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“Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas. Isso é 
perfeitamente aceitável, eles são a abertura para achar as que estão certas.” 

 
Carl Sagan 
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Resumo  A realização deste trabalho teve como intuito a valorização de vários resíduos 
orgânicos por acidificação anaeróbia para a produção de ácidos orgânicos 
voláteis, AOV, materiais de valor acrescentado. A maioria dos resíduos estudados 
tinha origem alimentar. Os resíduos orgânicos estudados foram: tomate, borras 
de café, beterraba, fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (FORSU) e lamas 
excedentárias provenientes de estações de tratamento de águas residuais 
(ETARs). 

Para a determinação do potencial acidogénico dos resíduos em estudo foram 
operados reatores de modo a poder ser avaliado o seu comportamento, em 
termos da quantidade e qualidade dos AOV produzidos e respetivo grau de 
acidificação. 

O planeamento experimental envolveu a realização de testes descontínuos a 
duas escalas diferentes: reatores com capacidade de 320 mL e reatores com 
capacidade de 5 L. O trabalho foi dividido em duas fases, onde na primeira foi 
estudada a influência da adição de alcalinidade no processo de acidificação dos 
vários resíduos e numa segunda fase foi estudado o comportamento do processo 
de acidificação nas melhores condições obtidas na fase anterior. 

Assim, na primeira fase foram testados como substratos as lamas mistas, o 
tomate, as borras de café e a beterraba em reatores descontínuos, de pequenas 
dimensões. Nessa fase foram testadas diferentes condições experimentais com a 
adição de várias quantidades de alcalinidade (0, 5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L). 
Verificou-se que a beterraba em comparação com os restantes substratos 
produzia concentrações mais elevadas de AOV (12,6 gCQO/L) com um grau de 
acidificação de 71,2%, para uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L.  

Na segunda fase foi realizado um scale-up aplicando as melhores condições 
obtidas na fase anterior, para a produção de AOV a partir dos substratos: lamas 
mistas, tomate e beterraba. Nesta fase observou-se também que a beterraba 
produzia maiores concentrações de AOV (21,8 gCQO/L) com um grau de 
acidificação de 53,4%, com 5% de ST e uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L. O 
substrato que apresentou menor grau de acidificação foram as lamas mistas 
provenientes de uma ETAR. Para promover a sua biodegradabilidade foram 
realizadas co-digestões deste resíduo com cada um dos três substratos mais 
biodegradáveis (FORSU, tomate e beterraba). Nestes ensaios verificou-se que a 
FORSU foi o co-substrato onde se obtiveram maiores graus de acidificação. Nas 
condições de 50%-50% de lamas e de FORSU, 3% de ST no reator e 4 gCaCO3/L de 
alcalinidade, obteve-se um grau de acidificação de 59,4%.  

Deste modo é viável valorizar estes resíduos, através da produção de materiais 
de valor acrescentado (AOV) e consequentemente reduzir a poluição decorrente 
da sua deposição em aterros.  
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Abstract        The aim of this study was the valorization of various organic wastes by anaerobic 
acidification, for the production of volatile fatty acids (VFA), which are value-
added materials. The majority of the wastes studied had a food source. The 
organic wastes studied were: tomatoes, coffee grounds, sugar beet, organic 
fraction of municipal solid waste (OFMSW) and excess sludge from wastewater 
treatment plants (WWTP). 

To determine the acidogenic potential of the wastes under study, batch reactors 
were operated to evaluate their behavior both in terms of quantity and quality of 
VFA produced and respective degree of acidification. 

The experimental design involved the use of batch tests at two different scales: 
with 320 mL and 5 L reactors capacity. The study was done in two phases, where 
in the first one it was studied the effect of alkalinity addition in the acidification 
process of the different wastes and in the second one it was studied the behavior 
of the acidification process for the best conditions obtained in the previous 
phase. 

Thus, in the first phase four substrates were tested: mixed sludge, tomatoes, 
coffee grounds and sugar beet in small batch reactors. At this stage different 
experimental conditions were tested by adding various amounts of alkalinity (0, 
5, 15, 20 and 30 gCaCO3/L). It has been found that sugar beet compared with the 
other substrates produced the highest concentrations of VFA (12.6 gCQO/L) with 
a degree of acidification of 71.2% for a 15 gCaCO3/L of alkalinity. 

In the second phase it was carried out a scale-up, with the use of 5 L reactors, 
applying the optimal conditions obtained in the previous phase, for VFA 
production from the following substrates: mixed sludge, tomatoes and sugar 
beet. In this phase it was also noticed that the sugar beet produce the highest 
concentration of VFA (21.8 gCQO/L) with a degree of acidification of 53.4%, with 
5% ST and 15 gCaCO3/L of alkalinity. The substrate which presented the lowest 
degree of acidification was mixed sludge collected in a WWTP. To promote its 
biodegradability it were performed co-digestion with this residue and each of the 
three most biodegradable substrates (OFMSW, tomatoes and sugar beet). In 
these co-digestion tests it was found that OFMSW was the co-substrate which 
resulted in the highest degree of acidification. Under the conditions of 50%-50% 
of sludge and OFMSW, at 3% of ST in the reactor and 4 gCaCO3/L of alkalinity, it 
was obtained a degree of acidification of 59.4%. 

Hence, it is feasible to value these wastes through the production of value-added 
materials (AOV) and consequently reduce the pollution load from landfill 
disposal. 
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ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

FAO Food and Agriculture Organization 

fd fator de diluição 

FORSU Fração Orgânica de Resíduos Sólidos Urbanos 

LBR Leach Bed Reactor 

PERSU Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 

PPRU Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos 

RU Resíduos Urbanos 

RUB Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

SSV Sólidos Suspensos Voláteis 

ST Sólidos Totais 

STV Sólidos Totais Voláteis 

SV Sólidos Voláteis 

TC Carbono Total 

TKN Azoto Kjeldahl Total 

TOC Carbono Orgânico Total 

TRH Tempo de Retenção Hidráulico 

TRS Tempo de Retenção de Sólidos 

UASB Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor  
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1 Introdução 

1.1 Motivações e objetivos 

Ao longo dos anos tem-se assistido a um elevado crescimento da população humana que, 
por sua vez, implicou mudanças na localização dos aglomerados populacionais, criando as 
chamadas mega cidades. A crescente atividade humana, aliada à expansão das cidades, ao 
desenvolvimento crescente da indústria e economia global, originou excessivos hábitos de 
consumo, levando a uma geração de grandes quantidades de resíduos. Estes são 
normalmente denominados por lixo, ou seja, material que o Homem já não necessita ou 
simplesmente se quer desfazer, não apresentando valor para o seu consumidor ou produtor. 
No entanto, a sua deposição no meio ambiente pode originar a ocorrência de doenças e a 
propagação de contaminantes entre os diversos ecossistemas. Esta deposição pode acarretar 
graves consequências, tais como os gases derivados da deterioração e queima de resíduos 
que originam emissões de poluentes para a atmosfera e as grandes quantidades de resíduos 
que se amontoam e que dão origem a águas de escorrência que contaminam as águas 
superficiais e subterrâneas. Um dos problemas apontados por vários estudos é a ameaça à 
qualidade das águas superficiais de todo mundo, devido ao incorreto tratamento de resíduos 
por parte das indústrias, quer tradicionais quer mais atuais, sendo que este problema torna-
se ainda mais grave em países em desenvolvimento (Beyene et al., 2011). Atualmente, 
apesar de em menor frequência, ainda existem locais a céu aberto, onde ocorre a 
permanência de resíduos em decomposição. Tais práticas conduzem a graves problemas de 
saúde humana (Khalid et al,.2011).  

De modo a resolver estas problemáticas, a sociedade teve necessidade de implementar 
soluções adequadas no que diz respeito à correta gestão de resíduos, através da 
implementação de políticas de gestão integrada, que englobam a ação na fonte, a 
reutilização, a reciclagem, o tratamento e/ou eliminação dos resíduos originados (Ferrão e 
Pinheiro, 2011).  

Por sua vez, os setores de várias atividades industriais têm dedicado cada vez mais atenção 
aos problemas ambientais, tais como a avaliação das entradas e saídas no processo de 
produção, a identificação dos pontos onde estejam envolvidos problemas ambientais, a 
análise de tecnologias alternativas mais limpas e soluções que possibilitem a reutilização de 
subprodutos ou o aproveitamento do desperdício dos resíduos como matérias-primas 
secundárias, o melhoramento da utilização de água e energia e a contenção das emissões de 
resíduos líquidos, sólidos e gasosos (Vaccari et al., 2005).  

Neste trabalho será avaliada a aplicação do processo de acidificação anaeróbia, a diferentes 
tipos de resíduos orgânicos, tendo em vista tanto a redução da poluição causada pela sua 
deposição em aterros como a obtenção de novos produtos com valor comercial, os ácidos 
orgânicos voláteis (AOV). Os resíduos estudados foram a borra de café, desperdícios de 
tomate e beterraba, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU), e as lamas 
mistas provenientes de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), derivadas do 
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tratamento conjunto de efluentes domésticos e industriais. Os testes de acidificação 
anaeróbia foram realizados em reatores anaeróbios descontínuos (batch), em que não entra 
nem sai fluxo do reator durante o ensaio, ou seja, o fluxo entra, é tratado e depois 
descarregado, e assim nestes passos o ciclo repete-se (Metcalf e Eddy, 2004). São reatores 
simples e úteis pois é um material económico e de fácil manuseamento que pode efetuar 
uma rápida digestão e contribuir para o estudo de alguns parâmetros relacionados com este 
processo. Foram escolhidos três parâmetros para avaliar o seu efeito no comportamento do 
processo de acidificação anaeróbia dos resíduos orgânicos em estudo: adição de alcalinidade, 
tipo de substrato e tipo de digestão (simples ou em co-digestão).  

 

1.2 Produção de resíduos 

Em Portugal Continental, em 2012, foram produzidos um total de 4,528 milhões de toneladas 
de resíduos sólidos urbanos, o que corresponde a uma produção diária de 1,24 kg por 
habitante. Relativamente ao ano de 2011 houve uma diminuição de 6,8% e de 7,4%, em 
termos de capitação e de milhões de toneladas produzidas, respetivamente. Deste modo 
temos assistido a uma mudança da tendência de crescimento da produção de Resíduos 
Urbanos (RU) em Portugal Continental, que foi ocorrendo até 2010. Em Portugal Continental 
e Regiões Autónomas, para os anos 2012 e 2016 foram estabelecidos pelo PERSU II limites de 
produção anual de RU, os valores são 5,078 milhões de toneladas e 4,937 milhões de 
toneladas, respetivamente. Além disso para 2016, o Programa de Prevenção de Resíduos 
Urbanos 2009-2016 (PPRU) refere como um dos objetivos para os resíduos urbanos, a 
redução de 10% da capitação média diária relativamente ao produzido no ano de 2007. 

Dos 4,528 milhões de toneladas produzidos em 2012, 54,5% correspondiam a resíduos 
urbanos biodegradáveis (2,468 milhões de toneladas) mas apenas 15,7% foram valorizados. 
As figuras 1 e 2 ilustram o cenário descrito e as diferentes percentagens correspondentes a 
cada operação de gestão realizada (Agência Portuguesa do Ambiente, 2013).  

 

Figura 1. Destino dos RU produzidos em Portugal Continental em 2012 (adaptado de (Agência Portuguesa do 

Ambiente, 2013)) 

53,6% 
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15,7% 

18,2% Deposição em aterro
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Figura 2. Destino final dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) em 2012 (adaptado de (Agência Portuguesa 

do Ambiente, 2013)) 

 

A nível europeu foi elaborado um “Roteiro para uma Europa Eficiente na utilização de 
recursos” no contexto da Iniciativa Emblemática “Uma Europa Eficiente em termos de 
recursos” da Estratégia Europa 2020, em que para 2020, a meta principal é:  

“Em 2020, os resíduos são geridos como um recurso. Os resíduos produzidos per capita estão 
em declínio absoluto. A reutilização e reciclagem de resíduos são opções economicamente 
atraentes para os agentes públicos e privados devido a uma recolha seletiva generalizada e 
ao desenvolvimento de mercados funcionais de matérias-primas secundárias. São recicladas 
mais matérias, incluindo matérias com um impacto significativo no ambiente e matérias-
primas de importância crítica. A legislação em matéria de resíduos é plenamente aplicada. As 
transferências ilegais de resíduos foram erradicadas. A valorização energética está limitada a 
materiais não recicláveis, a deposição em aterro está praticamente eliminada e a reciclagem 
de alta qualidade está assegurada.” (Agência Portuguesa do Ambiente, 2013).  

Os resíduos podem ser valorizados de variadas formas, servindo até de matéria-prima para 
outro tipo de produtos.  

Atualmente, muitos são os esforços que as indústrias de produção de bens alimentares têm 
exercido para minimizar e até mesmo erradicar a poluição gerada pelo seu fabrico (Dilek et 
al., 2003; Maciel Filho et al., 1996; Vaccari et al., 2005). Além das indústrias de produção 
alimentares outras indústrias responsáveis por outro tipo de produções têm demonstrado 
especial atenção na concepção de processos ambientalmente mais limpos. Nos dias de hoje 
cada vez se verifica mais empenho na minimização, reutilização, reciclagem de resíduos, na 
ecoeficiência, ecologia industrial, gestão ambiental empresarial, definição ciclo de vida, 
produção sustentável, entre muitos outros conceitos, de modo a resolver as questões 
ambientais nefastas e tentar aproximarmo-nos do objetivo fulcral, que é o desperdício zero 
(Krajnc et al., 2007). 

59,1% 

6,0% 

15,0% 

19,9% 
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Muitos processos industriais ainda estão agarrados às Best Available Technology (BAT) 
(melhores tecnologias disponíveis, em português), e estas só permitem métodos de baixa 
produção de resíduos, no entanto acredita-se que a ideia do desperdício zero é promissora. 
Até ao momento alguns resíduos industriais não conseguem ser alvo de reciclagem devido à 
tecnologia existente. Contudo existem processos industriais com boas perspetivas de 
alcançar o propósito de desperdício zero, como as indústrias alimentares que produzem no 
mesmo lugar produtos secundários e terciários e os consomem localmente (Fricker, 2003; 
Mele e Pen, 1998). 

 

1.3 Digestão Anaeróbia 

Ao longo dos anos, a digestão anaeróbia (DA) tem vindo a ser amplamente estudada e 
aplicada no tratamento de vários resíduos orgânicos (Silva et al., 2013). Esta é uma das 
tecnologias mais eficientes e mais utilizadas no tratamento de resíduos e de águas residuais 
(Chen et al., 2008). 

O processo convencional de digestão anaeróbia é um procedimento ambientalmente 
sustentável que permite contribuir para certos resíduos orgânicos. Além disso, possibilita a 
recuperação do carbono orgânico e de nutrientes nos solos agrícolas, pois o composto 
resultante é rico em frações de azoto (N) e fósforo (P), e a sua utilização como fertilizante 
possibilita uma maior concentração destes nutrientes nas plantas, favorecendo assim o seu 
crescimento. A substituição dos fertilizantes inorgânicos no solo, bem como a substituição 
dos combustíveis fósseis pelo biogás produzido por este processo, contribuem para uma 
redução do aquecimento global e da poluição geral na agricultura e indústria (Massaccesi et 
al., 2013). 

A DA é um processo que traz inúmeras vantagens, tais como um menor consumo de energia 
e baixos custos de operação dos seus bioreatores, quando comparado com processos 
aeróbios, para além disso, por oferecer uma solução rentável, dando retorno através de 
geração de bioenergia e derivados valorizáveis (Chen et al., 2008; Silva et al., 2013). Neste 
tratamento, a necessidade de adição de poucos nutrientes, a ausência de oxigénio, a 
possibilidade de uma elevada estabilização do resíduo e uma baixa produção de lamas 
biológicas, são outras das vantagens apontadas (Alves e Mota, 2007).  

