemanha (2004), B: antiga ETAR de Chaves (2003) 

Figura 27: Leito percolador da ETAR de Areinho, V.N. Gaia, utilizando pedra de rio como meio de suporte 

(2006) 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

30 
 

Existem no mercado vários tipos de meio de suporte em plástico. Todavia para 

utilização em leitos percoladores, aditivo contra radiação ultravioleta deve ser 

incorporado. Dois tipos de meio de suporte sintético são comercializados: “random 

packing” e “structured packing”, tais como apresentados nas Figuras 28 e 29, 

respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Biofilmes 

Os microrganismos existentes nos biofilmes na superfície dos meios de suporte de 

leito percolador formam uma comunidade complexa em que se encontra 

principalmente bactérias de diferentes níveis tróficos, protozoários, ameboides, 

nematódeos e anelídeos microscópicos. Nas superfícies de leito percolador expostas a 

luz natural existe também comunidade de algas. 

Em termos de purificação de água residual, as bactérias são as responsáveis por 

desempenharem as seguintes reações bioquímicas para remoção aeróbica de 

Figura 28: Meios de suporte do tipo "random packing". (PP Aquatech) 

Figura 29: Meios de suporte do tipo "structured packing" 
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substratos orgânicos, oxidação e redução de azoto, formação e respiração endógena 

de biomassa e, até certo grau, digestão anaeróbia: 

 

(1) Oxidação de CBO:  

COHNS (substâncias orgânicas biodegradáveis) + O2 + bactérias  CO2 + H2O + NH3 + 

outros produtos (sais) + energia                                                                                              [1] 

                                                                                                                                                                                           

(2) Crescimento (síntese) de biomassa aeróbia heterotrófica:  

C6H12O6 (glucose) + 2O2 + 2NH3  2C2H7NO2 (biomassa) + 2H2O + 2CO2                        [2] 

                                                                                                                                                                                            

(3) Nitrificação: 

NH4
+ + 3/2O2 + bactérias  NO2

- + 2H+ + H2O                                                                  [3] 

                                                                                                                                                                                           

NO2
- + ½O2 + bactérias  NO3

-                                                                                   [4] 

                                                                                                                                                                                               

(4) Crescimento de biomassa aeróbia nitrificante:  

4CO2 + HCO3
- + NH4

+  C2H7NO2 (biomassa) + 5O2                                                         [5]  

                                                                                                                                                                                                 

(5) Desnitrificação: 

6NO3
- + 2CH3OH (substância facilmente biodegradável)  6NO2

- + 2CO2 + 4H2O               [6] 

                                                                                                                                                                                           

      6NO2
- + 3CH3OH (substância facilmente biodegradável)  3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH-     [7]         

                                                                                                                                                                                          

(6) Sínteses da biomassa desnitrificante: 

3NO3
- + 14CH3OH (substância orgânica facilmente biodegradável) + CO2 + 3H+  

 3C5H7O2N (biomassa) + H2O                                                                                               [8] 

                                                                                                                                                                                          

(7) Respiração endógena: 

C5H7O2N (biomassa) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + energia                                                  [9] 
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Os outros microrganismos, como os elementos mais elevados na cadeia alimentar, 

regularizam a população de bactérias nos biofilmes. As bactérias anaeróbias, com a 

formação de gases, são responsáveis pela descamação dos biofilmes que aparecem 

como sólidos suspensos nos efluentes tratados. Embora a descamação de biofilmes 

possa ser resultado, em teoria, da alta carga hidráulica, todavia, a força de 

cisalhamento do escoamento de água residual no leito percolador, induzida pelas 

cargas normalmente aplicadas, não parece suficiente para descascamento dos 

biofilmes. 

Uma vez que não é possível identificar as funções bioquímicas individuais do biofilme 

em tratamento de águas residuais em leitos percoladores, a taxa de remoção de 

poluente orgânico foi proposta em 1948 por Velz como uma reação bioquímica da 1ª 

ordem e citada pelos outros investigadores (Eckenfelder e O´Connor, 1961; Logan, et 

al., 1987): 

 

  dC/dt = -kdC                                                                                    [10] 

                                                                                                                                                                                         

em que, 

 C = concentração de substrato orgânico, 

 t = tempo de contacto (tratamento), 

kd = coeficiente da taxa de remoção de substrato. 

 

Para leito percolador, o tempo de contacto, ou seja tratamento, pode ser traduzido 

aproximadamente como uma equivalência em altura do meio de enchimento. 

 

4.1.3 Transferência de oxigénio e necessidade de ar 

Considerado como um processo principalmente aeróbio, a oxigenação dos biofilmes de 

um leito percolador é um fator importante. O oxigénio é absorvido diretamente do ar 

numa relação de proporcionalidade direta com o défice existente de oxigénio na 

interface ar-líquido. Uma vez que não é prática, senão impossível, medir a 

concentração de oxigénio dissolvido (OD) dentro do biofilme para determinação da 

taxa de difusão de oxigénio do ar. Esta taxa é reconhecidamente lenta, mas existe 
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suficiente fluxo de ar dentro do leito de meio de suporte que garante a oxigenação 

necessária (McKinney, 1962). 

O fluxo natural de ar em leito percolador é resultante da convecção térmica que é 

induzida pela diferença de temperatura existente entre o interior e exterior do leito. 

Empiricamente, um fluxo de ar, Dar, representado pela pressão diferencial do ar em 

mm H2O, pode ser calculado pela seguinte equação (Metcalf & Eddy, 2003): 

 

  Dar = 353(1/Tf – 1/Tq)Z                                                                           [11] 

                                                                                                                                                                                      

em que, 

 Tf = temperatura fria de ar em K, 

 Tq = temperatura quente de ar em K, 

 Z = altura do leito de meio de suporte, m 

 

Para meio de suporte sintético de leito percolador, a empresa Americana Dow 

Chemical desenvolveu a seguinte expressão matemática empírica para uma estimativa 

da necessidade específica de oxigénio, Ro (kg O2/kg CBO aplicada), com base na 

remoção de CBO: 

 

 Ro = 20(0,8e-9L + 1,2e-0,17L)PF                                                                          [12] 

                                                                                                                                                                                       

 

em que, 

 L= carga média orgânica volúmica de CBO, kg/m3/d, 

 PF = fator de ponta, carga máxima/carga média. 

 

4.1.4 Recirculação de água residuais 

Recirculação do efluente de leito percolador é uma prática que deve ser garantida 

quando a produção ou chegada de águas residuais não seja permanente, tal como o 

caso do Centro de Produção, uma vez que os biofilmes responsáveis pelo tratamento 

devem ser mantidos, constantemente, com humidade adequada. A recirculação 
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também reduz as concentrações de poluentes aplicadas aos biofilmes, evitando 

choque de carga orgânica ou tóxica. É altamente recomendável que o caudal de 

recirculação deva ser ajustável de modo a permitir operação mais flexível. 

Uma vez que o efluente de leito percolador pode conter sólidos suspensos (biofilme) 

que apresentam possibilidade de entupimento dos bicos de espalhamento dos 

distribuidores, o caudal de recirculação é normalmente obtido por bombagem a partir 

da descarga final, ou seja, após clarificação final por decantação. 