Em contrapartida, o processo de DA também apresenta algumas desvantagens, tais como a 
necessidade de maior tempo inicial para a adaptação da biomassa, alta sensibilidade a certos 
compostos tóxicos, a possibilidade de produção de gases corrosivos, a necessidade de adição 
de alcalinidade e de uma temperatura relativamente elevada, normalmente cerca dos 35°C 
e, por vezes, a necessidade de um pós-tratamento aeróbio. Estes últimos pontos são os que 
elevam os custos globais do processo (Metcalf e Eddy, 2004; Ndon e Dague, 1997). 
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1.3.1 Processo de digestão anaeróbia 

A digestão anaeróbia é um processo biológico sequencial que ocorre na presença de 
microrganismos anaeróbios e na ausência de oxigénio. O carbono orgânico, presente na 
matéria orgânica a ser degradada, é convertido na sua forma mais oxidada, o CO2 e, numa 
fase final, na sua forma mais reduzida, o CH4 (Madsen et al., 2011; Verma, 2002). A mistura 
destes dois compostos é designada por biogás. 

O processo é caraterizado por quatro fases: hidrólise, acidogénese, acetogénese e 
metanogénese (figura 3).  

 

 

Figura 3. Processo de digestão anaeróbia (Adaptado de (Madsen et al., 2011)), com a representação das quatro 

fases e principais compostos envolvidos em cada fase 

 

1.3.1.1 Hidrólise 

Nesta fase a matéria orgânica particulada é solubilizada e hidrolisada, pois as bactérias não a 
conseguem reter. Isto significa que os materiais mais complexos, como os lípidos, hidratos de 
carbono e proteínas (polímeros) são hidrolisados, através da atividade de enzimas 
extracelulares que são libertadas por bactérias fermentativas hidrolíticas, em materiais mais 
simples (monómeros), como os ácidos gordos, açúcares e aminoácidos. Este é normalmente 
um processo lento, pois geralmente os lípidos são mais difíceis de hidrolisar do que as 
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macromoléculas. No processo pode existir alguma porção particulada e/ou solúvel que seja 
anaerobicamente inerte pois nem toda a matéria orgânica é biodegradável (Alves e Mota, 
2007).  

1.3.1.2 Acidogénese 

Nesta fase, os produtos resultantes da hidrólise são convertidos em compostos mais simples 
como os AOV, álcoois, aldeídos e outros intermediários inorgânicos (dióxido de carbono e 
hidrogénio). Isto deve-se à ação das bactérias fermentativas acidogénicas, que são 
designadas deste modo, devido ao seu principal produto ser os AOV (exemplo: ácido acético, 
propiónico, butírico). Algumas das bactérias responsáveis pela formação dos ácidos são 
Syntrophobacter wolinii que é um decompositor do propionato, Sytrophomonos wolfei um 
decompositor de butirato e outros tais como, Clostridium spp., Peptococcus anerobus, 
Lactobacillus, e Actinomyce (Khalid et al., 2011). 

1.3.1.3 Acetogénese 

Na fase da acetogénese os produtos obtidos da fermentação são convertidos em acetato, 
hidrogénio e dióxido de carbono. Estes são os percursores da produção de metano, na fase 
da metanogénese. Esta conversão é devida às bactérias homoacetogénicas e às bactérias 
sintróficas, ou também nomeadas de produtoras obrigatórias de hidrogénio (OHPA- Obligate 
Hydrogen Producing Acetogens). O acetato é produzido a partir de H2/CO2 ou de compostos 
de orgânicos multicarbonados (açúcares) pelas bactérias homoacetogénicas. As bactérias 
sintróficas estão envolvidas na β-oxidação dos ácidos orgânicos de cadeia longa, visto que as 
bactérias acidogénicas são incapazes de degradar estes compostos (Alves e Mota, 2007).  

1.3.1.4 Metanogénese 

Por último, a fase da metanogénese é realizada por bactérias metanogénicas, que utilizam 
meramente alguns substratos como o ácido acético, o hidrogénio, o ácido fórmico, o 
metanol, o dióxido de carbono, as metilaminas e o monóxido de carbono. Estas bactérias são 
divididas mais especificamente em acetotróficas e hidrogenotróficas. As bactérias 
acetotróficas são responsáveis pela conversão do acetato em metano e dióxido de carbono, 
enquanto as bactérias hidrogenotróficas utilizam o hidrogénio como dador de eletrões e o 
CO2 como aceitador de eletrões para formar o metano (Flor, 2006).  

 

1.3.2 Aplicação da fase acidogénica da digestão anaeróbia para obtenção de produtos de 

valor acrescentado 

Os principais produtos da fase acidogénica da digestão anaeróbia (fases de hidrólise, 
acidogénese e acetogénese) são os ácidos orgânicos voláteis. Estes são ácidos gordos de 
cadeia curta constituídos no máximo por seis átomos de carbono e que à pressão 
atmosférica podem ser destilados (American Public Health Association (APHA), 2005). As 
respetivas estruturas e fórmulas destes ácidos encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1. Ácidos orgânicos voláteis, fórmulas e suas estruturas. Adaptado de Madsen et al., 2011 

Nomenclatura Fórmula Estrutura 

Ácido acético CH3COOH 
 

Ácido propiónico CH3CH2COOH 
 

Ácido i-Butírico CH3CHCH3COOH 
 

Ácido n-Butírico CH3CH2CH2COOH 
 

Ácido i-Valérico CH3CH2CHCH3COOH 
 

Ácido n-Valérico CH3CHCH3CH2COOH 

 

Ácido n-Capróico CH3CH2CH2CH2CH2COOH 
 

 

Os AOV têm sido alvo de vários estudos pois apresentam um vasto leque de aplicações 
industriais. Atualmente, devido ao elevado preço do petróleo e ao exacerbado uso de 
matérias-primas não renováveis como produtos petroquímicos, o estudo da produção 
biológica de AOV ganhou grande interesse, pois permite a produção de bioenergia, de 
eletricidade e de lípidos para biodiesel (Akaraonye et al., 2010). Estes ácidos também podem 
ser aplicados no processo das células de combustível microbianas, que é um sistema 
bioeletroquímico que usufrui os microrganismos para aproveitar a energia química dos 
substratos orgânicos, para produzir eletricidade (Lee et al., 2014). Os AOV como fonte de 
carbono promovem a remoção biológica de nutrientes nas águas residuais (Maharaj e 
Elefsiniotis, 2001) e contribuem para a produção de compostos orgânicos como aldeídos, 
ésteres, olefinas, cetonas e álcoois (Eggeman e Verser, 2005). Os ésteres provenientes dos 
ácidos acéticos possuem valor comercial, devido à sua utilização em composições cosméticas 
e também ou como solventes para vernizes, resinas, gomas e plásticos (Saha et al., 2000). Por 
outro lado, o ácido butírico desempenha funções nas indústrias de bebidas e de géneros 
alimentares (Vandak et al., 1997), ao passo que o ácido propiónico é aplicado como agente 
antifúngico, plastificante, herbicida, para conservação de grãos e ração de animais (Gu et al., 
1999). Os ácidos orgânicos voláteis também podem servir como substrato na síntese 
biológica de polímeros, polihidroxialcanoatos (PHA), utilizados na produção de plásticos 
biodegradáveis (Bengtsson et al., 2008).   

Com o desenvolvimento destes processos biológicos, foram levantadas preocupações éticas 
quanto ao uso de comida para a produção destes produtos, pois açúcares puros, como a 
glucose ou sacarose eram normalmente utilizados para produzir AOV biológicos (Kondo e 



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
8  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

Kondo, 1996; Zigová et al., 1999). Para contornar esta problemática, podem ser utilizados na 
sua produção, resíduos orgânicos provenientes, de resíduos alimentares, da fração orgânica 
de resíduos sólidos urbanos e das lamas geradas das estações de tratamento de águas 
residuais. Deste modo, estes resíduos servem de matéria-prima à produção de AOV, 
reduzindo assim, a enorme quantidade de resíduos que é gerada na nossa sociedade (Lee et 
al., 2014). 

A obtenção dos AOV através dos resíduos atinge-se pelo tratamento anaeróbio, envolvendo 
somente as fases da hidrólise, acidogénese e acetogénese (Bengtsson et al., 2008), referidas 
na secção 1.3.1. A produção de AOV está relacionada com os parâmetros operacionais como 
o pH, a temperatura, o tempo de retenção hidráulico, o tempo da retenção de sólidos, a 
carga orgânica e a presença de aditivos no meio (Lee et al., 2014). 

 

1.3.3 Fatores que influenciam a produção de AOV 

1.3.3.1 pH 

O pH é um parâmetro importante no reator já que a maioria das bactérias acidogénicas não 
opera em meios extremamente ácidos (pH=3) ou extremamente alcalinos (pH=12) (Liu et al., 
2012). O pH ótimo apontado para a produção de AOV encontra-se na gama dos 5,25-11, 
sendo que uma gama mais específica depende do tipo de resíduo a ser utilizado (Lee et al., 
2014). No caso específico da FORSU é apontado a gama de valores de pH média de 7,72±0,82 
(Silva et al., 2013). Por sua vez, quando são utilizadas lamas, o pH óptimo situa-se no 
intervalo entre 8-11. Em condições alcalinas, dá-se um aumento da hidrólise das lamas, 
devido à ionização dos grupos que possuem carga (exemplo: grupos carboxílicos) de 
substâncias poliméricas extracelulares nas lamas (Nielsen and Jahn, 1999), nomeadamente 
as proteínas e os hidratos de carbono. Deste modo, é provocado uma grande repulsão entre 
as substâncias poliméricas extracelulares, originando no ambiente uma libertação de 
proteínas e hidratos de carbono. Assim, sob condições alcalinas, maiores quantidades de 
substratos solúveis estão disponíveis para a produção de AOV (Wu et al., 2009; Zhang et al., 
2009). Nestas mesmas condições a metanogénese não é favorável, pelo que os AOV 
produzidos não são convertidos em metano (Zhang et al., 2009).   

O tipo de AOV produzido também pode ser afetado pelo pH, mais especificamente, os ácidos 
acético, propiónico e butírico, que são os produtos predominantes deste tipo de processos 
biológicos (Bengtsson et al., 2008). As pesquisas de diversos estudos sugerem assim que o 
tipo de resíduos utilizado influencia diretamente a gama de pH ótima e consequentemente o 
tipo de AOV produzido (Lee et al., 2014).  

 

1.3.3.2 Temperatura 

Em diferentes estudos foi relatado que a produção de AOV, através da acidificação de 
resíduos orgânicos, foi realizada a diferentes condições de temperatura, nas gamas psicrófila 
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(4-20°C) (Yuan et al., 2011), mesófila (20-50°C) (Cai et al., 2009), termófila (50-60°C) (Zhuo et 
al., 2012) e hipertermófila (60-80°C) (Yuan et al., 2011). Além disso, foi mencionado que 
tanto a concentração de AOV produzidos (Maharaj e Elefsiniotis, 2001), como a sua 
velocidade de produção aumentaram (Bouzas et al., 2002) com o acréscimo da temperatura 
dentro das gamas psicrófilas e mesófilas (Yuan et al., 2011; Zhang et al., 2009). Um estudo de 
Cai et al. (2009) referencia que, devido a uma aclimatização mais rápida e a uma atividade 
acidogénica maior, o acréscimo da temperatura da gama mesófila para a gama termófila e, 
até mesmo para a gama hipertermófila, pode favorecer a produção de AOV. A temperatura é 
um parâmetro que se julga apresentar menor influência no tipo de AOV produzido em 
comparação com o pH. No entanto, são várias as questões levantadas sobre se as espécies 
microbianas, nomeadamente se à mesma temperatura são semelhantes ou diferentes, e se 
estas aquando diferentes são capazes de produzir o mesmo tipo de AOV (Lee et al., 2014).  

 

1.3.3.3 Tempo de retenção  

Outro dos parâmetros importantes na operação do reator para a produção de AOV é o 
tempo de retenção do resíduo e das respetivas culturas microbianas mistas. O tempo de 
retenção hidráulico (TRH) está relacionado com a determinação do volume do reator, bem 
como com os custos de investimento iniciais. Um TRH maior implica no interior do reator um 
aumento do tempo da atividade microbiológica proporcionando grandes vantagens para a 
produção de AOV (Bengtsson et al., 2008). No caso da utilização da FORSU como substrato 
para a produção de AOV, esta aumentou com a passagem do TRH de 2 para 6 dias (Sans et 
al., 1995). Porém, o alargamento excessivo do TRH apresenta as suas desvantagens, pois 
pode levar à estagnação da produção de AOV (Lim et al., 2008). Um TRH mais alongado 
acarreta mais custos, sendo crucial ajustar o TRH tendo em conta qual a concentração de 
AOV possível de produzir, dependendo do substrato em estudo (Lee et al., 2014).  

 

1.3.3.4 Tempo de retenção de sólidos 

O tempo de retenção de sólidos (TRS) no reator está relacionado com o regulamento da 
seleção das espécies microbianas. Certas pesquisas indicam que um TRS mais baixo pode 
levar a um menor domínio dos microrganismos metanogénicos, que por sua vez implica uma 
maior taxa de crescimento por parte dos microrganismos acidogénicos (Ferrer et al., 2010). 
Apesar de existirem muitas pesquisas sobre este parâmetro, estas são muito contraditórias, 
possivelmente pelas condições de operação diferentes, não existindo desta forma conclusões 
rigorosas (Lee et al., 2014). 

 

1.3.3.5 Carga orgânica 

A carga orgânica presente no reator pode ser expressa através da Carência Química de 
Oxigénio (CQO), dos sólidos voláteis (SV) e dos sólidos suspensos voláteis (SSV). É um 
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parâmetro que representa a quantidade de resíduo com que é diariamente alimentado o 
reator, por unidade de volume.  

De modo a ser um processo economicamente viável, é essencial ter noção dos efeitos 
prejudiciais da aplicação de concentrações altas de carga orgânica, na produção de AOV.  

Na fase de acidificação da digestão anaeróbia, os parâmetros operacionais como, o pH, a TRH 
e a carga orgânica aplicada ao processo apresentam uma influência elevada na distribuição 
dos AOV. Por isso os efeitos da carga orgânica deviam ser avaliados nesta perspetiva (Lee et 
al., 2014). 

1.3.3.6 Aditivos 

De modo a existir uma maximização da produção de AOV é necessário que a fase da 
metanogénese não ocorra. Para tal, um dos métodos a aplicar pode ser o uso de inibidores 
metanogénicos durante o processo. Os inibidores metanogénicos podem ser classificados em 
específicos e não específicos.  

Os inibidores específicos inibem apenas na fase da metanogénese as enzimas específicas, 
como a coenzima M e a hydroxymethylglutary-SCoA reductase. Através dos inibidores 2-
bromoethanesulfonate e 2-chloroethanesulfonate, é inibida a coenzima M, no caso da 
hydroxymethylglutary-SCoA reductase, esta é inibida por ação da mevastatina e a lovastatina. 

No caso dos inibidores não específicos, como é o caso do etileno, acetileno, e vários 
hidrocarbonetos alifáticos halogenados (clorofórmio, fluoroacetato e fluorometano), estes 
inibem enzimas na fase metanogénica e nas fases não metanogénicas. De modo a garantir a 
viabilidade dos microrganismos acidogénicos, para a produção dos AOV, é necessário avaliar 
a influência destes inibidores, principalmente dos não específicos (Liu et al., 2011).  

 

1.3.4 Co-digestão anaeróbia 

A co-digestão anaeróbia é um processo designado também por co-fermentação. A co-
digestão é um método de tratamento de resíduos, semelhante à digestão, no entanto em vez 
de existir um só substrato, na co-digestão são misturados diferentes resíduos e tratados em 
conjunto (Agdag e Sponza, 2007). Devido aos seus vários benefícios este tipo de tratamento 
é muitas vezes escolhido com o intuito de melhorar o rendimento da digestão anaeróbia de 
resíduos orgânicos sólidos. Os benefícios que se pode alcançar com o processo de co-
digestão são por exemplo, o aumento da carga orgânica biodegradável, a dissolução dos 
compostos tóxicos, a melhoria do balanço de nutrientes e do efeito de sinergia dos 
microrganismos e uma melhor produtividade de biogás do meio (Khalid et al., 2011). Outra 
das vantagens apontadas é a nível económico, pois existe partilha do mesmo equipamento 
para tratamento de vários substratos (Mata-Alvarez et al., 2000). A biodegradação dos 
resíduos sólidos orgânicos é acelerada por bioestimulação, pois a co-digestão fornece 
nutrientes em excesso (Hartmann e Ahring, 2005) e além disso propicia o aumento da 
estabilização e rendimento da digestão. Cuetos et al. (2008) observaram que a co-digestão 
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estabiliza a alimentação do reator, melhorando a razão C/N e diminuindo a concentração de 
azoto. Muitos estudos mostraram que é possível obter uma boa e eficiente co-digestão 
através de misturas de resíduos de agricultura, de indústria ou municipais (Khalid et al., 
2011).  

 

1.4 Resíduos orgânicos para produção de AOV 

Muitos autores focam os seus estudos na maximização da produção de AOV, através da 
pesquisa de diferentes tipos de resíduos e de diferentes condições a ter em conta no reator 
anaeróbio, contudo, foi também compreendido que o tipo de AOV produzido pode ser 
manipulado dependendo do controlo adequado do processo. (Lee et al., 2014).  

Três dos resíduos mais pesquisados para a produção de AOV são os desperdícios alimentares, 
FORSU e lamas. Contudo, cada vez mais é investigada a mistura de vários tipos de resíduos 
para aumentar a produção de AOV. As razões pelo qual os desperdícios alimentares e de 
cozinha serem os mais utilizados é o facto de estes representarem uma grande porção dos 
resíduos sólidos urbanos (22-54%) (Kathirvale et al., 2003) e apresentarem uma gama de 
CQO total entre os 91900-166180 mg/L (Kim et al., 2006; Zhang et al., 2005). 

A utilização da FORSU é outra boa alternativa para a produção de AOV, visto que também 
apresenta uma concentração alta de CQO total (150600-347000 mg/kg). Porém, uma grave 
problemática da utilização destes resíduos é a sua separação dos resíduos sólidos urbanos, 
para garantir a inexistência de interferências de componentes na mistura e, 
consequentemente afetar a produção de AOV. Uma das alternativas seria a separação da 
FORSU na origem, como já existe para a separação de plástico, vidro, alumínio e papel. 
Contudo, não é um procedimento fácil pois é necessário a aceitação e o compromisso por 
parte da população (Bolzonella et al., 2005).   

 

1.4.1 FORSU 

Uma forma representativa para a fórmula molecular média dos resíduos sólidos, excluindo o 
azoto e outros tipos de componentes menores, é C6H10O4 que foi mostrada por Themolis e 
Kim em 2002.  

A FORSU representa os resíduos sólidos orgânicos que são especificamente gerados em 
restaurantes, cantinas, habitações particulares, mercados e jardins (tabela 2). Esta é uma 
mistura heterogénea de macromoléculas biodegradáveis (proteínas, gorduras e hidratos de 
carbono), não biodegradáveis, inorgânicos e inertes, sendo que a sua composição modifica 
muito. Tal deve-se ao facto de vários fatores tais como, o estilo de vida das populações, os 
modelos de consumo, o grau de desenvolvimento tecnológico e económico do país 
(Cheremisinoff, 2003). 

Uma das descrições citadas da FORSU é que é uma mistura de resíduos putrescíveis, com um 
teor de 40% de humidade, e capaz de ser degrada por microrganismos (Ferreira, 2010). As 
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características da FORSU variam muito com a diversidade de fatores existentes, 
maioritariamente do sistema de recolha utilizado, da sua origem e ainda de consequências 
de sazonalidade ao longo do ano. Um dos considerados mais significativos é o tipo de sistema 
de recolha (por separação ou indiferenciado) (Saint-Joly et al., 2000) pois as suas 
características básicas são estabelecidas na sua origem, contudo durante o transporte e 
armazenamento pode ocorrer alterações significativas. Num circuito de recolha 
indiferenciado (separação mecânica) o teor de sólidos totais voláteis (STV) da FORSU é de 
45%, porém pode atingir os 90% nos circuitos separativos, ou seja, separada na origem 
(Chynoweth et al., 1991). Nos sistemas de recolha seletiva “porta-a-porta”, geralmente o 
teor de contaminantes, como vidros, metais pesados, plásticos e algumas substâncias 
químicas apresentam-se em menores porções, tornando assim a FORSU com melhor 
qualidade e com baixos conteúdos em matéria não-biodegradável (Hartmann e Ahring, 
2006).  

Na composição da FORSU existe uma elevada percentagem de compostos orgânicos 
biodegradáveis e quando depositados em aterro, a sua decomposição dá-se 
maioritariamente por via anaeróbia originando CO2, H2O e CH4. Além disso a FORSU contém 
altas percentagens de humidade, o que acarreta em aterro um aumento de produção de 
lixiviados e no tratamento por incineração uma diminuição do poder calorífico. Os 
tratamentos como a incineração e a deposição em aterro devem ser evitados e dada as 
caraterísticas altamente biodegradáveis da FORSU, esta pode ser tratada por exemplo, 
anaerobicamente, de modo a reduzir os seus nefastos impactos ambientais e ainda ser 
possível produzir energia e outros produtos de valor acrescentado (Bolzonella et al., 2005). 
Este processo torna-se uma alternativa bastante viável, que trata de forma eficaz a FORSU, 
com custos cada vez mais competitivos relativamente aos outros tipos de tratamento 
existentes para o efeito (Flor et al., 2012). Além disso, os resíduos domésticos putrescíveis 
são mais facilmente degradados por digestão anaeróbia do que por compostagem, devido ao 
elevado teor de humidade e de não apresentarem uma estrutura definida (Kubler et al., 
2000). O processo de digestão anaeróbia comparativamente às tecnologias de compostagem 
“pura” pode apresentar vantagens quer do ponto de vista ambiental quer económico, pois 
apresenta menor impacte ambiental e menor consumo de combustíveis fósseis, derivado da 
redução da emissão de gases de efeito de estufa (Edelmann et al., 2000).  

Só em Portugal é desperdiçado um milhão de toneladas de alimentos por ano, o que equivale 
a 17% da produção total, dados estes do Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício 
Alimentar. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que no 
mundo o desperdício alimentar nos países industrializados atinge 1,3 mil milhões de 
toneladas (Público, 2014). Dados ainda apontam que diariamente 50000 refeições de 
restaurantes em Portugal acabam por ser depositadas no “lixo” e que 1/3 da comida 
produzida em todo o mundo apresenta o mesmo fim, quantidade suficiente para alimentar 
três milhões de pessoas (DariAcordar – Associação para a recuperação do desperdício, 2014). 
Muitos estudos realizados por vários investigadores têm sido realizados ao longo dos anos 
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sobre o aproveitamento da FORSU e a sua valorização para variados fins. Na tabela 3 
encontram-se alguns desses estudos.  

 

Tabela 2. Composição da FORSU de várias origens (Flor, 2006) 

Substrato 
ST 
% 

STV 
%ST 

CQO 
g(O2)/kg

 
N 

%ST 
P 

%ST 
Referência 

FORSU SO Espanha 16,4 90 184 1,4 1,9 Sans e Mata-Alvarez (1995) 

FORSU SM Espanha 64,7 45 329 2,1 2,1 Sans e Mata-Alvarez (1995) 

FORSU SO Itália 20,0 88 218 3,2 0,4 Cecchi (2003) 

FORSU SM Itália 53,3 71 437 1,6 0,2 Cecchi (2003) 

FORSU Espanha 22,5 85 - 1,6 0,4 Mata-Alvarez (2003a) 

FORSU Holanda 38,7 53 410 7,6 - Mata-Alvarez (2003a) 

FORSU Restaurantes (DNP) 25,5 82 - 2,7 0,6 Valorsul (2004) 

FORSU  Cantinas (DNP) 21,1 87 - 2,6 0,6 Valorsul (2004) 

FORSU Mercados (DNP) 17,3 89 - 5,6 1,3 Valorsul (2004) 

SO – Separada na Origem 
SM – Separada Mecanicamente 
DNP – Dados não publicados 
 

Tabela 3. Estudos realizados sobre a FORSU e seus resíduos 

Tipo de 
reator 

Substrato 
Parâmetros iniciais 
(%ST, pH, ALK, T) 

Produção de 
AOV 

Produção de CH4 Referências 

batch FORSU 

pH=4-5 
T=14-22°C 

TRH=4-4,5d 
347000mgCQO/Kg 

40mg/gSValim - 
(Bolzonella 
et al., 2005) 

batch 

FORSU 
(35%arroz, 
45% couve, 
16% porco e 

4% tofu) 

pH=4,59±0,17 
ST=20,53±2,04% 
SV=19,95±2,21% 

AOV=829,53±103,16mg/L 
T=45°C 

AOV= 47,89g/L - 
(Jiang et al., 

2013) 

LBR
1
 à 

escala 
laboratorial 

FORSU de casa 
de estudantes e 
supermercados 

- 
Grau de 

acidificação de 
4,4% aos 80d 

- 
(Dogan et al., 

2008) 

batch 

Resíduos 
alimentares de 

Campus 
universitário 

ST=20% FORSU e 30% 
inóculo 
T=55°C 

AOVt 

máximo=5563mg/L 
Produção 

máxima=0,18LCH4/gCQO 

(Forster-
Carneiro et 
al., 2008) 

1 
LBR (Leach Bed Reactor) 
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1.4.2 Resíduos de café 

O café é uma das bebidas mais populares no mundo e a sua produção mundial anual foi de 
8,7 milhões de toneladas em 2013, sendo que 6,8 milhões de toneladas foram destinadas a 
exportação (International Coffee Organization, 2014). A nível nacional, as importações de 
café foram de 61680 toneladas em 2012 (International Coffee Organization, 2014). Este 
produto é umas das principais culturas de produção cultivadas, e possui um elevado 
interesse económico na América Central e África, por exemplo. O seu cultivo é essencial para 
as populações rurais, pois constitui a maior fonte de rendimento da maior parte das famílias.  

Na produção de subprodutos do café, tais como a polpa de café, cascas de café e a casca de 
pergaminho, caso não haja um devido tratamento ou reciclagem, todo o processamento de 
café contribui para a poluição ambiental (Qiao et al., 2013). 

O processamento de café por via húmida durante as várias fases que o constituem acarreta o 
consumo de elevadas quantidades de água. O efluente gerado é muito biodegradável pois 
possui altas cargas de sólidos dissolvidos e totais. Este efluente ao ser descarregado em 
águas naturais causará graves problemas de poluição nas mesmas, caso não seja feito um 
tratamento adequado, como também irá tornar-se numa grande ameaça para os 
ecossistemas aquáticos e para as populações a jusante (Beyene et al., 2013; Shanmukhappa 
et al., 1998). 

O método considerado talvez como o mais fácil e económico para tratar os efluentes é o 
despejo em terrenos. Um dos processos de tratamento flexível citados é a tecnologia de 
estabilização de resíduos em lagoas, pois exibe um design simples e apresenta baixos custos 
económicos de construção, operação e manutenção (Dalu e Ndamba, 2003). Estas lagoas 
podem ser utilizadas para o armazenamento e tratamento do efluente e, posteriormente 
encaminhadas para a aquacultura e agricultura, onde serão reutilizadas (Racault et al., 1995). 
Contudo, apesar destes tratamentos serem viáveis não conseguem obter um subproduto de 
valor económico e além do mais podem causar infiltrações de resíduos ou contaminantes nos 
lençóis freáticos, ou até mesmo nas águas superficiais por escorrência. Também podem 
agravar o aquecimento global com os gases de efeito de estufa que são emitidos (CO2 e CH4). 
Deste modo, para impedir a existência de prejuízos ambientais relacionados com os 
efluentes de café é necessário adotar tecnologias de tratamento de resíduos ecologicamente 
amigas (Beyene et al., 2013).  

Nos anos 80 foram iniciados estudos com o âmbito de tratar as borras de café através de 
digestão anaeróbia (Kostenberg e Marchaim, 1993). Este é um processo de tratamento 
considerado ambientalmente correto, pois evita os ruídos e mau odor, minimiza a 
necessidade de áreas de terreno grandes e reduz agentes patogénicos e cargas orgânicas. 
Para além disso pode-se obter produtos finais metabólicos (metano e fertilizantes orgânicos) 
(Holm-Nielsen e Al Seadi, T., 2009; Neves et al., 2006).  

No processamento de café solúvel, quaisquer que sejam as matérias-primas utilizadas, o 
resíduo gerado é sempre constituído principalmente por hemicelulose, fibras de hidratos de 
carbono e lenhina (tabela 4) (Dinsdale et al., 1996). Os produtos derivados da hidrólise da 
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celulose são a glucose e a celobiose, ao passo que os da hemicelulose são as hexoses, ácido 
úrico e pentose. Durante este processo, na decomposição de substratos lenhocelulósicos, a 
degradação da lenhina é o passo mais limitante, pois é o composto mais resistente 
(Pavlostathis e Girald-Gomez, 1991). Além disso, estudos mostraram que o processo de 
degradação por digestão anaeróbia se torna complexo, derivado às grandes quantidades 
sintetizadas de componentes aromáticos, durante o procedimento de torrefação do café 
(Qiao et al., 2013). Estudos de Arroja et al. (2012) indicam que o rácio de BOD5/CQO é menor 
do que 0,3, o que pode indicar a presença de compostos com baixa biodegradabilidade em 
condições aeróbias. Compostos como a lenhina (Dinsdale et al., 1996), taninos e ácidos 
húmicos (Zayas et al., 2007) (substâncias refractárias orgânicas) presentes nos efluentes 
líquidos do café e nos seus substitutos são responsáveis pela dificuldade em tratar esses 
efluentes por processos biológicos. Outros estudos foram realizados sobre resíduos de café 
tais como, de acidificação (Dinsdale et al., 1997), de potencial de recuperação de biometano 
(Beyene et al., 2013), de co-digestão de resíduos sólidos de café com lamas (Neves et al., 
2006). Encontram-se ainda apresentados na tabela 5 outros estudos relativos à borra do 
café.  

 

Tabela 4. Caraterísticas da borra de café (Qiao et al., 2013) 

Parâmetro Dimensão Valor 

ST % 34,7 ± 0,29 

SV %ST 34,44 ± 0,46 

CQOt g/L 61 ± 15 a 

CQOs g/L 45±16 a 

CQO/ST % 99 

Hidratos de carbono g/g-ST 0,59 

Proteínas g/g-ST 0,24 

Lípidos g/g-ST 0,24 

Taninos mg/g-ST 4,35 

C % 55,23 ± 3,71 

H % 7,07 ± 0,39 

O % 34,44 ± 4,54 

N % 2,33 ± 0,24 

S % 0,30 ± 0,19 

C/N - 23,7 

pH - 3,88-4,11 
a 

(Arroja et al., 2012) 
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Tabela 5. Estudos realizados sobre o café e seus resíduos 

Tipo de 
reator 

Substrato 
Parâmetros iniciais 
(%ST, pH, ALK, T) 

Parâmetros 
finais (%ST, 

pH, ALK) 

Produção 
de AOV 

Produção 
de CH4 

Referências 

AnMBR
1
 

Borra de 
café 

t= 82dias  
T=55-57°C 

STalim (aumento 
gradual)=25 a 90g/L 

pH=6,85 7,2g/L 
Produção 

máxima de 
≈4,25 L/Ld 

(Qiao et al., 
2013) 

MBBR
2
 

Efluente 
com borra 

de café 

T=37 e 55°C 
Carga orgânica=2,5-

10gCQO/L 
pH=4,5-5 

0,1gNaHCO3/gCQOalim 

pH=4,5-5 
GA=20%-

55% 
n.d. 