 

4.1.5 Distribuição de água residual e recolha de efluente percolado 

Distribuição de água residual a tratar num leito percolador pode ser efetuada por um 

sistema rotativo ou fixo que exige sempre, no fluxo de entrada ao sistema, uma certa 

pressão que pode ser fornecida por altura (pressão estática) ou bombagem (pressão 

cinética), tendo uma carga mínima da ordem de 1,5 m. Distribuidores rotativos são 

disponibilizados por empresas especiais que constroem os equipamentos de acordo 

com as exigências, tal como se observa na Figura 30 e 31. Em termos de capacidade 

hidráulica, os distribuidores são comercializados para caudais entre os 10 e 5000 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidores fixos (Figura 32) são mais simples em termos de estrutura e mecanismo, 

mas exige uma  pressão muito uniforme em todos os bicos de espalhamento da água 

residual. 

 

 

 

 

Figura 30: Distribuidor rotativo (Westech Engineering, Inc, EUA) Figura 31: Distribuidor rotativo (DBS 

Manufacturing, Inc, EUA) 
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A recolha de efluente percolado é realizado por fundo falso plano que serve também 

como suporte das peças de meio de enchimento. O fundo real do leito deve ser 

construído com uma inclinação de 1 – 5% orientado aos canais de recolha que são 

dimensionados para uma velocidade mínima de escoamento de 0,6 m/s (WPCF, 1988). 

Os canais devem ser localizados de forma que a limpeza possa ser facilmente realizada 

para remoção dos sólidos acumulados.  

Tanto o fundo falso como o canal de drenagem servem para a ventilação indispensável 

para fornecimento de oxigénio no leito. Consequentemente, a secção de escoamento 

de efluente nos canais de drenagem deve ser dimensionada para uma altura máxima 

de efluente inferior a 50% da altura do canal. Igualmente, a área superficial de 

abertura do fundo falso não deve ser inferior a 15% da área do leito (Metcalf & Eddy, 

2003) 

 

4.1.6 Leitos percoladores em tratamento de efluentes industriais 

Entre os fatores que podem afetar direta ou indiretamente o desempenho e, 

consequentemente, a eficácia e o custo de tratamento do leito percolador, as cargas 

hidráulica e orgânica, o meio de suporte, a temperatura, o tempo de contacto, a altura 

dos leitos percoladores, o estado do biofilme, o arejamento (ventilação) e a frequência 

de dosagem de água residual são os mais relevantes. Salienta-se que informações 

técnicas quantitativas relativas aos fatores mencionados são derivadas e recolhidas 

das experiências em tratamento de águas residuais domésticas, que podem ser 

universalmente aplicáveis. Teoricamente, efluentes industriais contendo substâncias 

Figura 32: Distribuidores fixos para leito percolador rectangular (ENEXIO 2H Water Technologies, UK) 
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orgânicas biodegradáveis devem ser tratáveis por leitos percoladores. Contudo, 

existem as seguintes possíveis condições diferentes em tratamento de esgoto 

doméstico: 

 

(1) Efluentes industriais podem ser gerados em caudal relativamente pequeno, 

mas podem existir concentrações muito elevadas de poluentes; 

(2) Efluentes industriais podem apresentar deficiência de macronutrientes 

necessários para tratamento biológico; 

(3) Outros parâmetros, tais como valor de pH, temperatura, cor e organismos em 

efluentes industriais, podem afetar adversamente a viabilidade de aplicação de 

leito percolador; 

(4) A inclusão de substâncias persistentes ou tóxicas em altas concentrações é 

mais provável em efluentes industriais. 

 

Mesmo assim, a utilização de leito percolador para tratamento biológico de efluentes 

industriais pode ser viável e interessante, especialmente para um grau de tratamento 

de menor exigência, devido aos seguintes factos: 

 

(1) Baixo custo de exploração, especialmente em energia; 

(2) Necessidade de poucos equipamentos eletromecânicos reduzindo o custo de 

manutenção; 

(3) Simplicidade de operação comparando com outros processos biológicos; 

(4) Ausência de ruído, vibração ou aerossóis incómodos. 

 

De facto, efluentes originados nas agroindústrias, tais como laticínios, matadouro, 

vinificação, preparação de comidas enlatadas e bebidas, etc., são candidatos para 

tratamento por leitos percoladores. Todavia, para dimensionamento da instalação de 

tratamento dos efluentes, dados relativos à tratabilidade devem ser recolhidos e 

verificados. 

Para os efluentes do Centro de Produção da SOGRAPE, em Avintes, foi realizado um 

estudo laboratorial (LES, 2005) utilizando um processo do tipo biofilme em filtros 

arejados. A formação de biofilme, após duas semanas de arejamento contínuo, é 
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muito evidente (Figura 33). Porém, não existem dados relativos ao biofilme formado 

em leito percolador que é considerado como um processo alternativo vantajoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ensaio Laboratorial de Leito Percolador 

Os objetivos considerados para a realização do ensaio laboratorial do leito percolador 

são: 

 

(1) Observação da formação de biofilme e produção de sólidos suspensos no 

efluente pré-tratado; 

(2) Avaliação das condições operativas em relação com o valor de pH e a 

necessidade de azoto; 

(3) Determinação da eficácia de tratamento com o fim de obter os parâmetros 

úteis para dimensionamento duma instalação em escala real de pré-

tratamento. 

 

4.2.1 Plano de trabalho 

Foram previstos os seguintes trabalhos em relação aos ensaios laboratoriais:  

(1) Reconhecimento da empresa: localização, processo fabril, instalações 

existentes relativas à recolha, ao tratamento e à rejeição do efluente; 

(2) Preparação e verificação dos equipamentos de ensaios laboratoriais: reatores 

biológicos, jar-test para tratamento químico físico; 

(3) Arranque dos reatores biológicos com operação descontínua (batch); 

(4) Arranque dos reatores para tratamento químico-físico; 

Figura 33: Ensaio de tratabilidade no filtro submerso arejado instalado no LES da FEUP (2005) 
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(5) Ensaios de rotina de tratamento biológico; 

(6) Ensaios esporádicos de tratamento químico físico. 

Os trabalhos experimentais foram realizados de acordo com a Tabela 5, incluindo a 

construção, teste e arranque da instalação de leito percolador, recolha de efluentes, 

ensaios de tratabilidade dos efluentes. 

 

Tabela 5: Plano de trabalho (em semana) 

Trabalho*  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(1)            

(2)            

(3)            

(4)            

(5)            

(6)            

*Estes pontos dizem respeito ao plano de trabalho anteriormente referido 

Inicialmente, o efluente foi adicionado ao leito percolador para a fase de arranque, em 

que este esteve num circuito fechado de modo a acumular biofilme. Durante o período 

de ensaio, entre 15 de fevereiro a 5 de março de 2017, foram efetuadas cinco recolhas 

de amostras de efluente. Estas amostras foram recolhidas na câmara de ajuste de pH 

da EPTAR do Centro de Produção da SOGRAPE, em Avintes, totalizando 35 litros por 

recolha. No ato da amostragem, foram também registados os valores de pH 

encontrados no sistema de supervisão da EPTAR. No Anexo 2, encontram-se cópias das 

guias de transporte emitidas pela SOGRAPE para o transporte das amostras até à 

FEUP. 