(Arroja et 
al., 2012) 

1
AnMBR (Anaerobic Membrane Bioreactor) 

2
 MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors) 

n.d. nada definido 

 

1.4.3 Tomate 

O tomate é um dos vegetais frescos mais consumidos no mundo industrializado, a seguir às 
batatas e depois das cebolas (FAOSTAT - Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, 2014). Este é considerado a 7ª espécie de cultivo mais importante, depois do milho, 
arroz, trigo, batata, soja e mandioca. No entanto, o tomate hoje em dia não é só 
comercializado fresco mas também é processado como sopa, pasta, sumo, pó, molho e 
concentrado (Bergougnoux, 2014). A produção a nível mundial do tomate é de 159 milhões 
de toneladas por ano (Belhadj et al., 2014). A área destinada ao seu cultivo e a sua produção 
têm duplicado desde 1990 (figura 4). Em 2012, em Portugal a área de cultivo do tomate foi 
de 15400Ha e a sua produção de 1392700 de toneladas (FAOSTAT - Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2014). Na dieta mediterrânea o tomate é um dos 
vegetais mais comuns e esta dieta é conhecida pelos seus benefícios para a saúde e pela 
especial atenção dada para as doenças crónicas degenerativas (Leonardi et al., 2000). Os 
países que possuem a maior produção do tomate são países do norte da Europa, contudo 
estes não possuem as condições favoráveis necessárias para o seu cultivo. Desta forma, estes 
países recorrem à utilização de estufas, onde as condições para a produção do tomate são 
controladas (Bergougnoux, 2014). A produção em estufa tem sofrido um acréscimo devido 
ao aumento da procura por parte da população, durante todo o ano, de produtos frescos 
sazonais (Khoshnevisan et al., 2014). As estufas apresentam vantagens para a produção na 
medida em que permitem o controlo de certos parâmetros relacionados com o 
desenvolvimento do produto tais como, a composição do ar, a luz solar e a temperatura. 
Contudo, a adição de materiais como fertilizantes de azoto mineral podem provocar 
impactos ambientais importantes (Brentrup et al., 2001). Além disso, a produção agrícola 
bem como a que é realizada em estufas contribui para o aumento significativo dos gases de 
estufa, cerca de 14% das emissões globais de CO2 (Cooper et al., 2011).  
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A produção e o processamento de tomate originam resíduos sólidos, devido por exemplo, à 
rejeição na linha de produção de matéria-prima com defeitos (tomates imaturos, 
descoloração na pigmentação, tomates danificados por causas mecânicas ou por ação 
microbiológica) e também pela geração de outros resíduos causados pelas lavagens, 
limpezas, mesa de classificação, calhas de água e refinador de polpa. Assim estes processos 
de manufatura elevam os custos para as empresas por causa da eliminação que está 
associada aos resíduos produzidos. Deste modo têm sido realizados estudos para a 
valorização dos resíduos associados ao tomate, tais como a obtenção por processos 
específicos de produtos com valor químico tais como, licopeno, fenóis e ácido ascórbico 
(George et al., 2004; Toor e Savage, 2005). Um dos estudos apontados sugeriram que as 
cascas e as sementes do tomate continham aminoácidos essenciais e que especialmente as 
sementes possuem um alto conteúdo de minerais (manganês, zinco, ferro e ácidos gordos 
monoinsaturados, nomeadamente o ácido oleico) (Al-Wandawi et al., 1985). Outro estudo 
realizado foi sobre o aproveitamento dos resíduos derivados do processamento do tomate, 
sobretudo as cascas, para a melhoria de outros géneros alimentícios e de rações pela 
utilização das mesmas como fonte de carotenóides (Benakmoum et al., 2008; Knoblich et al., 
2005; Reboul et al., 2005). Além disso também já foram elaborados estudos para utilizar os 
resíduos provenientes do tomate na produção de biopolímeros para serem aproveitados em 
diversas indústrias, como a farmacêutica e agricultura e também serem reutilizados no sector 
do tomate (Strazzullo et al., 2003; Tommonaro et al., 2007). Um dos casos mais específicos 
foi anunciado pela FORD (fabricante de automóveis), a qual vai aproveitar as sobras de 
tomate em parceria com a Heinz. Irá aproveitar principalmente a pele do tomate, mas 
também as folhas, caules e sementes, de modo a gerar um compósito ultra leve de 
bioplástico para ser aplicado nos veículos que produz (Hortinet, 2014).  

A caraterização do tomate apresentada por alguns estudos está presente na tabela 6. Visto 
que a composição do tomate apresenta um elevado grau de humidade, de azoto e celulose 
(12,5%), hemicelulose (7,9%), lenhina (1,4%) e possui um baixo teor de metais pesados 
(Rossini et al., 2013), foi apresentado num estudo o interesse em realizar co-digestões dos 
resíduos do tomate com lamas. A vantagem seria dissolver o conteúdo de metais pesados 
nas lamas e aumentar o balanço de nutrientes como o fósforo, azoto e carbono. Este estudo 
também foca a importância de valorizar estes resíduos de modo a impedir o impacto 
ambiental causado pela sua deposição em aterros sanitários. (Belhadj et al., 2014). Na tabela 
7 apresentam-se outros estudos sobre o tomate e seus resíduos. 
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Figura 4. Produção e área cultivada de tomate entre 1990 e 2011 (Bergougnoux, 2014) 

 

Tabela 6. Caraterização do tomate. Adaptado de Silva et al., 2013 

Parâmetros Tomate 

pH 4,08-5,01 (a) e (b) 

AOV [gAc/L] 0,81 

CQOt [g/L] 79,40 

ST [%] 5,40-10 (b) 

STV [%] 64,86 

SV [%] 7,6 (b) 

TKN [g/L] 1,15 

N-NH4
+ [mg/L] 144,7 

C/N 31,3 

Proteína [100g/gVS] 19,30 (a) 

Lípidos [100g/gVS] 3,81 (a) 

Hidratos de carbono [100g/gVS] 74,19 (a) 
(a)

 (Ferrer et al., 2014) 
(b) 

(Jagadabhi et al., 2011) 
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Tabela 7. Estudos realizados sobre o tomate e seus resíduos 

Tipo de 
reator 

Substrato 

Parâmetros 
iniciais 

(%ST, pH, 
ALK, T) 

Parâmetros 
finais (%ST, 

pH, ALK) 
Produção de AOV 

Produção de 
CH4 

Referências 

Semi-
contínuo com 
recirculação 

Lamas 
(95%) 

Resíduos 
de tomate 

(5%) 

T=35°C 
7gVS/L 

pH=7,5 
 

AOV/Alk=0,08-0,11 
 

159mL/gVS 
(Belhadj et 
al., 2014) 

Batch 
(120mL) 

Dejetos 
suínos+ 
Tomate 
(15, 30 e 

50%)   

T=35°C 
t=100dias 
SV=1,3g 

(dejetos+ 
substratos 
agrícolas+ 
inóculo) 

Remoção de 
SV= 

71,98±10,10%, 
64,99±2,76%, 
72,78±2,41%, 

respetivamente 

AOVt=4,25±0,41mg/Kg, 
3,81±0,10 mg/Kg, 
6,14±2,28 mg/Kg, 
respetivamente 

Aumentou com 
a co-digestão: 

9, 21, 41%, 
respetivamente 

(Ferrer et al., 
2014) 

LBR
1
 

UASB
2
 

Folhas e 
caules de 
tomate 

Tamb=21°C 
pH=5,1 
ST=10% 
SV=7,6% 

pH=5,5 
ST=9,9% 
SV=7,5% 

Solubilização 
da CQO=35% 

AOVt =6,3g/L 
0,09 m3

CH4/kg 
SV alim 

(Jagadabhi et 
al., 2011) 

1 
LBR (Leach Bed Reactor) 

2
 UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) 

 

1.4.4 Beterraba 

A sacarose ou açúcar comestível é obtido através de duas matérias-primas, a cana-de-açúcar 
ou a polpa de beterraba (European Comission, 2006). As necessidades de açúcar no mundo 
são satisfeitas pela cana-de-açúcar (60%) e o restante por polpa de beterraba (World Bank 
Group, 1998). Os principais passos para a produção de açúcar a partir de beterraba são cinco, 
a preparação da beterraba, a extração do açúcar, a purificação do sumo, a concentração de 
sumo/evaporação e por fim, a cristalização (Barjol e Chavane, 2003). 

Um dos subprodutos da indústria de beterraba é a polpa de beterraba. Esta raiz é produzida 
em largas quantidades anualmente e só na União Europeia são processadas cerca de 108 
toneladas anualmente (Spagnuolo et al., 1997). Em 2013, dados apontam que em Portugal, a 
área de cultivo da beterraba era de 300Ha e sua produção de 9900 toneladas (FAOSTAT - 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014). A polpa da beterraba é 
utilizada no fabrico de alimentos em países onde existe uma indústria pecuária intensiva, 
contudo noutros países é depositada em aterros (Voragen et al., 1997).  

Durante o processamento da beterraba as práticas que são aplicadas acarretam impactos 
ambientais negativos, devido à utilização de grandes quantidades de água, energia e cal 
(para eliminar as impurezas no sumo de açúcar), sendo também produzidas enormes 
quantidades de resíduos e derivados (Vaccari et al., 2005). 

A produção de açúcar tem sido otimizada e dirigida para satisfazer as necessidades 
alimentares e económicas, em consequência do elevado crescimento populacional. Deste 
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modo urge a necessidade de incutir a noção de produção de zero desperdícios, combatendo 
os processos existentes com a criação de várias alternativas ambientais mais limpas (Vaccari 
et al., 2005). 

Atualmente já são feitos esforços para reduzir o consumo de energia e reciclar materiais 
(grandes quantidades de melaço, polpa de beterraba e carbonatação de cal) por parte das 
refinarias de açúcar, de modo a que o funcionamento do processo seja optimizado e alcance 
a sustentabilidade e a redução de resíduos (Krajnc et al., 2007).  

A polpa de beterraba pode ser um importante recurso renovável e as suas capacidades de 
bioconversão podem apresentar uma grande relevância biotecnológica (Hutnan et al., 2000). 
Esta ideia fundamenta-se no conceito que um resíduo de uma determinada indústria pode 
ser empregado como matéria-prima noutra indústria (como agricultura ou indústria 
alimentar) ou ser utilizado por outro tipo de consumidores. Neste caso, o conhecimento 
profundo dos resíduos gerados na produção de açúcar de beterraba podem permitir a 
reutilização e a reciclagem dos mesmos e até permitir a ligação de outros consumidores ou 
companhias que possam usar estes recursos como matéria-prima para as suas produções 
(Krajnc et al., 2007).       

A digestão anaeróbia foi apontada como uma escolha viável para a gestão de resíduos 
provenientes de indústrias de polpa de beterraba. Tal é devido ao facto das águas residuais 
provenientes das fábricas de produção serem compostas por altas concentrações de 
hidrocarbonetos (Wang et al., 1986). A composição em percentagem de matéria seca da 
beterraba está presente na tabela 8. Dois grandes fluxos de resíduos do processamento da 
beterraba, a polpa de beterraba e as águas residuais são alvos de muitos estudos de 
biogaseificação e tratamento anaeróbio (Farhadian et al., 2007; Wang et al., 1986). Além 
disso, também foram realizados estudos sobre o aproveitamento da beterraba e seus 
resíduos para a produção de AOV, estando presentes na tabela 9 alguns destes casos. As 
propriedades da polpa da beterraba verificadas em alguns ensaios por investigadores 
encontram-se na tabela 10. A polpa de beterraba, ao contrário das águas residuais, não é 
normalmente considerado um resíduo para ser tratado e posteriormente eliminado, mas sim 
um subproduto que geralmente é usado na indústria pecuária como ração animal (Hutnan et 
al., 2000).  
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Tabela 8. Composição da beterraba (em base de matéria seca). Adaptado de Micard et al., 1996 

Componentes % 

Ramnose 2,4 

Fucose 0,2 

Arabinose 20,9 

Xilose 1,7 

Manose 1,1 

Galactose 5,1 

Glucose 21,1 

Ácido galactunónico 21,1 

Metanol 1,8 

Ácido acético 3,9 

Ácido ferúlico 0,8 

Ácido diferúlico 0,04 

Proteína 11,3 

Cinzas 3,6 

 

Tabela 9. Estudos realizados sobre a beterraba e seus resíduos 

Tipo de reator Substrato 
Parâmetros 

iniciais (%ST, pH, 
ALK, T) 

Parâmetros 
finais (%ST, pH, 

ALK) 

Produção 
máxima de 

AOV 

Produção 
de CH4 

Referências 

batch 
Polpa de 

beterraba 

pH=5 
Alk= 5kgCaCO3/m

3 

ST=1,7% 
SV=1,2% 

CQOs=12,2 Kg/m
3 

CQOt=32,1 Kg/m
3
 

pH=5,4 
Alk=1727 mg 

CaCO3/L 
SVT=10,2Kg/m

3 

CQOs=14,3 Kg/m
3
 

AOV 
final=6103 

mgAc/L 
9% 

(Montañés et 
al., 2014) 

Reatores 
anaeróbios 

continuamente 
agitados 

Beterraba 
concentrada 

e águas 
residuais de 
beterraba 

T=35 ±1°C 
pH= 5,7-7,5 

Sem adição de ALK 
pH= 5,7-6,8 

Grau de 
acidificação 
43,8-52,9% 

5,6-16,3% 
(Alkaya e 
Demirer, 

2010) 
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Tabela 10. Propriedades da polpa de beterraba. (Adaptado de ((Weile, 1993) 

Parâmetro Dimensão Valor 

ST g/Kg 150-180 

SV %ST 90-95 

CQOt g/L 180-220 

CQO específico g/g 1,295 a 

TC %ST 40-41 

TKN 
mg/g 110a 

%ST 1,0-1,2 

TP mg/g 20 a 

C/N Kg/kg 35-40 

pH - 3,9-4,0 
a Adaptado de (Hutnan et al., 2001) 

 

1.4.5 Lamas mistas  

As lamas possuem diferentes proveniências, desde o tratamento preliminar, o tratamento 
primário (lamas primárias), o tratamento secundário (lamas secundárias), tanque de 
arejamento, o espessamento das lamas e a digestão anaeróbia (lamas anaeróbias) (figura 5).  

As lamas mistas provêm do tratamento primário e secundário, ou seja, são uma mistura de 
lamas primárias com lamas secundárias retiradas após a fase de espessamento.  

 

 

Figura 5. Perfil de uma ETAR para o tratamento de lamas mistas  
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O tratamento preliminar consiste na remoção de componentes que possam causar 
problemas operacionais nos processos, nas operações de tratamento e em sistemas 
auxiliares, tais como paus, materiais flutuantes, panos e grãos. No tratamento primário ou 
decantação primária é removido das águas residuais a fração de sólidos suspensos e a 
matéria orgânica. O tratamento secundário remove em solução ou suspensão matéria 
orgânica biodegradável e sólidos suspensos (Metcalf e Eddy, 2004). A água resultante é 
utilizada para rega ou é restituída ao meio (SIMRIA (Sistema Municipal de Saneamento da Ria 
de Aveiro), 2014). A fase de espessamento das lamas é um processo utilizado para aumentar 
a sua concentração de sólidos e através da remoção de alguma água, diminuir o seu volume. 
A matéria resultante ainda está líquida. Este processo é utilizado para reduzir a carga 
volumétrica e aumentar a eficiência dos processos posteriores (digestão anaeróbia e 
desidratação). Existem vários tipos de espessamento (por gravidade, flotação de ar 
dissolvido, centrifugação, correia de gravidade e tambor rotativo), em que a sua escolha 
depende de vários fatores (Turovskiy e Mathai, 2006).  