Tendo em conta os objetivos de ensaio, verificação da tratabilidade biológica aeróbia e 

procura dos valores numéricos úteis para dimensionamento, o plano elaborado para o 

estudo da eficácia deste processo alternativo consiste em efetuar análises diárias aos 

seguintes parâmetros: CQO, pH, SST e NTK. Realizaram-se testes pontuais de 

tratamento físico-químico por, nomeadamente, decantação após coagulação-

floculação e também por ozonização. 
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4.2.2 Instalação de ensaio 

Considerando a necessidade de apoio logístico na recolha de efluente real no Centro 

de Produção e no seu transporte até ao LES da FEUP, o leito percolador utilizado no 

presente projeto é relativamente pequeno (Figura 34) tendo: 

 

(1) Um depósito do efluente de 50 L servindo também para igualização e 

recirculação; 

(2) Uma bomba submersível de transferência do tipo centrífuga com caudal 

máximo de 0,5 m3/h; 

(3) Leito percolador formado por um tubo de acrílico com diâmetro de 300 mm e 

uma altura útil de 550 mm servindo para contenção de meio de suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meio de suporte utilizado no leito percolador acima descrito é fornecido 

comercialmente por uma empresa da Dinamarca, EXPO-NET. O material selecionado é 

designado como Bio-Blok 100, tendo uma forma de tubo de  70 mm em rede de 

polietileno e apresentando um bloco cúbico de 540 x 540 x 550 mm formado por 8 x 8 

tubos juntos por soldadoras térmicas. A área superficial específica é de 100 m2/m3 e a 

porosidade 90%, tal como indicadas no Anexo 1 da ficha técnica da EXPO-NET. Na 

Figura 35, apresenta-se o esquema da instalação do leito percolador construído, tendo  

um funcionamento descontínuo (em batch). 

 

Figura 34: Leito percolador para ensaio laboratorial 
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Na Figura 36, pode observar-se uma amostra típica recolhida em sete bidões de 5 L. 

Normalmente, as amostras com ajuste de pH no tanque de igualização da EPTAR 

apresentam valores de pH entre 5 e 6; portanto, a cor aparente é cinzenta em vez de 

vermelha de vinho tinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Resultados de Ensaio 

Os resultados de ensaio obtidos no presente estudo incluem uma parte que foi 

derivada das observações de formação de biofilme e medição de caudal e a outra das 

análises dos parâmetros de pH, CQO, SST e NTK, de acordo com os procedimentos 

técnicos fornecidos pelo LES, que são adaptados do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater da 19ª edição de 1995. Os resultados obtidos 

encontram-se, em forma de tabela, para mais fácil visualização, no Anexo 4. 

Figura 35: Esquema do leito percolador (plano de trabalho da dissertação, 2017) 

Figura 36: Amostra típica de efluente recolhida para o ensaio 
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A 

B 

A B 

4.3.1 Formação de biofilme 

A formação de biofilme nas superfícies do meio de suporte e também nas paredes do 

tubo acrílico e do depósito de efluente é visualmente evidente, após cerca de cinco 

dias de contacto com o efluente na fase de arranque (Figura 37). Após dez dias a uma 

temperatura favorável (18 – 23 ºC), o biofime saturou todas as superfícies do leito, 

incluindo a da malha de dispersão (Figura 38) que foi colocada no topo do meio de 

suporte, para melhor distribuição de efluente.  

Devido à elevada carga orgânica aplicada, os conteúdos principais nos biofilmes são 

bactérias com muito pouca presença de protozoários, normalmente encontrados em 

lamas ativadas com baixa carga orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Biofilme desenvolvido nas superfícies do leito 

percolador (A) e do meio de suporte (B) 

Figura 38: Biofilme desenvolvido nas superfícies do leito percolador (A) e da malha de dispersão (B) 
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Devido à baixa intensidade de luz, a propagação de algas era praticamente invisível. 

Contudo, observações microscópicas revelam frequentemente a presença de 

nemátodes (Figura 39) que podem ser responsáveis pela redução da massa de 

biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Cargas hidráulicas 

Na Tabela 6, apresenta-se as cargas hidráulicas superficiais obtidas nas fases de ensaio. 

A variação encontrada é devida ao nível de efluente existente no depósito que não foi 

possível ser mantido rigorosamente constante. O eventual crescimento e decaimento 

de biofilme na bomba de circulação e o respetivo circuito hidráulico afetam também o 

caudal. Na mesma tabela apresenta-se também as cargas orgânicas volúmicas iniciais 

calculadas a partir dos caudais e as concentrações iniciais de CQO. 

 

Tabela 6: Cargas hidráulicas do leito percolador 

Ensaio Carga hidráulica superficial 
(m3/m2/d) 

Carga orgânica volúmica inicial 
(kg CQO/m3 leito) 

Arranque 60 6,9 

1º run 96 5,8 

2º run 92 6,5 

3º run 88 8,3 

4º run 77 10,3 

5º run 77 3,0 

 

A 

A 

Figura 39: Presença de nemátodes (A) nos biofilmes do leito percolador 
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4.3.3 Dados analíticos 

Os dados analíticos principais são os relativos à redução de CQO ao longo do tempo de 

tratamento e estão apresentados nas Figuras 40 a 44, correspondentes à fase de 

arranque mais cinco períodos (runs) de ensaio. Outros dados de pH, SST e NTK estão 

resumidos na Tabela 7. 

A redução observada de CQO nos ensaios apresenta uma tendência geral para uma 

diminuição rápida na fase inicial seguida por uma fase de transição e finalmente uma 

de sustentação prolongada com taxas de redução muito reduzidas. Esta tendência 

pode ser representada matematicamente pela seguinte relação: 

Ct = K/(1- e(-t/k))                                                           [13] 

                                    

em que 
 Ct = concentração de substrato ao tempo de reação t (d), mg/L 
 K = coeficiente de concentração, mg/L 
 k = coeficiente de tempo, d 
 
A equação contudo não é baseada na teoria de mecanismo bioquímico para remoção 

de substrato em reator de batch, mas sim apenas para ajuste de curvas (curve fitting) 

com regressão não linear. Os valores numéricos dos coeficientes podem ser obtidos a 

partir dos dados de ensaio e a função Solver do programa Excel®. 

Os dados de regressão dos coeficientes apresentam-se no Anexo 4 juntamente com os 

resultados obtidos para os cinco runs. No entanto, verifca-se que os valores não 

revelam qualquer relação entre os resultados obtidos durante os ensaios. Os 

resultados podem ser transformados e os valores do coeficiente de taxa de redução de 

CQO calculados através da regressão linear dos mínimos quadrados tal como as Figuras 

48 a 52 apresentam. É de salientar que a equação citada assume uma concentração 

constante de biomassa. 
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Figura 39. Redução de CQO durante a fase de arranque 
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Figura 40: Redução de CQO durante a fase de arranque 

Figura 41: Redução de CQO no 1º Run 
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Figura 42: Redução de CQO no 2º Run 

Figura 43: Redução de CQO no 3º Run 
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Figura 44: Redução de CQO no 4º Run 

Figura 45: Redução de CQO no 5º Run 

 



Processo Alternativo de Pré-tratamento para Efluente Industrial Originado na Produção do Vinho 

 

47 
 

 

 

 

Tabela 7: Resultados analíticos de pH, SST e NTK 

Tempo de tratamento (dias) 

Ensaio Parâmetro 0 1 2 3 4 5 6 7 

1
º 

ru
n

 pH - - - 7,5 8,5 8,2 8,1 8,5 

SST, mg/L 600 - - 564 548 848 684 153 

NTK, mg N/L 30 - - 13 16 49 46 23 

2
º 

ru
n

 pH 7,1 - - 7,2 - - - - 

SST, mg/L 513 - - 353 220 - - - 

NTK, mg N/L 25 18 18 21 - - - - 

3
º 

ru
n

 pH - 6,7 7,9 7,4 - - - - 

SST, mg/L 1020 993 660 66 - - - - 

NTK, mg N/L 84 34 71 38 - - - - 

4
º 

ru
n

 pH - 6,3 8,6 7,1 8,2 - - - 

SST, mg/L 600 - 380 530 473 - - - 

NTK, mg N/L 47 9 22 38 53 - - - 

5
º 

ru
n

 pH 6,3 6,6 7,1 - - - - - 

SST, mg/L 327 333 153 - - - - - 

NTK, mg N/L 75 12 10 - - - - - 

 

Os ensaios de tratamento físico-químico por coagulação e decantação não geraram 

resultados concretos em termo de remoção adicionais de CQO, embora visualmente 

sejam notórias diferenças de acordo com a formação de flocos e a quantidade de 

lamas produzidas. Na Tabela 8 e na Figura 46 encontram-se as condições de 

tratamento e o aspeto visual, respetivamente. Tanto o ensaio A como o B foram 

realizados com o efluente proveniente do ensaio biológico do 5º run. 

 

Tabela 8: Condições de tratamento físico-químico 

Ensaio Dosagem de químico (mg Al2SO4/L + mg polímero/L) 

A Amostra 1 Amostra 3 Amostra 6 Amostra 7 

90 + 0,7 135 + 0,7 225 + 0,7 338 + 0,7 

B Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

90 + 0,7 135 + 0,7 225 + 0,7 338 + 0,7 
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4.4 Discussão dos Resultados de Ensaio 

4.4.1  Eficácia de tratamento biológico 

Na Tabela 9, apresenta-se a taxa de remoção calculada a partir das concentrações 

iniciais e finais. 

Tabela 9: Redução calculada dos poluentes (em %) 

Ensaio CQO SST NTK 

1º Run 90,6  74,5  24,6  

2º Run 88,2  57,1  13,6  

3º Run 88,4  93,5  54,7  

4º Run 92,8   21,2  -11,9  

5º Run 83,5  53,2  86,6  

 

Tal como é possível observar através dos valores obtidos, podemos verificar que os 

valores mais constantes são na medição de CQO, em que a remoção é sempre superior 

a 80%, o que permite concluir que é um processo eficaz. Quanto ao NTK, os valores 

não são lineares, pois o ciclo do azoto pode não ocorrer linearmente, sendo a resposta 

da comunidade microbiana responsável pelos processos de oxi-redução do azoto 

A B 

1 3 6 7 
1 2 3 4 

Figura 46: Aspeto visual do primeiro ensaio de coagulação-floculação e de decantação (A) efluente biológico do 5º 

run, primeiro dia e (B) efluente biológico do 5º run, quinto dia 
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dependente das condições do ecossistema. Tal como a taxa de conversão de cada 

processo dependente do controlo da atividade microbiana que afeta a disponibilidade 

e a forma de azoto no ecossistema. No entanto, as determinações do azoto são feitas 

regularmente para controlar o grau de purificação produzido nos tratamentos 

biológicos. No 4º Run, atinge-se um valor negativo, o que pode ser explicado pelo facto 

de os biofilmes estarem sujeitos a limitação de OD, devido à resistência de difusão de 

OD que pode resultar numa condição anaeróbia na camada mais profunda, com a 

libertação de nutrientes devido à decomposição anaeróbia da biomassa. 

Relativamente aos SST, os valores também não se mantiveram constantes, devido a 

variações no número de dias de tratamento. No entanto, podemos observar que 

houve sempre uma eficaz taxa de remoção. 

Na fase de arranque (Figura 40), é óbvio que a taxa de remoção de CQO segue uma 

cinética de ordem 0, uma vez que a quantidade de biomassa responsável pelo 

tratamento não era suficientemente elevada. Com a maturação e estabilização dos 

biofilmes, as taxas de remoção seguem uma cinética de 1ª ordem, sendo sujeitas à 

influência da concentração de substrato atual, de acordo com a Equação [10] citada 

anteriormente. A integração e linearização da equação resulta: 

 

logC = logC0 – kdt                                                     [14] 

                                                                                                                         

em que C0 corresponde à concentração inicial a t = 0. 

Consequentemente, o valor de kd, importante para dimensionamento de leito 

percolador, pode ser obtido a partir dos dados de ensaio apresentados nas figuras 

anteriores.  

Nas Figuras 47 a 51, encontra-se a transformação e análise dos dados de ensaio de 

acordo com a Equação [14] para estimativa do valor de kd do efluente do Centro de 

Produção da SOGRAPE em Avintes. 
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Figura 47: Determinação do coeficiente kd a partir dos dados de ensaio do 1º Run 

Figura 48: Determinação do coeficiente kd a partir dos dados de ensaio do 2º Run 

Figura 49: Determinação do coeficiente kd a partir dos dados de ensaio do 3º Run 
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Verifica-se que os valores de kd obtidos variam entre os 0,14 e 0,38 (1/d). Assumindo 

que os biofilmes do 1º run não estivessem bem desenvolvidos, o valor do coeficiente 

kd situa-se entre 0,23 e 0,38 (1/d) que, tendo em conta o grau de incerteza associado 

com a qualidade (composição) dos efluentes sujeitos a ensaio, a temperatura e ainda o 

dinamismo dos biofilmes, pode ser considerado bastante consistente. 

Alude-se que a utilização de CQO como substrato não seja adequada, uma vez que 

existe uma parte da CQO que não é biodegradável, mesmo com o tempo de 

tratamento mais prolongado. Esta consideração, porém, não pode ser demonstrada na 

equação matemática. Para os efluentes do CP, os ensaios de laboratório indicam que 

uma concentração residual relativamente alta entre os 500 e 300 mg/L de CQO seja 

aceitável, embora aquele valor não tenha sido definitivamente confirmado. 

 

4.4.2 Condições de tratamento biológico 

Os problemas mais comuns no tratamento biológico aeróbio de efluentes industriais 

de vinificação são a necessidade de ajuste de pH e adição de nutrientes, os quais 

contudo não foram encontrados nos ensaios acima apresentados. O problema de pH é 

parcialmente mitigado pelo ajuste realizado no tanque existente de igualização e 

Figura 50: Determinação do coeficiente kd a partir dos dados de ensaio do 4º Run 

Figura 51: Determinação do coeficiente kd a partir dos dados de ensaio do 5º Run 
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parcialmente devido à remoção biológica dos ácidos orgânicos resultando num 

aumento gradual do valor de pH ao longo do progresso de tratamento.  

Uma vez que os efluentes sujeitos ao estudo são misturados com as águas residuais 

domésticas do CP que fornecem quantidades substanciais de azoto e fósforo, ambos 

os nutrientes são consumidos no processo de tratamento através da formação de 

biomassa associada com a redução de CQO. Considerando as elevadas concentrações 

residuais de CQO nos efluentes pré-tratados, o grau de nitrificação do biofilme é 

insignificante devido à competição na obtenção de oxigénio dissolvido entre as 

bactérias heterotróficas e as nitrificantes. 

 

4.4.3 Tratamento físico-químico 

Os resultados dos ensaios de tratamento físico-químico, apresentados na Tabela 10, 

não podem ser considerados positivos em termos de redução da concentração de CQO 

do efluente, após tratamento biológico pelo leito percolador. 

 

Tabela 10: Resultados analíticos dos ensaios de tratamento físico-químico 

Ensaio CQO (mg/L) após decantação de 30 minutos 

A Amostra 1 Amostra 3 Amostra 6 Amostra 7 

589 713 692 - 

B Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

77 54 22 63 

 

Tal como observado anteriormente na Amostra 7, da Figura 46, não foi possível medir 

a CQO, pois ocorreu o fenómeno de flutuação, havendo a formação de gás de CO2. 

Neste caso, os sólidos não decantam mesmo depois de ter sido adicionado o polímero. 