As lamas mistas devem ser alvo de estudo e investigação de processos alternativos para o 
seu tratamento e valorização. Pelo artigo 7º do Decreto de Lei n.º183/2009, de 10 de agosto, 
os resíduos que tenham possibilidade de reciclagem e valorização, deve ser minimizada a sua 
deposição em aterro, através de restrições à admissão de resíduos. Uma das vias já utilizadas 
para a valorização das lamas é a sua utilização em campos agrícolas, que pelo Decreto de Lei 
n.º276/2009, de 2 de Outubro, é regulada a sua utilização com dois objetivos ambientais 
principais, “a credibilização da operação de valorização de resíduos e a proteção do ambiente 
e da saúde pública”.  

Na década de 90 começou-se a dar mais relevância aos sistemas de tratamento de águas 
devido ao aumento da consciencialização ambiental da sociedade (Vall, 2001). Na Europa, 
nos últimos 25 anos, a produção de lamas aumentou 28% (Wieland, 2003). As ETARs 
produzem um elevado teor de lamas que é potencialmente prejudicial (Belhadj et al., 2014). 
As lamas biológicas são um resíduo que deve ser corretamente tratado devido ao seu 
elevado volume de produção (em 2006, 8,3 milhões de toneladas de matéria seca) e aos seus 
constituintes perigosos como metais pesados, agentes patogénicos e agentes poluentes 
orgânicos. Este resíduo constitui um risco ambiental, bem como, para a saúde humana 
(Hendrickx et al., 2009). Para o tratamento de lamas, a técnica utilizada convencionalmente 
tem sido a sua deposição em aterros sanitários (União Europeia, 1999). No entanto, a 
diretiva de hoje em dia indica outras técnicas de tratamento que devem ser aplicadas, tais 
como a digestão aeróbia termófila autotérmica, a incineração, a compostagem ou a digestão 
anaeróbia (União Europeia, 2000). Na Europa as técnicas aplicadas para o tratamento, variam 
de país para país, dependendo das suas legislações e dos seus planos de gestão (Belhadj et 
al., 2014).  

A deposição em aterro das lamas acarreta o seu desperdício de nutrientes e de matéria 
orgânica, também origina gases de estufa (como o CO2 e o CH4), que possuem um odor 
desagradável, e que consequentemente conduzem a impactos ambientais e de saúde 
humana. Deste modo, a Diretiva 1999/31/EC de deposição de resíduos estabeleceu um 
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objetivo até 2016, de redução de resíduos biodegradáveis municipais em 35% (Belhadj et al., 
2014). No processo de tratamento por incineração apesar de este reduzir o volume do 
resíduo e produzir energia, no caso específico das lamas não é uma técnica muito viável pois 
as lamas apresentam um alto teor de humidade. Também a técnica de digestão aeróbia 
termófila autotérmica apresenta desvantagens, devido ao elevado consumo de energia e de 
oxigénio (Staton et al., 2001). Por sua vez, a digestão anaeróbia é uma técnica muito utilizada 
e viável no tratamento e estabilização das lamas e outro tipo de resíduos (Iacovidou et al., 
2012). Contudo, a digestão anaeróbia das lamas envolve uma baixa biodegradabilidade e 
uma baixa produção de CH4. Sendo necessário aplicar uma co-digestão com outro tipo de 
substratos que promovam a diluição de alguns compostos inibidores presentes e a produção 
de CH4 ou de outro tipo de compostos orgânicos (Belhadj et al., 2014). 

Existem também vários estudos elaborados sobre a valorização de lamas para a produção de 
AOV, como por exemplo, de lamas ativadas (Huang et al., 2014; Yang et al., 2014; Yuan et al., 
2011) e de lamas em excesso desidratadas (Hong e Haiyun, 2010). 

Dependendo da sua origem, as lamas apresentam diferentes caraterísticas. O pH varia entre 
6 e 7, os ST representam entre 3 e 6%, os SV representam entre 60 e 75% dos ST, estas lamas 
têm também na sua constituição gorduras (5 a 18%), proteínas (18 a 37% de ST), azoto 
amoniacal (2 a 5% de ST) e fósforo (1,4 a 4% de ST) (Turovskiy e Mathai, 2006). 
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2 Metodologia 

2.1 Descrição da montagem laboratorial 

Neste trabalho, numa primeira fase foram feitos ensaios laboratoriais em reatores 
descontínuos, com uma capacidade volumétrica de 320mL. O objetivo destes ensaios 
consistiu no estudo do potencial acidogénico de quatro substratos, sendo estes o tomate, a 
borra de café, a beterraba e as lamas mistas, com diferentes adições de alcalinidade (0, 5, 15, 
20 e 30gCaCO3/L), de modo a identificar qual o substrato e em que condições ocorria maior 
produção de AOV e maior grau de acidificação. 

Numa segunda fase foram realizados ensaios em reatores descontínuos com capacidade 
volumétrica de 5000mL. Um dos objetivos foi o estudo do potencial de acidificação de três 
substratos, as lamas mistas, o tomate e a beterraba, com as melhores condições verificadas 
nos ensaios da fase anterior. Outro dos objetivos foi a realização de co-digestões entre os 
substratos mais biodegradáveis (FORSU, tomate e beterraba) com um substrato menos 
biodegradável (lamas mistas), de modo a verificar se estes favoreciam a biodegradabilidade 
das lamas. Além disso, no conjunto dos ensaios desta fase verificar qual ou quais os 
substratos que produziam concentrações mais elevadas de AOV e maior grau de acidificação, 
quer quando utilizados isoladamente quer em co-digestão.  

 

2.1.1 Reatores descontínuos (Oxitop) 

Na realização da parte experimental foram utilizados reatores descontínuos com um volume 
útil de 320mL, WTW Oxitop com controlador OC110 (modelo BA31116e03). Para este 
trabalho foi definido um volume operacional de 150mL e uma capacidade de 
armazenamento de biogás de 170mL. Os reatores têm duas portas laterias que foram 
devidamente fechadas com um septo de borracha e uma tampa plástica. No topo do 
recipiente colocou-se uma tampa com leitura digital, que funciona como medidor a pressão 
no interior do recipiente. O sistema ficou vedado depois dos componentes dos reatores 
serem devidamente colocados e apertados, não permitindo assim o contacto entre o interior 
e o exterior do reator. Os ensaios descontínuos decorreram numa estufa (marca Binder) a 
37°C. Os reatores eram colocados no seu interior numa placa indutora de agitação, que 
estava ligada à eletricidade e com um magnete no interior de cada reator. O magnete induzia 
o movimento do líquido no interior do reator, impedindo a acumulação dos materiais sólidos 
no fundo, promovendo a mistura do seu conteúdo (figura 6). Uma das portas existentes no 
reator permitiu a retirada de amostras do seu interior e a outra saída permitiu a recolha de 
biogás com o auxílio de uma seringa, de modo a analisar a sua composição.  

No início da atividade experimental, após a colocação de todos os componentes, foi 
adicionado ao meio azoto 99,999%, de modo a remover o oxigénio do meio e por forma a 
proporcionar um ambiente anaeróbio ao sistema. Para além disso, em cada amostragem era 
necessário abrir uma das portas laterias, para recolha de amostra do conteúdo do reator, 
pelo que era necessário novamente efetuar o processo de remoção de oxigénio.  



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
26  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 

Figura 6. Montagem experimental e reatores descontínuos de 320mL 

Legenda: 
 
1- Estufa 

2- Placa indutora de 
agitação 

3- Tampas 

4- Portas laterias de 
amostragem 

5- Mistura de 
resíduos no 
interior do reator 
acidogénico 

6- Recipiente de 
vidro 

 

2.1.2 Reatores anaeróbios descontínuos (de 5L) 

A instalação experimental para os ensaios descontínuos foi constituída por reatores de vidro, 
com uma capacidade de 5L de volume útil (figura 7). Os reatores operaram num banho 
térmico à temperatura de 35°C, onde um termostato submerso com um termómetro 
acoplado garantiu o controlo da temperatura da água do banho termostatizado. À superfície 
da água foram colocados pedaços de esferovite para diminuir as perdas de calor através da 
superfície água/ar. 

Uma das saídas existentes na tampa permitiu extrair amostras líquidas do interior do reator e 
a outra saída permitiu a retirada do biogás produzido. O volume de biogás produzido foi 
contabilizado utilizando um sistema de deslocamento de água (montagem experimental na 
figura 7 e esquema representado na figura 8, baseado no esquema proposto por Walker et 
al., 2009. O biogás produzido circulou até a um borbulhador, que continha cerca de 2cm de 
água destilada, de modo a evitar a entrada de ar no reator. Depois de passar por este, foi 
direcionado para uma ampola com água destilada. Dado que o laboratório onde ocorreram 
os ensaios tinha uma temperatura ambiente relativamente elevada durante o tempo em que 
decorreram os ensaios laboratoriais, e incidia muita luz solar sobre as ampolas, foi utilizada 
água destilada em vez de água da torneira, para reduzir ao máximo a proliferação de algas no 
interior das mesmas. A entrada do biogás na ampola gerou uma deslocação do nível da água 
e assim esse volume foi sendo contabilizado, cumulativamente.  



Tratamento e valorização biológica de resíduos orgânicos 

 

 
Universidade de Aveiro  27 

A tubagem pela qual se deslocava o biogás continha um septo de borracha, onde com o 
auxílio de uma seringa era possível recolher uma amostra de biogás, de modo a analisar a sua 
composição. 

 

 

Figura 7. (a) Montagem experimental; 7.(b) Reator descontínuo de 5L 

 

 

 

Legenda: 
1- Banho de água 
2- Termostato 
3- Reator acidogénico 
4- Sistema para 
amostragem do reator 
5- Saída de biogás 
6- Derivação em T para 
amostragem de biogás 
7- Borbulhador 
8- Ampola 
9- Tubo de vidro em L 
10- Proveta para recolha 
e medição da água que 
sai da ampola 

Figura 8. Representação esquemática da montagem laboratorial. Adaptado de Isidoro, 2009 
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2.2 Inóculo e substratos 

O inóculo (biomassa anaeróbia) proveio de um digestor anaeróbio de uma ETAR local, que 
realiza o tratamento de efluentes urbanos e industriais de algumas regiões de Aveiro. Na 
tabela 11 encontra-se a sua caraterização.  

 

Tabela 11. Caraterização do inóculo utilizado em todas as várias atividades experimentais 

 

 

SST 

[g/L] 

SSV 

[g/L] 
pH 

Alk 

[gCaCO3/L] 

CQOt 

[g/L] 

CQOS 

[g/L] 

TKN 

[mg/ml] 

P 

[mg/L] 

Lamas 

anaeróbias 
57,57 31,23 7,90 5,15 37,10 0,33 7,50 23,40 

 

Neste trabalho foram utilizados como substrato dois tipos de resíduos: da indústria e/ou 
alimentar (tomate, beterraba, borra de café e FORSU) e de processos de tratamento de 
resíduos (Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)). 

A FORSU utilizada como substrato foi uma FORSU simulada (cujas componentes e proporções 
estão indicadas na tabela 12), com uma composição baseada no trabalho de Flor, 2006, onde 
o autor recolheu durante um ano, resíduos de restaurantes de Aveiro. A sua caraterização 
está indicada na tabela 13.  

As borras de café utilizadas foram obtidas do bar do Departamento de Ambiente e 
Ordenamento, da Universidade de Aveiro, e a sua caraterização encontra-se na tabela 13. 

As lamas mistas derivaram de uma ETAR local, que realiza o tratamento de efluentes urbanos 
e industriais de algumas regiões de Aveiro. A nomenclatura de lamas mistas foi assim 
designada devido ao facto destas lamas serem constituídas por lamas primárias e lamas 
secundárias. Estas lamas resultaram do tratamento preliminar, tratamento primário, 
tratamento secundário e o espessamento das lamas. Na tabela 14 encontra-se a sua 
caraterização.  

O tomate e a beterraba que foram utilizados como substrato provieram de um mercado de 
abastecimento de Aveiro e as suas caraterizações estão apresentadas nas tabelas 13 e 14, 
respetivamente. 
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Tabela 12. Componentes usados na preparação da FORSU e respetivas proporções. Adaptado de Flor, 2006 

Componente Proporção (%, base húmida) Massa (g) para 1Kg FORSU 

Batata 31,7 317 

Arroz 29,8 298 

Maçã 7,6 76 

Couve 7,3 73 

Massa 7,1 71 

Papel 5,0 50 

Cebola 4,5 45 

Pão 2,9 29 

Peixe 2,6 26 

Casca de ovo 1,0 10 

Carne 0,5 5 

Total 100 1000 

 

Os substratos utilizados com ST superior a 10% apresentaram uma CQO total superior a 100mg/g e 

fósforo superior a 280mg/g (tabela 13).  

Tabela 13. Caraterização dos substratos, com ST superior a 10%, utilizados nas várias atividades experimentais 

 
%ST %SV Humidade [%] pH 

Alk 

[gCaCO3/L] 
CQOt (btq) [mg/g] TKN [g/g] P [mg/g] 

FORSU 23,26 22,25 76,73 - - 280,0 12,96 8,31 

Borra de café 10,15 10,03 89,85 4,3 0 593,4 21,58 5,51 

Beterraba 12,99 11,77 87,01 5,3 0,3 115,0 4,55 2,45 

 

Na tabela 14 os substratos utilizados com ST inferior a 5% apresentaram uma CQOt entre 70 

e 150 g/L. O fósforo das lamas mistas era muito elevado em comparação com os outros 

substratos. 

Tabela 14. Caraterização dos substratos, com ST inferiores a 5%, utilizado nas várias atividades experimentais 

 
%ST %SV pH 

Humidade 

[%] 

Alk 

[gCaCO3/L] 

CQOt  

[g/L] 

CQOS  

 [g/L] 
TKN [mg/ml] P [mg/L] 

AOV (btq) 

[gCQO/L] 

Lamas mistas 4,03 3,10 7,5 95,98 4,6 143,6 2,66 7,78 19,63 3,2 

Tomate 
4,14 

±0,01 

3,73 

±0,01 

4,1 

±0,2 

95,85 

±0,14 
0 71,8 26,8 2,49 - - 

 

2.3 Condições operacionais dos reatores descontínuos 

A cada reator foi adicionado uma quantidade conhecida de substrato e de inóculo, que 
dependiam do teor de sólidos totais e da razão entre o substrato e o inóculo pretendidas. Foi 
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também adicionado, por cada 1kg de alimentação, 1mL da solução de macronutrientes e 1mL 
da solução de micronutrientes. A composição de cada uma das soluções encontra-se descrita 
na tabela 15 e no anexo I (tabela 27). De modo a proporcionar ao sistema alguma capacidade 
tampão, foi também adicionada uma quantidade conhecida de uma solução alcalina 
(NaHCO3); O volume dos reatores foi ajustado para 5L, adicionando água destilada. Após a 
mistura, foi colocado no meio azoto 99,999%, de modo a remover qualquer oxigénio do meio 
e por forma a proporcionar um ambiente anaeróbio ao sistema.  

Os reatores foram operados cerca de 20 dias e os parâmetros monitorizados ao longo da sua 
operação foram o biogás (quantidade e composição), pH, CQOs, AOV. No início e no fim de 
cada ensaio, também foram determinados a alcalinidade, SST, SSV, ST, SV e CQO total (só no 
início). As amostras do início e final de cada ensaio foram preservadas a 4°C para posteriores 
análises.   

  

Tabela 15. Soluções de nutrientes utilizados nos reatores descontínuos. Adaptado de Van Lier et al., 1997 

Composto 
Massa 

[g/Lsolução] 

Macronutrientes I 

NH4Cl 165,7742 

KH2PO4 36,1542 

Macronutrientes II 

CaCl2.2H2O 7,7904 

MgSO4.7H2O 8,7880 

Micronutrientes 

FeCl2.6H2O 0,9753 

CoCl2.6H2O 0,9749 

MnCl2.4H2O 0,2432 

CuCl2.2H2O 0,0148 

ZnCl2 0,0240 

H3BO3 0,0257 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0,3091 

 

Neste trabalho foram realizadas numa primeira fase, o estudo do potencial acidogénico de 
quatro substratos (o tomate, a borra de café, as lamas mistas e a beterraba), em reatores 
descontínuos oxitop. Esta primeira fase consistiu em determinar qual a influência da adição 
externa de alcalinidade nestes substratos para a produção de AOV. As quantidades de 
alcalinidade testadas na obtenção do potencial acidogénico destes foram cinco: 0, 5, 15, 20 e 
30gCaCO3/L. Nesta primeira fase foram realizadas réplicas para cada tipo de substrato com 
cada concentração de alcalinidade. O inóculo utilizado foram as lamas anaeróbias oriundas 
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do digestor anaeróbio de uma ETAR. Os ensaios decorreram numa estufa a 37°C e foram 
realizados a uma concentração de sólidos nos reatores de 2%. 

Numa segunda fase foram realizadas digestões em reatores descontínuos anaeróbios de 
maior volume (5L), nas melhores condições obtidas na fase anterior, para a maximização da 
produção de AOV. Os substratos testados foram as lamas mistas, o tomate e a beterraba. 
Simultaneamente foram realizadas co-digestões entre os substratos mais biodegradáveis 
(FORSU, tomate e beterraba) com o substrato menos biodegradável (lamas mistas). As co-
digestões tiveram o intuito de compreender se esta mistura entre substratos favorecia ou 
não a biodegradabilidade das lamas, produzindo concentrações mais elevadas de AOV e 
maior grau de acidificação. O inóculo utilizado em todos os ensaios foram as lamas 
anaeróbias provenientes do digestor anaeróbio de uma ETAR. Todos os ensaios decorreram à 
temperatura de 35°C. 

As duas digestões de lamas mistas tiveram o propósito de averiguar se em reatores de 
maiores dimensões, a produção de AOV sem adição de alcalinidade obtinha também valores 
mais baixos comparativamente a outros substratos e testar uma alcalinidade intermédia 
entre 5-15gCaCO3/L. Nestes ensaios era pretendida 2% de ST e uma alcalinidade com 
concentração de 0 e 10gCaCO3/L. Estes ensaios serviram ainda como base para os ensaios de 
co-digestão das lamas com um substrato mais biodegradável. 

As co-digestões foram realizadas de modo a averiguar se os substratos mais biodegradáveis 
(FORSU, tomate e beterraba) promoviam a biodegradabilidade das lamas mistas. Nestes 
ensaios era pretendido realizar co-digestões nas proporções de 75%-25%, 50%-50% e 25%-
75%, do co-substrato com as lamas mistas, respetivamente. A alcalinidade externa 
adicionada aos ensaios dependeu da concentração de alcalinidade que obteve melhores 
resultados nos ensaios em oxitop, para cada tipo de substrato. 

 

2.4 Parâmetros físico-químicos 

2.4.1 pH e alcalinidade 

O pH é uma medida da acidez ou basicidade de uma amostra aquosa (Metcalf e Eddy, 2004). 
O pH foi analisado com um instrumento portátil, o Consort C-515, no qual estava associado 
um elétrodo de pH, de xerolite. O pH foi analisado imediatamente após a colheita da amostra 
como é referido no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(American Public Health Association (APHA), 2005).  

A alcalinidade é uma medida da capacidade tampão do efluente/resíduo em solução aquosa 
(Metcalf e Eddy, 2004). A alcalinidade das amostras foi determinada com o auxílio do 
aparelho portátil, Consort C-515, através do método 2320 B (American Public Health 
Association (APHA), 2005). Esta propriedade foi determinada titulando uma amostra de 
50mL, com uma solução de HCl, um ácido forte com concentração previamente conhecida 
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(1N), até atingir o pH de 4,5. A alcalinidade quantifica a basicidade do meio de uma amostra, 
na forma de g de CaCO3/L, e foi calculada como descrita na equação 1. 

 

 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 [
𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐿
] =

𝑉𝐻𝐶𝑙  [𝑚𝐿] × [𝐻𝐶𝑙][𝑁] × 50

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐿]
 (1) 

2.4.2 Sólidos totais e sólidos voláteis 

Este parâmetro permite determinar os sólidos totais e voláteis existentes numa amostra 
semissólida como é o caso de lamas provenientes do tratamento de águas residuais e de 
amostras com teor de sólidos mais elevado, como os resíduos orgânicos estudados neste 
trabalho experimental, amostras estas que dada a sua constituição mais espessa, não podem 
ser facilmente quantificadas pelo procedimento dos sólidos suspensos totais citados no 
ponto 2.4.2. Os sólidos totais de uma amostra correspondem aos sólidos suspensos totais e 
aos sólidos dissolvidos totais da amostra. Para a determinação dos sólidos totais e voláteis, 
coloca-se cerca de 1g de amostra num cadinho calcinado e tarado e leva-se à estufa durante 
24h a 105°C. Após o arrefecimento até à temperatura ambiente, no interior de um exsicador, 
procedeu-se à pesagem do cadinho com a amostra seca. Na determinação dos sólidos 
voláteis, o mesmo cadinho é levado à mufla, a 550°C durante 2 horas, onde depois arrefece 
novamente no exsicador até à temperatura ambiente e por fim, é realizada a sua pesagem 
(método 2540-G (American Public Health Association (APHA), 2005)). A determinação dos ST 
e dos SV das amostras foram sempre efetuadas com duas réplicas. 

As equações 2 e 3 estabelecem a quantificação dos sólidos totais e sólidos voláteis, 
respetivamente.  

%𝑆𝑇 =
(𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)

(𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)
× 100 

(2) 

 
 

%𝑆𝑉 =
(𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜)

(𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜)
× 100 

(3) 

 

 

2.4.3 Sólidos suspensos totais e sólidos suspensos voláteis 

Os sólidos suspensos totais correspondem à parte orgânica e também inorgânica existente 
numa amostra. 

Previamente à determinação dos sólidos suspensos totais e voláteis, os cadinhos e filtros 
utilizados foram calcinados, durante 1 hora numa mufla a 550°C e posteriormente colocados 
num exsicador com sílica, para arrefecerem até à temperatura ambiente e não reterem água. 
Seguidamente, pesaram-se os cadinhos com o filtro. Foram utilizados filtros de fibra de vidro 
(FV340), de 47mm. 
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Um dado volume de amostra foi filtrado com o auxílio de uma unidade de filtração, e em 
seguida procedeu-se à sua secagem numa estufa a 105°C durante 24h. Após o arrefecimento 
até à temperatura ambiente foi pesado o resíduo contido no filtro e o cadinho (método 
2540-D, (American Public Health Association (APHA), 2005)). 

Por outro lado, os sólidos suspensos voláteis, que correspondem à porção da matéria 
orgânica em suspensão na amostra foram determinados através da calcinação, durante 2h a 
550°C numa mufla, do resíduo obtido após o procedimento referido anteriormente. Após a 
calcinação também se procedeu à pesagem do resíduo contido no filtro (método 2540-E 
(American Public Health Association (APHA), 2005)) 

A determinação dos SST e dos SSV das amostras foram sempre efetuadas com duas réplicas. 

As equações 4 e 5 estabelecem a quantificação dos sólidos suspensos totais e sólidos 
suspensos voláteis, respetivamente.  

 

 𝑆𝑆𝑇 [
𝑔

𝐿
] =

𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 [𝑔] − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜[𝑔]

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐿]
× 1000 (4) 

 

 

𝑆𝑆𝑉 [
𝑔

𝐿
] =

𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 [𝑔] − 𝑚𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜+𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜+𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 [𝑔]

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎[𝑚𝐿]
× 1000 

(5) 

 

 

2.4.4 Carência química de oxigénio (CQO) solúvel (amostras líquidas) 

A carência química de oxigénio é um parâmetro que em condições controladas permite 
conhecer qual a quantidade necessária de oxidante químico para reagir com a parte orgânica 
e inorgânica da amostra, ou seja, que é possível ser oxidada. Essa mesma quantidade é 
expressa em oxigénio equivalente.  

Neste trabalho para a determinação da CQO de amostras líquidas utilizou-se o método de 
refluxo fechado e posteriormente recorreu-se ao método espectrofotométrico (método 
5220-D (American Public Health Association (APHA), 2005)). A quantificação era realizada em 
triplicado. 

Este método apresenta uma gama de medição entre os 100 e 900 mgO2/L, logo se a amostra 
apresentar um valor fora desta gama, deve ser sujeita a uma diluição aquando da preparação 
da mesma.  

O dicromato de potássio foi a solução utilizada como oxidante químico neste trabalho, que 
oxidou a matéria orgânica presente nas amostras. A digestão de 2,5mL de amostra decorreu 
na presença de 3,5mL de ácido sulfúrico (H2SO4) com sulfato de prata (Ag2SO4) e 1,5mL de 
dicromato de potássio contendo sal de mercúrio (HgSO4) (AQUALYTIC, modelo AL38). A 
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digestão deu-se num digestor durante 2h a uma temperatura de 150°C. A presença de ácido 
sulfúrico permite que o meio se torne ácido, o sulfato de prata promove a oxidação de 
álcoois e ácidos de cadeia longa e por sua vez, o sal de mercúrio permite que os cloretos não 
interfiram na análise.  

A análise espectrofotométrica da quantidade de dicromato de potássio que não reagiu foi 
feita após o arrefecimento das amostras até à temperatura ambiente. Esta análise foi 
realizada num espectrofotómetro (marca AQUALYTIC, modelo PCH023212) que permitiu 
analisar a absorvância das amostras digeridas, a um comprimento de onda de 600nm, o qual 
convertia a absorvância das amostras em concentração [mgO2/L]. 

Analogamente, sempre que era pretendido quantificar a CQO relativa à parte solúvel da 
amostra, o processo era o mesmo, filtrando-se previamente a amostra com os filtros 
mencionados no procedimento de SST e SSV.  

O cálculo da concentração de CQO solúvel foi efetuado aplicando a fórmula descrita em 6.  

𝐶𝑄𝑂𝑠 [
𝑔𝐶𝑄𝑂

𝐿
] =

1

𝑓𝑑
× 𝑎𝑏𝑠 

(6) 

 

Em que, 

fd- fator de diluição da amostra; 

abs- absorvância da amostra digerida lida no espectrofotómetro. 

 

2.4.5 Carência química de oxigénio total (amostras sólidas ou amostras com altas 

concentrações de sólidos suspensos) 

O método utilizado para quantificar a CQO de amostras sólidas (>10%ST) ou amostras com 
altas concentrações de sólidos suspensos foi o método de refluxo aberto (método (5220B) 
(American Public Health Association (APHA), 2005)) utilizando o H2SO4 como ácido reagente 
de digestão. O procedimento em causa baseia-se na oxidação da matéria orgânica presente 
na amostra. Numa solução muito ácida e com uma solução de dicromato de potássio 
conhecida, a amostra é submetida a refluxo. O k2Cr2O7 que não foi reduzido, depois da 
digestão, é alvo de uma titulação com sulfato de amónia ferroso para determinar qual a 
quantidade de matéria orgânica que foi consumida. Essa quantidade é expressa em termos 
de oxigénio equivalente. 

Na determinação da CQO adicionou-se a um balão de fundo plano 50mL de amostra 
previamente agitada (diluindo uma pequena porção de amostra, líquida ou sólida, em água 
destilada até perfazer esse volume), seguidamente foi adicionado 1g de HgSO4 e várias 
esferas de vidro, 5mL de H2SO4 (para dissolver o HgSO4), 25mL de dicromato de potássio e 
70mL de H2SO4. A digestão ocorreu a uma temperatura de 150°C, durante 2h. Após o 
arrefecimento dos recipientes, a mistura foi diluída com água destilada, cerca do dobro do 
seu volume (aproximadamente 150mL) e o seu conteúdo foi transferido para um erlenmeyer 
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de 500mL. Posteriormente foi adicionado 3 gotas de fenolftaleína (solução indicadora de 
ferroína) e titulado o excesso de dicromato de potássio com FAS (sulfato ferroso de amónio) 
de 0,25 N, até ocorrer a viragem acentuada de azul-esverdeado para o castanho 
avermelhado. O cálculo utilizado para determinar a CQO total das amostras com ST<5% é 
dado pela equação 7 (American Public Health Association (APHA), 2005). 

 

𝐶𝑄𝑂 [
𝑔𝑂2

𝐿
] =

(𝐴 − 𝐵) × 𝑁𝐹𝐴𝑆 × 8000

𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎  [𝑚𝐿]
× 1000 (7) 

 

Em que, 

A- Volume do FAS utilizado na titulação do branco [mL]; 

B- Volume do FAS utilizado na titulação da amostra líquida [mL]. 

 

A determinação da CQO total de amostras sólidas com ST>10% é dada pela equação 8 
(American Public Health Association (APHA), 2005). 

𝐶𝑄𝑂 [
𝑚𝑔𝑂2

𝑔
] =

(𝐴 − 𝐵) × 𝑁𝐹𝐴𝑆 × 8

𝑊𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 [𝑔𝑉𝑆]
 

(8) 

 

Em que, 

A- Volume do FAS utilizado na titulação do branco [mL]; 

B- Volume do FAS utilizado na titulação da amostra líquida [mL]; 

W amostra sólida- Massa da amostra sólida seca [gVS]. 

 

2.4.6 Ácidos orgânicos voláteis (AOV) 

Um dos objetivos principais deste trabalho foi a produção de AOV, sendo de grande 
relevância a determinação da concentração dos ácidos acético, propiónico, i-butírico, n-
butírico, i-valérico, n-valérico e n-capróico. Recorreu-se a um cromatógrafo de gás-líquido 
(marca PerkinElmer, modelo Clarus 480), com um detetor de ionização de chama (FID) e na 
tabela 16 encontram-se especificadas as condições de funcionamento do mesmo. 

Previamente à análise no cromatógrafo, as amostras eram filtradas e acidificadas com ácido 
fórmico (1:10 (v/v)), acondicionadas em tubos eppendorf e refrigeradas a cerca de 4°C, até 
serem analisadas. 

 



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
36  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

Tabela 16. Condições de funcionamento do cromatógrafo de gás 

Tipo de gases 

Ar (gás da chama) 

Hélio (gás de arraste) 

Hidrogénio (gás da chama) 

Volume da amostra injetada 0,5 µL 

Tempo da corrida 18,21 min 

Temperaturas 

Detetor (240°C) 

Coluna (70°C) 

Forno (T inicial=70°C) 

Injetor (300°C) 

Caraterísticas da coluna SGE (25m×0,53mm) ID-BPI 5,0µm 

Software de injeção TotalCHrom Navigator 

 

A curva de calibração do cromatógrafo de gás foi obtida injetando duas vezes os padrões 
com diversas concentrações, do ácido acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, n-
valérico e n-capróico. Para a calibração foram utilizados ácidos puros comerciais. De modo a 
converter as concentrações de AOV a CQO foi utilizada a seguinte estequiometria de 
oxidação, tabela 17. 

 

Tabela 17. Estequiometria de oxidação para a conversão de concentração de AOV a CQO (Campanari et al., 

2014). 

acético propiónico i-butírico n-butírico i-valérico n-valérico n-capróico 
 

1,067 1,514 1,818 1,818 2,039 2,039 2,207 <-- thOD 

gCOD/gAc gCOD/gPr gCOD/gi-But gCOD/gn-But gCOD/gi-Va gCOD/gn-Va gCOD/gCa 
 

 

Na análise da amostra, o arranque é efetuado durante 1 minuto, a 70°C, seguido de um 
aumento de temperatura de 20°C/min até ser atingido os 100°C, que eram mantidos durante 
2minutos. Posteriormente, a temperatura sobe 10°C/min até serem atingidos os 140°C que 
são mantidos durante 1 minuto. Por fim, a temperatura aumenta 35°C/min até alcançar os 
235°C e permanece a esta temperatura durante 6 minutos. Assim, o tempo total de corrida 
era de 18,21 min. 