Os resultados do Ensaio B não são considerados credíveis, uma vez que as 

concentrações de CQO não podem ser tão baixas. 
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5 PROJETO-BASE PARA MELHORAMENTO DO 

SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO 

 

Para resolver o problema relativo à qualidade de descarga de efluente misto do Centro 

de Produção de Avintes, o qual também é um dos objetivos principais do presente 

trabalho, com base nos dados obtidos nos ensaios acima elucidados, apresenta-se um 

projeto de pré-tratamento, tendo capacidade suficiente para as cargas hidráulica e 

orgânica em questão e podendo ser implementado, pois tanto técnica como 

economicamente é adequado. 

 

5.1 Dados de Dimensionamento 

Tendo em conta os dados reais fornecidos pela SOGRAPE, resume-se na Tabela 11 os 

dados considerados na elaboração do projeto e na Tabela 12 a eficácia de tratamento 

que poderá ser alcançada. 

 

Tabela 11: Dados considerados para elaboração do projeto 

 
Parâmetro 

Efluente bruto Limite de 
descarga 

Alvo de 
tratamento Mínima Máxima 

Caudal, m3/d 100 200 - 200 

Caudal, L/s - - 32 - 

SST, mg/L 200 500 500 400 

CQO, mg O2/L 2500 6000 1000 750 

CBO, mg O2/L 1500 3500 500 350 

NTK, mg N/L 20 90 50 35 

 

Tabela 12: Eficácia de tratamento prevista 

 Eficácia de tratamento prevista (%) 
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Parâmetro Mínima Máxima 

SST 0 20 

CQO  70 88 

CBO  77 90 

NTK 0 61 

 

Utiliza-se ainda critérios empíricos apresentados na Tabela 13, normalmente 

encontrados no dimensionamento e na operação/controlo de unidades de tratamento 

de águas residuais. Salienta-se que os valores adotados não são para as condições de 

tratamento completo destinado à produção de efluente com qualidade suficiente para 

descarga em meios hídricos naturais. 

 

Tabela 13: Critérios empíricos para dimensionamento do leito percolador e decantador 

Parâmetro de dimensionamento Valor e unidade 

1. Leito percolador em semi-contínuo 

1.1 Carga hidráulica superficial 7,8 m3/m2/d 

1.2 Taxa mínima de recirculação 5/h 

2. Decantador lamelar 

2.1 Diâmetro hidráulico de lamela 85 mm 

2.2 Carga hidráulica superficial 81 m3/m2/d 

2.3 Tempo médio de retenção hidráulica 0,75 h 

 

Para o possível tratamento químico, considera-se a aplicação de coagulante inorgânico 

de sulfato de alumínio e um floculante orgânico cujas dosagens máximas previstas são 

apresentadas na Tabela 14. Prevê-se ainda a necessidade pontual de ajuste de pH com 

adição controlada de solução alcalina com exigência de equipamento semelhante à 

dos outros reagentes. 

 

Tabela 14: Critérios para dimensionamento do sistema de tratamento químico 

Parâmetro de dimensionamento Valor e unidade 

1. Coagulação (sulfato de alumínio) 

1.1 Dosagem máxima 200 mg Al2(SO4)3/L 

1.2 Autonomia mínima de depósito de solução 7 d 

2. Floculante (polímero orgânico) 

2.1 Dosagem máxima 1,0 mg polímero/L 

2.2 Autonomia mínima de depósito de solução 21 d 

3. Reagente alcalino (soda cáustica) 

2.1 Dosagem específica 0,9 mg NaOH/mg Al2(SO4)3 

2.2 Autonomia mínima de depósito de solução 21 d 
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De acordo com as horas de laboração do Centro de Produção, prevê-se que a nova 

EPTAR  funcionará de acordo com o indicado na Tabela 15. Refere-se que nas situações 

reais, as horas de pré-tratamento poder-se-ão desviar das previstas e, nos dias sem 

laboração industrial, apenas a etapa biológica de tratamento será mantida em 

funcionamento com circulação de efluente sem descarga. 

 

Tabela 15: Horário previsto de funcionamento da nova EPTAR nos dias de laboração 

Funcionamento Horário 

Chegada de efluente bruto 08:00 – 18:00 

Pré-tratamento 00:00 – 01:00  
09:00 – 24:00 

Descarga de efluente pré-tratado 01:00 – 09:00 

 

5.2 Formulação do Processo de Pré-tratamento 

Considerando os resultados de pré-tratamento biológico pelo leito percolador 

estudado em laboratório e as instalações e os equipamentos existentes na atual 

EPTAR, elabora-se um novo processo, apresentado na Figura 52, que deverá melhorar 

substanciamente a qualidade das descargas. Salienta-se que a etapa de tratamento 

físico-químico será uma de recurso, uma vez que em princípio não será necessária nas 

situaçãoes normais, mas poderá entrar em serviço quando ocorrer alguma 

anormalidade. A inclusão de decantador lamelar para clarificação do efluente biológico 

é devido ao limite da área de terreno disponível para implantação das novas unidades 

de tratamento. 
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Salienta-se que o esquema de tratamento acima formulado foi considerado como um 

processo contínuo que não coincida, necessariamente, com as situações reais no CP da 

SOGRAPE, uma vez que: 

(1) A geração de efluente, tanto industrial como doméstico, ocorre apenas durante 

as horas de laboração; 

(2) O rendimento de tratamento biológico é proporcional  ao tempo de circulação 

do efluente no leito percolador, o qual é obviamente mais vantajoso durante o 

período fora das horas de laboração. 

 

A etapa de tratamento de lamas, apresentada na Figura 53, deve ser considerada uma 

opção que merece confirmação da sua necessidade, de acordo com a produção real de 

lamas biológicas e químicas.  

 

Figura 52: Processo geral de tratamento da EPTAR remodelada 
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5.3 Dimensionamento e Escolha do Equipamento 

O dimensionamento do novo órgão de tratamento biológico, isto é o leito percolador 

de escala industrial, com funcionamento em semi-contínuo, baseado nos dados de 

ensaio vinícolas com funcionamento em batch, é realizado de acordo com os seguintes 

passos: 

 

(1) Determinação da altura necessária de meio de suporte do tipo Bio-Blok 100 

utilizando o coeficiente cinético kd e considerando cenários diferentes em 

termos das concentrações de CQO de efluente bruto e do grau de tratamento; 

(2) Cálculo do caudal de alimentação do leito percolador tendo em conta o 

número de vezes que o volume de efluente em tratamento na unidade 

laboratorial é recirculado; 

(3) Determinação da área superficial necessária do leito percolador com base no 

caudal de alimentação calculado e da altura de meio de suporte selecionada; 

(4) Determinação das dimensões em planta do leito percolador tendo em 

consideração a área e a forma do terreno disponível; 

(5) Cálculo das dimensões do decantador final com base no caudal de descarga 

final diário e numa carga hidráulica superficial selecionada e num tempo de 

retenção hidráulica; 

Figura 53: Fluxograma do novo processo de pré-tratamento formulado 
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(6) Estimativa da produção de lamas e das dimensões dos equipamentos 

relevantes à desidratação de lamas; 

(7) Determinação dos circuitos hidráulicos necessários para transporte de efluente; 

(8) Dimensionamento dum sistema de recurso para doseamento de soluções 

químicas para tratamento químico por coagulação e floculação. 

 

No Anexo 5 encontram-se os cálculos de dimensionamento acima identificados e, nas 

Tabelas 16 e 17, o resumo de dimensões das unidades de tratamento e de apoio e o de 

especificações dos equipamentos associados, respetivamente. 