O grau de acidificação traduz-se pela razão entre a quantidade de AOV produzida medidos 
como CQO e a CQO total inicial de cada ensaio, traduzido em percentagem, como 
representado na equação 9. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 [%] =
𝐴𝑂𝑉𝑡 [

𝑔𝐶𝑄𝑂
𝐿 ]

𝐶𝑄𝑂𝑡𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
[
𝑔𝐶𝑄𝑂

𝐿 ]
× 100 

(9) 
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2.4.7 Biogás 

O biogás formado durante o processo anaeróbio é constituído maioritariamente por metano 
e dióxido de carbono. O metano é a fração preferencial, pois apenas esta apresenta 
vantagens a nível de valorização.  

Para determinar a composição do biogás recorreu-se a um cromatógrafo de gás (marca SRI, 
modelo 8610-C), com um detetor de condutividade térmica. Através da análise do 
cromatograma foi possível obter os valores de CH4 e CO2 em termos percentuais (v/v).  

As condições de funcionamento do cromatógrafo de gás estão na tabela 18. 

 

Tabela 18. Condições de funcionamento do cromatógrafo gasoso 

Caraterísticas da coluna 
Coluna de enchimento com 0,53mm de diâmetro interno; 

Haysep Q (2,5m×2,1mm) 

Software de integração Peak Simple (2004), versão 3.29 

Tipo e caudal do gás Hélio (gás de arraste), Q=10mL/min 

Temperatura Forno: 60°C, durante 5min 

Volume da amostra 2mL 

Tempo de corrida 5min 

 

O cromatograma obtido apresenta três picos, em que o primeiro corresponde a vários 
compostos presentes no ar, o segundo corresponde ao CH4 e o terceiro ao CO2. Os tempos 
de retenção de cada composto são aproximadamente, 0,91, 1,08 e 2,15 minutos, 
respetivamente. A calibração do aparelho foi executada com padrões gasosos puros de CO2 e 
de CH4) e um padrão misto de uma mistura de 70% CH4 e 30% CO2.  

A colheita de amostra para a amostragem de biogás foi realizada através da perfuração de 
um septo de borracha existente na tubagem de passagem do biogás, de cada reator, com o 
auxílio de uma seringa, de volume útil de 2mL. 

Dado que o aparelho nos fornece a área correspondente ao CH4 e CO2, para determinar as 
concentrações dos gases presentes no biogás, recorreu-se às seguintes retas de calibração do 
CH4 e CO2 fornecidas pelas equações 10 e 11, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
38  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 𝑦1 = 0,9896 × (
𝑥1

𝑥
) × 100 (10) 

 

 𝑦2 = 0,9924 × (
𝑥2

𝑥
) × 100 (11) 

Onde,  

y1- % de CH4; 

y2- % de CO2; 

x1- Área de CH4 obtida no cromatógrafo; 

x2- Área de CO2 obtida no cromatógrafo; 

x- Área total de todos os compostos obtida no cromatógrafo. 

 

2.4.8 Azoto de kjeldahl 

O azoto kjeldahl é determinado através do método de titulometria, o qual permite, em 
compostos biológicos, a quantificação da presença do azoto em compostos inorgânicos, 
sólidos ou líquidos. A sua deteção ocorre para valores superiores a 5mg/L. 

Na presença de um catalisador a análise baseia-se na digestão de uma dada amostra por 
aquecimento com ácido sulfúrico concentrado. Nesta etapa dá-se a redução do azoto 
orgânico a amónia, sob a forma de sulfato de amónia, explícita pela equação 12. 

 𝑁𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 (12) 

Seguidamente, o hidróxido de sódio (uma base forte em excesso), desloca a amónia, como 
demonstrado na equação 13. 

 (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 2𝑁𝐻3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 (13) 

Posteriormente, a solução resultante deste processo, que contém amónia (NH3), é destilada 
com vapor arrastando a mesma, que vai ser recolhida numa solução de ácido bórico, de 
acordo com a equação 14. 

 𝑁𝐻3 + 𝐻3𝐵𝑂3 → 𝑁𝐻4
+ + 𝐻2𝐵𝑂3

− (14) 

Por fim, a quantificação da amónia presente na amostra, é possível ser determinada através 
do borato que resulta da solução ácida titulada com ácido sulfúrico, pela equação 15. 

 2𝐻2𝐵𝑂3
− + 2𝐻+ + 𝑆𝑂4

2− + 2𝑁𝐻4
+ → 2𝑁𝐻3𝐵𝑂3 + (𝑁𝐻3)2𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 (15) 

Deste modo, através do azoto kjeldahl total (TKN) é possível quantificar o azoto orgânico e a 
amónia. 
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Os constituintes derivados do azoto inorgânico mais importantes são o amoníaco e os 
nitratos. O amoníaco é muito solúvel em água, ao reagir pode formar o ião amónio, NH4

+, e a 
um pH elevado, o equilíbrio dá-se para a esquerda, pela equação 16. 

 𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻3. 𝐻2𝑂 → 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻− (16) 

A forma tóxica principal é o amoníaco que não foi ionizado, para proteção dos organismos 
aquáticos este não deve exceder os 0,05 mg/L. A partir deste valor, este composto torna-se 
tóxico.  

Para a execução deste procedimento teve-se por base o protocolo do Standard Methods, 
(método 4500-Norg B. Macro-Kjeldahl) (American Public Health Association (APHA), 2005). 

Na determinação da quantidade de azoto de kjeldahl utilizou-se a equação 17. 

 𝑇𝐾𝑁 [
𝑚𝑔

𝐿
] =

(𝑉𝑡−𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑉𝑡−𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

[𝑚𝐿] × 𝑀𝑁2
[

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] × 1000 × 2 × 𝐶𝐻2𝑆𝑂4

[
𝑚𝑜𝑙

𝐿
] 

(17) 

 

 

Onde, 

Vt-amostra- volume de titulante gasto na titulação da amostra [mL]; 

Vt-branco- volume de titulante gasto na titulação do branco [mL]. 

 

2.4.9 Fósforo 

O fósforo é um elemento que se apresenta normalmente na forma de fosfatos e ocorre em 
águas residuais. Nas águas residuais os fosfatos provém dos resíduos alimentares e de 
dejetos corporais, e também podem resultar dos ortofosfatos que derivam do tratamento 
biológico. Neste trabalho a quantificação do fósforo presente nas amostras foi determinado 
pelo procedimento do Standard Methods (método 4500-P B) (American Public Health 
Association (APHA), 2005). 

Todo o material utilizado na quantificação do fósforo foi lavado com uma solução de ácido 
clorídrico 10% (V/V) e posteriormente passado várias vezes por água destilada.  

Os reagentes utilizados no método colorimétrico foram o hidróxido de sódio (10M), o ácido 
sulfúrico (5N), o tartarato de antimónio e potássio, o molibdato de amónia e o ácido 
ascórbico (0,1M). Estes foram misturados nas proporções descritas no protocolo, e após a 
adição de cada reagente, a mistura foi agitada lentamente. Esta solução só é considerada 
estável durante 4 horas.  

Na tabela 19 encontram-se as soluções padrão utilizadas na preparação da solução stock de 
fósforo. 
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Tabela 19. Concentrações padrão e volumes utilizados na preparação da solução stock de fósforo 

Concentração do padrão [mg/L] Volume de padrão [mL] 

0,0 0 

0,2 2 

0,4 4 

0,6 6 

0,8 8 

1,0 10 

 

Na determinação de fósforo dos padrões e das amostras foi pipetado para um erlenmeyer de 
100mL, 50mL de padrão/amostra previamente homogeneizada, 1mL de ácido sulfúrico e 5mL 
de ácido nítrico. As digestões dos padrões/amostras foram efetuadas num banho de areia, a 
225°C até se obter um volume final de aproximadamente 1mL. Após esta etapa deixou-se 
arrefecer os padrões/amostras à temperatura ambiente para posterior análise do fósforo 
pelo método do ácido ascórbico. 

Para a análise do fósforo pelo método do ácido ascórbico, adicionou-se 20mL de água 
destilada aos padrões/amostras previamente digeridos, uma gota de indicador de 
fenolftaleína e neutralizou-se com hidróxido de sódio (10M) até se obter uma coloração rosa. 
Posteriormente foi transferido para um copo de 50mL, 25mL dos padrões/amostras e 
adicionou-se 4mL de reagente combinado. Após cerca de 10 minutos, foram medidas as 
absorvâncias dos padrões/amostras num espectrofotómetro UV-Vis a 880nm.  

A reta obtida da leitura dos padrões é dada pela equação 18. 

 𝑦 = 1,477𝑥 + 0,107 (18) 

 

As amostras com ST>10% (borras de café, beterraba e FORSU) foram sujeitas a um 
procedimento prévio antes de se efetuar a digestão em meio ácido descrito anteriormente. 
Este procedimento foi realizado de forma a remover a fração solúvel de fósforo das amostras 
sólidas, descrito pela norma CEN/TS 15958. O procedimento consistiu na pesagem de 1g de 
amostra, que foi colocada num erlenmeyer com 450ml de água destilada, a uma temperatura 
de 20-25°C, a agitar durante 30 min e posteriormente, foi filtrado 50ml para se efetuar a 
quantificação de fósforo descrita anteriormente. 
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3 Resultados e discussão 

3.1 Ensaios descontínuos de acidificação anaeróbia em reatores oxitop 

Nesta fase foram estudados três resíduos de indústria alimentar (tomate, borra de café, 
beterraba) e um resíduo proveniente de uma estação de tratamento de efluentes (ETAR) 
(lamas mistas). 

3.1.1 Tomate 

Os dados relativos aos ensaios em oxitop com tomate como substrato e com lamas 
anaeróbias provenientes de um digestor anaeróbio da estação de tratamento de águas 
residuais como inóculo, são apresentados neste subcapítulo. Para estes ensaios foi avaliado o 
efeito de adição de alcalinidade externa no funcionamento dos reatores, tendo sido 
escolhidos, cinco alcalinidades diferentes (0, 5, 15, 20, 30 gCaCO3/L). Para avaliação do 
comportamento dos reatores foi analisada a evolução de três parâmetros (concentração de 
CQOs e de AOV e pH). Para além disso foi avaliada a qualidade do efluente acidificado tendo 
sido identificado os diversos tipos de ácidos produzidos (ácido acético, propiónico, i-butírico, 
n-butírico, i-valérico, n-valérico e n-capróico) e as suas concentrações ao longo dos ensaios.  

Os resultados estão apresentados na figura 9 para todos os ensaios. 

Através da análise da figura 9A verifica-se que no reator onde não foi adicionada alcalinidade 
foram verificados os valores de pH mais baixos em relação a todos os outros ensaios 
estudados. O pH diminuiu de 5,14 para 3,8 no primeiro dia de amostragem, mantendo-se 
constante ao longo dos restantes dias do ensaio. Os valores baixos de pH, observados neste 
ensaio sem adição de alcalinidade, estão também relacionados com o baixo pH do substrato 
(4,1±0,2), já apresentado na secção 2.2 (tabela 14). No mesmo ensaio verificou-se que não 
houve produção significativa de AOV, pois os valores da concentração de AOV mantiveram-se 
aproximadamente constantes ao longo do ensaio. A baixa produção de AOV deve-se ao facto 
de as bactérias acidogénicas poderem não operar a pH extremamente ácido (pH=3), como 
mencionado por Liu et al. (2012). No entanto, verificou-se hidrólise do material particulado 
como se observa na figura 9A com o aumento da CQO solúvel de 10,30 gCQO/L para 
15,14gCQO/L. 

A figura 9B apresenta a variação de pH e as concentrações de CQO e AOV do ensaio onde foi 
adicionado a menor quantidade de alcalinidade, 5 gCaCO3/L. Verifica-se que o pH ao longo 
deste ensaio foi mais elevado que no ensaio anterior (sem adição de alcalinidade), não sendo 
no entanto apresentado uma variação significativa do início ao final (pH=7,21 e 7,58). No 
entanto, observou-se um decréscimo significativo nos primeiros cinco dias, atingindo o valor 
de 5,42. Esta diminuição de pH coincidiu com o aumento da concentração de AOV no reator, 
que atingiu 8,3 gCQO/L como se pode observar na mesma figura. A partir do 7ºdia de 
amostragem a produção de AOV manteve-se constante, voltando a aumentar ligeiramente 
no último dia do ensaio (11 gCQO/L). A evolução da CQO da fração solúvel comportou-se de 
forma semelhante à evolução da concentração de AOV (com um aumento de 9,3 gCQO/L 
para 15,2 gCQO/L), o que denota uma fase de hidrólise significativa. 



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
42  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

Na figura 9C está representada a variação de pH e as concentrações de CQOs e AOV do 
ensaio onde foi adicionada a quantidade intermédia de alcalinidade, 15 gCaCO3/L. Verifica-se 
que neste ensaio o pH não sofreu oscilações tão acentuadas, comparativamente aos ensaios 
anteriores (figuras 9A e 9B). Contudo, do mesmo modo que os restantes ensaios os valores 
mais baixos de pH observaram-se nos primeiros quatro dias, atingindo um valor de 7,66, 
onde também se observou um aumento mais pronunciado da concentração de AOV no meio 
reacional (variando entre 1,9 e 7,9 gCQO/L). Entre os dias 1 e 4 de ensaio foi fim de semana, 
não tendo sido possível retirar amostra e analisar os parâmetros em estudo, contudo 
presume-se que o pH nesses dias possa ter atingido valores ainda mais baixos, visto que 
houve um grande aumento da concentração de AOV entre esses dias. Comparativamente ao 
ensaio anterior (figura 9B), verifica-se que após o 4ºdia a evolução de pH e das 
concentrações de AOV e de CQOs comportaram-se de forma semelhante à adição de 5 
gCaCO3/L, no entanto de forma menos acentuada. Nos últimos quatro dias observando a 
figura 9C verifica-se assim que ocorreu uma hidrólise mais significativa, em comparação com 
os ensaios anteriores. Verifica-se que a adição de uma quantidade de alcalinidade um pouco 
mais elevada (15 gCaCO3/L) leva também ao decréscimo de pH no último dia de ensaio 
(8,29), e assiste-se à obtenção da concentração mais elevada de AOV no reator (11 gCQO/L). 
Neste ensaio constata-se que a adição de uma quantidade de alcalinidade mais elevada 
(15gCaCO3/L) leva ao decréscimo mais antecipado de pH (4º dia) apesar de não ser tão 
acentuado e significativo, como nos ensaios sem adição de alcalinidade e com adição de 
5gCaCO3/L.  

A figura 9D apresenta a variação de pH e das concentrações de CQOs e de AOV no ensaio 
onde foi adicionada uma quantidade mais elevada de alcalinidade, 20 gCaCO3/L. Observando 
a figura verifica-se que este ensaio apresentou praticamente o mesmo comportamento do 
ensaio anterior, presente na figura 9C. Apesar de este ensaio apresentar o mesmo perfil de 
AOV e CQO solúvel, as concentrações referentes a estes parâmetros foram superiores ao 
ensaio com alcalinidade adicionada de 15gCaCO3/L (18,21 gCQO/L e 13 gCQO/L, 
respetivamente). No entanto, verifica-se que ao 4º dia a concentração de CQOs apresentou 
um aumento mais significativo que no ensaio com a adição de 15 gCaCO3/L, denotando uma 
fase de hidrólise mais acentuada. No mesmo dia a concentração de AOV também apresentou 
um aumento acentuado, o que leva a crer que a hidrólise de compostos levou a uma maior 
produção de AOV do que outro tipo de compostos carbonados.  