 

Tabela 16: Resumo das dimensões das novas unidades de tratamento e de apoio 

Unidade de tratamento Dimensão e unidade 

1. Leito percolador 

1.1 Altura do leito de Bio-Blok 100 4,8 m 

1.2 Folga superior das paredes de contenção 0,55 m 

1.3 Altura do fundo falso 0,45 m 

1.4 Volume total necessário de Bio-Blok 100 513 m3 

1.5 Número de blocos de Bio-Blok 100 3211 unidades 

2. Decantador lamelar 

2.1 Largura útil da zona de lamela 2,0 m 

2.2 Comprimento útil da zona de lamela 3,5 m 

2.3 Altura de decantação 2,5 m 

2.4 Folga superior 0,75 m 

 

Tabela 17: Resumo das especificações dos novos equipamentos associados 

Unidade de tratamento Dimensão e unidade 

1. Estação elevatória de efluente igualizado (EE5) 

1.1 Número de bombas a instalar 2 (1 + 1) 

1.2 Caudal nominal unitário de elevação 35 m3/h (9,7 L/s) 

1.3 Altura manométrica de elevação 6,5 m 

1.4 Potência de motor elétrico 1,6 kW 

1.5 Diâmetro de saída 65 mm 

1.6 Diâmetro da conduta elevatória 100 mm 

2. Estação elevatória de recirculação (EE6) 

2.1 Número de bombas a instalar 2 (1 + 1) 

2.2 Caudal nominal unitário de elevação 35 m3/h (9,7 L/s) 

2.3 Altura manométrica de elevação 3,5 m 

2.4 Potência de motor elétrico 1,1 kW 

2.5 Diâmetro de saída 65 mm 

2.6 Diâmetro da conduta elevatória 100 mm 

3. Estação elevatória de alimentação do decantador (EE4) 

3.1 Número de bombas a instalar 2 (1 + 1) 
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3.2 Caudal nominal unitário de elevação 25 m3/h (9,7 L/s) 

3.3 Altura manométrica de elevação 6,5 m 

3.4 Potência de motor elétrico 1,4 kW 

3.5 Diâmetro de saída 50 mm 

3.6 Diâmetro da conduta elevatória 100 mm 

 

O sistema de tratamento químico inclui apenas bombas doseadoras e depósitos de 

solução química, sendo a mistura dos reagentes realizada numa caixa de chegada de 

efluente localizada no topo do decantador. Para um caudal constante de chegada de 

25 m3/h e as dosagens máximas previstas, as dimensões do equipamento estão 

apresentadas na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Especificação dos novos equipamentos para tratamento químico 

Unidade de tratamento Dimensão e unidade 

1. Doseamento de sulfato de alumínio 

1.1 Capacidade máxima de bomba doseadora 20 L/h 

1.2 Tipo de bomba: membrana com atuação eletromagnética 

1.3 Concentração de solução de coagulante 300 g Al2(SO4)3/L 

1.4 Volume útil de depósito de solução 1000 L 

1.5 Autonomia mínima prevista 20 d 

2. Doseamento de polímero 

2.1 Capacidade máxima de bomba doseadora 50 L/h 

2.2 Tipo de bomba: parafuso sem fim com variador manual de velocidade 

2.3 Concentração de solução de polímero 5 g polímero/L 

2.4 Volume útil de depósito de solução 1000 L 

2.5 Autonomia mínima prevista 25 d 

3. Doseamento de soda cáustica 

3.1 Capacidade máxima de bomba doseadora 15 L/h 

3.2 Tipo de bomba: membrana com atuação eletromagnética 

3.3 Concentração de solução de polímero 300 g polímero/L 

3.4 Volume útil de depósito de solução 1000 L 

3.5 Autonomia mínima prevista 10 d 

 

O sistema de desidratação mecânica de lamas, previsto no fluxograma de tratamento 

da EPTAR remodelada, é considerado uma opção, cuja inclusão no processo será 

sujeita a um estudo posterior com dados atuais de produção de lamas. No entanto, 

apresenta-se na Tabela 19 as dimensões e especificações dos equipamentos 

envolvidos. 
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Tabela 19: Especificação dos equipamentos para desidratação mecânica de lamas 

Unidade de tratamento Dimensão e unidade 

1. Estação elevatória de lamas decantadas (EE7) 

1.1 Número de horas de funcionamento 1 

1.2 Número de bombas a instalar 1 

1.3 Caudal nominal unitário de elevação 7 m3/h  

1.4 Altura manométrica de elevação 7,5 m 

1.5 Potência de motor elétrico 0,75 kW 

1.6 Diâmetro de saída 50 mm 

1.7 Diâmetro da conduta elevatória 70 mm 

2. Tanque de armazenamento de lamas decantadas 

2.1 Número de tanques a instalar 2 

2.2 Diâmetro calculado de tanque 2980 mm 

2.3 Altura global de tanque 3,0 m  

2.4 Potência unitária de motor de misturador 1,5 kW 

3. Bomba de alimentação de lamas a desidratar 

3.1 Número de horas de funcionamento 1 

3.2 Número de bombas em reserva a instalar 0 

3.3 Caudal máximo unitário de elevação 5 m3/h  

3.4 Potência de motor elétrico 1,06 kW 

3.5 Diâmetro de entrada 125 mm 

3.6 Diâmetro de saída 110 mm 

3.7 Diâmetro da conduta elevatória 110 mm 

4. Doseamento de polímero 

4.1 Capacidade máxima de bomba doseadora 50 L/h 

4.2 Tipo de bomba: parafuso sem fim com variador manual de velocidade 

4.3 Concentração de solução de polímero 5 g polímero/L 

4.4 Volume útil de depósito de solução 1000 L 

4.5 Autonomia mínima prevista 25 d 

 

Por último, foi dimensionado o reservatório de efluente tratado e a bomba de lavagem 

de filtro de banda. 

 

Tabela 20: Especificações do filtro de banda e bomba de água de lavagem 

Unidade de tratamento Dimensão e unidade 

6. Filtro de Banda 

6.1 Volume considerado de armazenamento 5 m3 

6.2 Diâmetro útil     1600 mm 

6.3 Diâmetro exterior 1670 mm 

6.4 Altura da parte cilíndrica 2500 mm 

6.5 Altura global (até à cobertura) 2770 mm 

7. Bomba de água de lavagem  

7.1 Caudal de elevação 5,0 m3/h 

7.2 Presão necessária de água de lavagem 7,5 bar 

7.3 Potência calculada de elevação 1,0 kW 

7.4 Potência de motor elétrico 2,2 kW 
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7.5 Diâmetro de entrada 32 mm 

7.6 Diâmetro de saída 32 mm 

7.7 Diâmetro de conduta elevatória 50 mm 

7.8 Velocidade calculada de escoamento 0,71 m/s 

 

5.4 Implantação 

De acordo com as seguintes exigências estipuladas pela SOGRAPE, a implantação das 

novas instalações não é um exercício fácil, uma vez que deve ter em consideração as 

instalações existentes e os circuitos gravíticos que exigem certas cargas estáticas para 

garantia dos escoamentos desejáveis. 

 

(1) Os pontos mais altos da EPTAR remodelada não poderão ser visíveis nas zonas 

de recinto, especialmente na via principal de acesso; 

(2) Qualquer construção deve manter uma distância de 5 metros relativamente à 

vedação exterior do limite do terreno.  

Na Figura 54, apresenta-se a implantação geral da EPTAR remodelada, incluindo as 

instalações destinadas a tratamento de lamas. Verifica-se que a área de terreno 

disponibilizada, localizada ao lado do tanque de igualização com cota mais baixa, 

deverá ser sujeita a uma escavação com cerca de 1,5 m, de modo a cumprir a primeira 

exigência acima citada. A localização do decantador lamelar permitirá a descarga em 

carga gravítica de efluente pré-tratado para a última caixa de visita do emissário, 

passando o medidor de caudal existente do tipo eletromagnético que exige um 

escoamento de secção cheia com velocidade não inferior a 0,4 m/s. 
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Figura 54: Implantação da EPTAR remodelada 
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5.5 Funcionamento Previsto da EPTAR Remodelada 

O funcionamento diário da EPTAR remodelada terá dois cenários diferentes (Figura 

55): a parte de tratamento biológico no leito percolador será de forma contínua e a 

outra de tratamento por decantação será periódica, de acordo com o nível de efluente 

no tanque de igualização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tanque de igualização Q2: caudal de efluente tratado por leito percolador, m3/d 

B: Leito percolador Q3: caudal de descarga, m3/d 

V: volume de efluente no tanque de igualização, m3 C0: concentração de CQO no efluente bruto, mg/L 
Q0: caudal de efluente bruto, m3/d C1: concentração de CQO no efluente a tratar, mg/L 

Q1: caudal de efluente a tratar por leito percolador, m3/d C2: concentração de CQO no efluente tratado, mg/L 

 

 

 

 

5.5.1 Simulação de funcionamento 

Considerando as incertezas relativas à geração de efluente, a EPTAR remodelada é 

muito provável que funcione fora das condições previstas e adotadas com alta 

simplificação (caudal e qualidade constantes) para o dimensionamento. Assim, realiza-

se uma simulação sobre as condições de efluente bruto apresentadas na Tabela 21. 

 

 

Figura 55: Cenários de funcionamento da EPTAR remodelada. 

(1) Tratamento biológico sem descarga, (2) Tratamento 

biológico com descarga 
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Tabela 21: Chegada prevista de efluente bruto para simulação de funcionamento da EPTAR 

Horário Caudal 
(m3/h) 

CQO 
(mg/L) 

Horário Caudal 
(m3/h) 

CQO 
(mg/L) 

00:00 – 01:00 0 0 12:00 – 13:00 10 4000 

01:00 – 02:00 0 0 13:00 – 14:00 20 6500 

02:00 – 03:00 0 0 14:00 – 15:00 30 8800 

03:00 – 04:00 0 0 15:00 – 16:00 20 9500 

04:00 – 05:00 0 0 16:00 – 17:00 15 3500 

05:00 – 06:00 0 0 17:00 – 18:00 20 4000 

06:00 – 07:00 0 0 18:00 – 19:00 0 0 

07:00 – 08:00 0 0 19:00 – 20:00 0 0 

08:00 – 09:00 20 9000 20:00 – 21:00 0 0 

09:00 – 10:00 25 8500 21:00 – 22:00 0 0 

10:00 – 11:00 15 7500 22:00 – 23:00 0 0 

11:00 – 12:00 25 9000 23:00 – 24:00 0 0 

 

Para a dita simulação, considera-se que o CP da SOGRAPE inicia a sua laboração às 

08:00 e termina às 18:00 horas, tendo uma interrupção entre as 13:00 e 14:00. Os 

resultados de simulação estão apresentados na Tabela 22, admitindo que:  

 

(1) às 08:00 horas o volume de efluente no tanque de igualização é de 25 m3 

correspondente a uma altura de 45 cm, que é necessária para proteção das 

bombas submersíveis instaladas; 

(2) a concentração de CQO do efluente no tanque de igualização às 08:00 é de 500 

mg/L correspondente à concentração mínima atingível de CQO após 

tratamento; 

(3) o funcionamento das bombas de efluente para alimentação do leito percolador 

é contínuo com um caudal constante de 35 m3/h; 

(4) o caudal de efluente elevado a partir do tanque de igualização para o 

decantador e consequentemente rejeitado é de 22,2 m3/h; 

(5) o coeficiente de remoção de CQO, kd, obtido no ensaio de laboratório é de 

0,305/d e a altura do leito percolador em escala industrial de 5,2 m. 
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Tabela 22: Resultados da simulação 

Horário Volume de 
efluente no 

tanque(1) 
(m3) 

Descarga 
(m3/h) 

Concentração 
 (mg CQO/L) 

Cargaentrada 
(kg CQO/h) 

Cargasaída  
(kg CQO/h) 

Igualizada
(2) 

Tratada(3) 

08:00 – 09:00 45 0 3185 600 180 0 

09:00 – 10:00 70 0 2680 2050 213 0 

10:00 – 11:00 85 0 2870 2200 113 0 

11:00 – 12:00 110 0 3460 2650 225 0 

12:00 – 13:00 120 0 2755 2110 40 0 

13:00 – 14:00 140 0 2660 2040 130 0 

14:00 – 15:00 170 0 3050 2340 264 0 

15:00 – 16:00 190 0 3020 2315 190 0 

16:00 – 17:00 183 22,2 2405 1845 53 53 

17:00 – 18:00 181 22,2 2060 1580 80 46 

18:00 – 19:00 158 22,2 1580 1210 0 35 

19:00 – 20:00 136 22,2 1210 930 0 27 

20:00 – 21:00 114 22,2 930 710 0 21 

21:00 – 22:00 92 22,2 710 545 0 16 

22:00 – 23:00 70 22,2 545 545 0 12 

23:00 – 24:00 47 22,2 545 545 0 9 

00:00 – 01:00 25 22,2 545 545 0 7 

01:00 – 02:00 25 0 545 545 0 0 

02:00 – 03:00 25 0 545 545 0 0 

03:00 – 04:00 25 0 545 545 0 0 

04:00 – 05:00 25 0 545 545 0 0 

05:00 – 06:00 25 0 545 545 0 0 

06:00 – 07:00 25 0 545 545 0 0 

07:00 – 08:00 25 0 545 545 0 0 
(1)

 Volume de efluente no tanque de igualização = volume existente + volume de entrada durante o período de 

tempo (1 hora) – volume removido durante o período de tempo (1 hora) (Nota: o volume de efluente existente às 

08:00 é considerado de 25 m3 que permite as bombas submersíveis estejam adequadamente protegidas). 

(2)
 Concentração igualizada = concentração de CQO calculada considerando o caudal e a concentração de entrada de 

efluente bruto no período de tempo (1 hora) e o volume e a concentração do efluente existente no tanque de 

igualização. 

 (3)
 Concentração tratada = concentração de CQO após tratamento pelo leito percolador no período de tempo (1 

hora) de acordo com a Equação [14]. (Nota: a concentração de efluente existente no tanque de igualização às 08:00 

é considerada de 600 mg/L ou seja um valor inferior ao limite de descarga de 1000 mg/L). 

Assim, a concentração média de CQO do efluente bruto no dia de simulação é de 7500 

mg/L e a da descarga final é de 1080 mg/L (amostra composta proporcional), a qual 

poderá ser ainda reduzida através da decantação com tratamento químico. Quando o 

caudal diário de efluente bruto é inferior a 200 m3 e a concentração média de CQO 

menor que 7500 mg/L, o grau de tratamento será garantido. Nas Figuras 56 e 57 

apresenta-se graficamente os resultados da simulação acima descrita. 
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Figura 56: Resultados da simulação do pré-tratamento 

Figura 57: Resultados da simulação do pré-tratamento 
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5.5.2 Discussão 

 O tratamento de efluentes industriais necessita sempre de ter em consideração o 

aspeto económico em primeiro lugar, que resulta frequentemente em ETAR’s, 

funcionando com capacidade afetada, tendo pouca margem de segurança. Para a 

EPTAR em questão, com um caudal de projeto de 200 m3/d, que é sempre distribuído 

nas horas de laboração, e um horário predeterminado de descarga de efluente pré-

tratado, as concentrações de CQO dos afluentes apresentam influência muito 

significativa na qualidade da descarga resultante.  

Comparando com a qualidade geral dos efluentes de vinificação sem vindimas, as 

águas residuais do CP apresentam concentrações de CQO substancialmente mais 

elevadas que poderão prejudicar a eficácia de tratamento do sistema de leito 

percolador dimensionado. É altamente recomendável que os procedimentos de 

limpeza dos depósitos de armazenamento de vinho no CP sejam sujeitos a revisão de 

forma a minimizar a perda de vinho. 

O horário de descarga de efluente pré-tratado determina o volume de efluente no 

tanque de igualização. A partir dos resultados de simulação, é evidente que, para 

alcançar o limite de descarga de 1000 mg/L de CQO, o tanque existente de igualização 

não é suficiente para acomodar um caudal de 200 m3. 

 

5.6 Implantação dos equipamentos 

Posteriormente ao desenvolvimento das dimensões necessárias para os equipamentos 

foi realizado em ACAD as implantações dos equipamentos, nomeadamente o leito 

percolador, o decantador lamelar e o filtro de banda, na área disponível pela 

SOGRAPE. 

Nas figuras apresentadas refere-se em especial que é importante aumentar a área 

para a construção dos equipamentos, pois a área abrangida no limite da atual EPTAR 

não é suficiente. Assim sendo, a vedação foi alterada de maneira a ser possível 

aumentar a área. 
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Figura 58: Implantação do leito percolador 
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Figura 59: Implantação do decantador lamelar 
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Figura 60: Implantação do sistema de tratamento de lamas 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados de ensaio de laboratório, os efluentes de vinificação sem 

vindimas do CP da SOGRAPE podem ser eficientemente tratados por um processo de 

leito percolador que apresenta vantagens para a indústria, baixo custo de exploração e 

mínimo impacte ambiental. A remoção de poluente orgânico biodegradável por leito 

percolador, observada na unidade laboratorial de leito percolador com uma altura de 

55 cm e uma carga hidráulica superficial da ordem de 2,5 m3/m2/h, é claramente 

descrita por uma reação de 1ª ordem, tendo um coeficiente cinético relativamente 

constante entre 0,23 e 0,38/d. É importante, do ponto de vista da prática industrial, 

que o novo processo de pré-tratamento ensaiado não exija ajuste de pH nem correção 

de nutriente azotado.  

Considerando um caudal de efluente bruto de 200 m3/d e uma concentração média de 

CQO de 7500 mg/L, o leito percolador dimensionado, com base nos dados de ensaio 

de tratabilidade e no limite de descarga de 1000 mg/L de CQO, exige uma altura de 

meio de enchimento de 4,8 m e uma área superficial de 110 m2. O sistema de pré-

tratamento considerado inclui ainda uma etapa de decantação com possível 

tratamento adicional por coagulação. Quanto à produção de lamas biológicas, apesar 

de ausência de dados de ensaio, o sistema de desidratação das lamas biológicas e 

químicas foi também dimensionado utilizando um filtro de banda com 

condicionamento químico através de adição de polieletrólito.  

Os resultados da simulação de funcionamento revelam que, além da realização da 

remodelação da EPTAR dimensionada, o CP da SOGRAPE poderá tomar as seguintes 

medidas de modo a garantir a qualidade da descarga de efluente pré-tratado na EPTAR 

e rejeitada para a rede pública de esgoto municipal: 
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(1) Minimização da perda de vinho residual após  trasfega e antes da limpeza dos 

depósitos reduzindo, assim, a concentração de CQO nos efluentes a tratar; 

(2) Minimização do consumo de água que corresponde à geração de efluente, 

tendo, contudo, de salvaguardar a exigência de sanitarização nas instalações de 

produção de vinho. 

 

Em relação à produção e consequente tratamento de lamas da EPTAR remodelada 

no presente estudo apenas dados derivados de literatura são adaptados para 

dimensionamento do sistema de desidratação que não é recomendado para a 

primeira fase de remodelação mas sim, após a obtenção de dados reais de lamas 

(taxa de produção, concentração de sólidos e teor de humidade) e a revisão do 

dimensionamento e da seleção de equipamento. 
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ANEXOS 
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Anexo A.1 - Características do material utilizado para o biofilme-Bio-Blok 
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Anexo A.2 - Guia de transporte SOGRAPE  
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Anexo A.3 - Equipamentos analíticos utilizados e as incertezas dos equipamentos 

 

 Equipamentos 

Medidor de pH: HANNA instruments; HI8424   

Mantas de digestão de NTK: P Selecta; 6003296 

Balança analítica: Kern & Sohn GmbH; ABS 120-4 

Espectrofotómetro: Shimadzu; UV-1603 

 

 Incertezas dos equipamentos 

 

Equipamento Volume Incerteza 

Pipeta volumétrica 25 ml ± 0,038 ml 

Pipeta volumétrica 10 ml ± 0,02 ml 

Pipeta volumétrica 5 ml ± 0,01 ml 

Balões volumétricos 50 ml ± 0,06 ml 

Proveta 1000 ml ± 10 ml 

Balança analítica  d = 0,1 mg 
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Anexo A.4 - Resultados obtidos para os cinco runs 

 

 1º Run 

 

Dias de 
tratamento 

SST NTK pH Caudal CQO 

0 600 30,4  285 6390 

3 564 13,4 7,5  2788 

4 548 16,2 8,5 214 1242 

5 848 49,3 8,2  1297 

6 684 45,9 8,1  1043 

7 153 23,0 8,5  602 

 

 2º Run 

 

Dias de 
tratamento 

SST NTK pH Caudal CQO 

0 513 24,6 7,1 272 7367 

1  17,9   3195 

3 353 17,9 7,2  1149 

4 220 21,3   867 

 

 3º Run 

 

Dias de 
tratamento 

SST NTK pH Caudal CQO 

0 1020 84  220 9188 

1 993 33,8 6,7  2578 

2 660 70,6 7,9  1476 

3 66 38,1 7,4  1065 

 

 4º Run 

 

dias de 
tratamento 

SST NTK pH Caudal CQO 

0 600 47,04   11466 

1  8,96 6,3 227 3821 

3 380 22,4 8,6  1384 

4 530 38,08 7,1  866 

5 473 52,64 8,2 208 821 
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 5º Run 

Neste último run, visto que a amostra só foi recolhida da parte da tarde, a CQO foi 

medido em horas de tratamento, ao contrário do que sucedia nos runs realizados 

anteriormente. Assim, os resultados obtidos apresentam-se em função dos dias de 

tratamento; apenas os valores de CQO surgem em função de horas de tratamento. 

 

Dias de 
tratamento 

SST NTK pH Caudal 

0 327 75,04 6,3 228 

1 333 12,32 6,6 - 

2 153 10,08 7,1 - 

 

 

Horas de 
tratamento 

CQO 

0 3378 

18 1392 

48 556 

 

 

 Simulação CQO 

Os valores de regressão dos coeficientes nos diferentes ensaios: 

 

Run K (mg/L) k (d) 

1º 22 308 

2º 60 53,3 

3º 568 4 

4º 65 58,5 

5º 127 187,2 
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Anexo A.5 – Cálculos dimensionamento 
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Anexo A.6 - Características da bomba com um impulsor monocanal 
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Anexo A.7 - Caracteristicas da bomba rotor helicoidal 
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Anexo A.8 - Características do tanque 
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