Por outro lado, no ensaio onde foi adicionada o maior valor de alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
(figura 9E) o pH apresentou-se sempre mais elevado comparativamente aos restantes 
ensaios (com valores numa gama entre 8 e 8,58). Neste ensaio não ocorreu um aumento 
significativo nas concentrações de CQOs, constatando-se que não houve uma hidrólise 
significativa em comparação com os outros ensaios. Deste modo, também não ocorreu uma 
produção de AOV significante, apresentando um máximo no 18ºdia de 6 gCQO/L. Isto pode 
dever-se ao facto do pH neste ensaio ser demasiado elevado, devido à alta concentração de 
alcalinidade adicionada, e deste modo as bactérias acidogénicas não possuem as condições 
favoráveis para a produção de AOV em concentrações mais elevadas. 
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Figura 9. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores oxitop com tomate. A- Sem adição de 

Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 20 gCaCO3/L; e 

E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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Analisando a figura 9 observa-se que o uso do tomate como substrato produz concentrações 
de AOV mais elevadas com a adição de quantidades de alcalinidade intermédias (5, 15, 
20gCaCO3/L). A adição de uma concentração de alcalinidade de 20gCaCO3/L apresentou uma 
concentração de AOV mais elevada (13 gCQO/L), seguido da alcalinidade de 5 gCaCO3/L 
(11,1gCQO/L) e por fim, a adição de alcalinidade de 15 gCaCO3/L (10,7 gCQO/L). Contudo, 
verifica-se assim que estes valores de concentração de AOV foram muito próximas entre si. 
Pela figura 9 verificou-se também que a diferença observada nas concentrações máximas 
atingidas pelos três ensaios, dependeu em parte do grau de hidrólise/solubilização mais 
acentuada ocorrida no reator e do pH mínimo atingido.  

Na figura 10 observa-se não só a produção de AOV, como também a qualidade do resíduo 
acidificado em termos dos tipos de AOV produzidos ao longo dos ensaios utilizando o tomate 
como substrato.  

Pela figura 10A verifica-se novamente que no ensaio onde não foi adicionada alcalinidade 
externa não apresentou produção de AOV, pois o ponto inicial e final de amostragem 
possuíam praticamente a mesma concentração (1,2 e 1,9 gCQO/L, respetivamente). Como já 
foi verificado na figura 9A o pH do ensaio era muito baixo (entre 3 e 5), o que pode ter 
inibido a produção de AOV. Os AOV analisados ao longo do ensaio que se encontravam em 
maiores proporções foram o ácido acético e propiónico, ou seja ácidos de cadeia mais curta.  

A figura 10B representa as concentrações de cada tipo de AOV produzido no ensaio no qual 
foi adicionada a quantidade de alcalinidade mais baixa, 5 gCaCO3/L. É de salientar que neste 
reator houve uma maior produção de AOV do que no ensaio anterior (figura 10A), atingindo 
no 18ºdia de amostragem os 11 gCQO/L. Nos primeiros dois dias de amostragem verifica-se 
que a produção de AOV foi menor, existindo principalmente os ácido acético e propiónico, 
que são ácidos de cadeia curta e que foram formados mais facilmente. A partir do 4ºdia de 
amostragem houve um aumento significativo das concentrações de AOV no ensaio, e é de 
notar que nesse mesmo dia o pH diminuiu para 5,55 (figura 9B). Além disso, as 
concentrações de ácidos de cadeia longa, como o ácido n-butírico, n-valérico e n-capróico 
aumentaram significativamente. As concentrações de ácido n-butírico e n-valérico foram 
mais elevadas devido à diminuição do pH de 7 para 5 tal como obtido por Silva et al., 2013.  

O ensaio ao qual foi adicionada a quantidade de alcalinidade intermédia, 15 gCaCO3/L (figura 
10C) obteve do mesmo modo que o ensaio anterior (figura 10B) uma concentração máxima 
de AOV de 11 gCQO/L no 18ºdia de amostragem. Contudo, neste ensaio os ácidos que se 
apresentaram em maiores quantidades foram os ácidos acético, propiónico e n-butírico, em 
detrimento dos ácidos de cadeia mais longa, não se comportando de igual forma que o 
ensaio anterior (figura 10B). Tal poderá ser devido ao facto do valor de pH mais baixo 
apresentado neste ensaio ter sido de 7,5 nos primeiros quatro dias, e nos restantes dias de 
análise o pH sempre se apresentou acima de 8.  

A figura 10D mostra a evolução da concentração dos vários AOV ao longo dos dias de análise 
no ensaio onde a alcalinidade era de 20 gCaCO3/L. Neste ensaio como era de esperar o pH foi 
um pouco mais elevado que no ensaio anterior (figura 9C), visto que lhe foi adicionado uma 
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quantidade mais elevada de alcalinidade. Neste reator as concentrações de AOV foram um 
pouco mais elevadas do que nos restantes ensaios, o qual obteve no 18ºdia de amostragem, 
13 gCQO/L. No ensaio em causa as concentrações do ácido propiónico diminuíram e 
aumentou consideravelmente as de n-butírico e de acético. Esta diferença de ácidos 
produzidos entre este ensaio e o ensaio anterior (figura 10C) pode estar relacionada com a 
diferença de alcalinidades adicionadas. Uma alcalinidade menos elevada (15 gCaCO3/L) pode 
levar à produção de uma maior quantidade de ácido propiónico (cadeia curta) e uma 
alcalinidade mais elevada (20 gCaCO3/L) pode favorecer a produção de ácido n-butírico 
(cadeia longa). 

Pela figura 10E verifica-se que no ensaio onde foi adicionada a alcalinidade mais elevada, 
30gCaCO3/L, a concentração de AOV no reator foi baixa, atingindo no máximo 6 gCQO/L no 
18ºdia de análise. Pela figura 9E observou-se que o pH ao longo deste ensaio era mais 
elevado que nos restantes, o que pode ter inibido a produção de AOV. O ácido produzido em 
maior quantidade foi o acético, seguido do propiónico, n-butírico e n-valérico que se 
apresentaram em menores proporções.  

Apesar da adição de quantidades intermédias de alcalinidade (5, 15, 20 gCaCO3/L) 
apresentarem concentrações muito próximas de AOV, observa-se pela figura 10 que a 
qualidade dos ácidos produzidos em cada ensaio é muito diferente. Em termos de aplicação 
dos AOV produzidos, se o interesse passar pela produção de biopolímeros, o ensaio com 
adição de 15 gCaCO3/L é o mais viável pois produziu maiores quantidades de ácido 
propiónico. Por outro lado, se a produção de ácido acético e n-butírico for mais relevante, a 
condição de alcalinidade mais adequada é a de 20 gCaCO3/L. Porém, em termos económicos 
a condição de alcalinidade mais viável é a de 5 gCaCO3/L, que acarreta menos custos na 
quantidade de composto químico básico a adicionar e, também produz uma qualidade de 
AOV mais variada. 
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Figura 10. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores oxitop com tomate. A- 

Sem adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 

20 gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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Nos ensaios utilizando como substrato o tomate, a percentagem de ST inicial apresentou-se 
em média com 3,5% (±1,5%) e no final com 2,8% (±1,28%). O substrato (tomate) como é um 
sólido antes de ser adicionado à mistura foi triturado e adicionado um volume de água, de 
modo que no interior do oxitop fosse possível agitar a mistura. Posteriormente foi realizada 
outra mistura, com ou sem adição de alcalinidade, dependendo do ensaio em estudo.  

Em todos os ensaios a alcalinidade no reator diminuiu (entre valores de cerca 1,05 a 
2,95gCaCO3/L), à exceção do reator com adição de quantidade mais elevada de alcalinidade, 
30 gCaCO3/L, que aumentou a alcalinidade em 1,7 gCaCO3/L.  

Por outro lado, as concentrações da fração solúvel da CQO inicial variaram entre 9,3 e 
12,4gCQO/L (±1,4 gCQO/L), e as concentrações da CQOs final variaram entre 14,3 e 
18,2gCQO/L (±1,5 gCQO/L), correspondendo a uma hidrólise de 25 a 55%.  

Pela tabela 20 verifica-se que os ensaios que obtiveram um grau de acidificação mais elevado 
foram os ensaios com alcalinidades intermédias (5, 15 e 20 gCaCO3/L). Por outro lado o uso 
do tomate como substrato sem adição de alcalinidade não promove a produção de AOV no 
meio, devido provavelmente ao pH observado ser demasiado baixo para conseguir alcançar o 
objetivo. A adição do valor mais elevado de alcalinidade de 30 gCaCO3/L apresentou um grau 
de acidificação considerável (28,1%), porém quanto à concentração de AOV máximo ficou 
muito aquém dos outros reatores, com 5,7 gCQO/L. O ensaio com uma alcalinidade de 20 
gCaCO3/L obteve um maior grau de acidificação (49%) e atingiu uma concentração mais 
elevada de AOV que os restantes ensaios (12,8 gCQO/L). Contudo, os ensaios com 
alcalinidade de 5 e 15 gCaCO3/L de alcalinidade obtiveram valores muito próximos.  

 

Tabela 20. Parâmetros analisados nos ensaios (oxitop) com tomate como substrato, a diferentes alcalinidades 

(Alkinicial, pHmínimo, CQOt inicial, máximo de AOV e grau de acidificação máximo) 

Ensaio 
Alk adicionada 

[gCaCO3/L] 
Alk inicial 

[gCaCO3/L] 
CQOt inicial  
[gCQO/L] 

pH mínimo 
Máximo de AOV 

[gCQO/L] 
Grau de acidificação 

máximo [%] 

t1 0 0,15 24,5 3,65 2,0 8,3 

t2 5 4,80 37,1 5,42 11,1 29,9 

t3 15 14,55 27,0 7,58 10,7 39,5 

t4 20 21,00 26,2 7,48 12,8 49,0 

t5 30 29,75 20,4 7,84 5,7 28,1 

 

3.1.2 Borras de café 

Neste subcapítulo são apresentados os resultados obtidos nos ensaios em oxitop com borra 
de café como substrato e com lamas anaeróbias provenientes de um digestor anaeróbio de 
uma ETAR como inóculo. Nestes ensaios foi avaliado no funcionamento dos reatores o efeito 
da adição de alcalinidade externa, tendo sido escolhido cinco alcalinidades diferentes (0, 5, 
15, 20, 30 gCaCO3/L). De modo a avaliar o comportamento dos reatores foi examinada a 
evolução de três parâmetros (concentração de CQOs e de AOV e pH). A qualidade do 
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efluente acidificado foi também avaliada, identificando os diversos tipos de ácidos 
produzidos (ácido acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, n-valérico e n-
capróico) ao longo dos ensaios. 

Pela análise da figura 11A verifica-se que o ensaio com borra de café em que não foi 
adicionada alcalinidade externa apresentou o perfil de pH mais baixo comparativamente aos 
restantes ensaios, como era de esperar (figura 11), devido ao baixo pH do substrato (4,3), já 
apresentado na secção 2.2 (tabela 13). O pH foi diminuindo de 6,94 até 5,57 nos primeiros 
onze dias, ao mesmo tempo que as concentrações de CQOs e de AOV aumentaram 
ligeiramente. O aumento das concentrações da fração solúvel da CQO demonstra que 
ocorreu uma fase de hidrólise significativa no reator. No entanto apesar de ocorrer hidrólise 
no ensaio o aumento da concentração de AOV não foi significativo, variando apenas de 0,5 
para 1,7 gCQO/L. 

A figura 11B representa a variação de pH e as concentrações de CQO solúvel e de AOV no 
ensaio onde foi adicionada a quantidade mais baixa de alcalinidade, 5 gCaCO3/L. Observa-se 
que o pH apesar de mais elevado que no ensaio sem adição de alcalinidade (figura 11A), 
também decresce ao longo dos dias de análise. O pH diminuiu do início ao final do ensaio, de 
7,85 para 5,71. Por outro lado, a adição da quantidade mais baixa de alcalinidade 
(5gCaCO3/L) aumentou as concentrações de CQOs e de AOV ao longo do ensaio, atingindo 
um máximo no 18ºdia de 13,54 gCQO/L e 7 gCQO/L, respetivamente. A variação da CQOs foi 
acentuada a partir do 4ºdia indicando que ocorreu uma fase de hidrólise significativa, no 
entanto a fase de acidificação não foi tão elevada. Além disso é evidente na figura 11 que 
ocorreu maior produção de AOV (7 gCQO/L) no meio reacional com uma alcalinidade de 
5gCaCO3/L do que nos restantes ensaios, devido ao decréscimo mais acentuado de pH e da 
ocorrência mais acentuada da fase de hidrólise. 

Na figura 11C está representada a evolução do pH e das concentrações de AOV e de CQO 
solúvel no ensaio ao qual foi adicionada a quantidade intermédia de alcalinidade, 
15gCaCO3/L. Neste ensaio a variação de pH comportou-se de forma distinta quando 
comparado com os ensaios onde não foi adicionada alcalinidade (figura 11A) e com uma 
alcalinidade de 5 gCaCO3/L (figura 11B). O pH apresentou-se mais elevado, sempre acima de 
8, e manteve-se na mesma gama ao longo de todo o ensaio. No que diz respeito às 
concentrações de CQO solúvel, este ensaio foi o que apresentou um comportamento mais 
linear de aumento, denotando-se também uma fase de hidrólise significativa. Em relação às 
concentrações de AOV não houve um aumento significativo, variando de 0,3 e 3 gCQO/L.  

A figura 11D representa a evolução do pH e das concentrações de CQOs e de AOV ao longo 
do ensaio ao qual foi adicionada uma alcalinidade mais elevada, 20 gCaCO3/L. Observa-se 
que no decorrer deste ensaio o perfil de pH foi muito semelhante ao do ensaio com uma 
alcalinidade de 15 gCaCO3/L, sendo que quando foi testada uma alcalinidade de 20gCaCO3/L 
observou-se uma concentração mais elevada de CQO solúvel e de AOV ao longo de todo o 
ensaio. As concentrações máximas de CQOs e de AOV neste ensaio ocorreram também ao 
18ºdia de amostragem, como os outros ensaios, e foram de 13,97 gCQO/L e 4,5 gCQO/L, 
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respetivamente. Como tal constata-se que ocorreu uma fase de hidrólise e de acidificação 
mais acentuada que nos ensaios sem adição de alcalinidade e com adição de 15 gCaCO3/L 
(figuras 11A e 11C). Comparando este ensaio com o ensaio ao qual foi testada uma 
alcalinidade de 15 gCaCO3/L observa-se que não existem diferenças significativas na 
produção de AOV. Assim constata-se que a adição de alcalinidades muito elevadas no 
substrato borra de café não apresenta melhorias notórias na acidificação do efluente. Tal 
pode ser devido ao facto deste tipo de resíduo (borra de café) não ser o apropriado para a 
produção de AOV quando os valores de pH são muito elevados.   

Na figura 11E encontram-se as variações do pH e das concentrações de CQOs e de AOV 
observadas no ensaio onde foi adicionada a alcalinidade mais elevada, 30 gCaCO3/L. Verifica-
se que neste ensaio foi onde o pH apresentou um perfil mais elevado comparativamente a 
todos os ensaios, com valores em média de 8,40. Tanto as concentrações de CQOs como de 
AOV apresentaram um aumento ao longo do ensaio. Apesar da concentração de CQOs ser 
mais elevada do que no ensaio com uma adição de 15 gCaCO3/L (figura 11C), este não 
apresentou uma maior concentração de AOV. A produção de AOV, comparada com os 
restantes ensaios onde foi adicionada alcalinidade, foi mais baixa, atingindo o seu máximo 
também no 18ºdia, mas com apenas uma concentração de 2 gCQO/L de AOV. Verifica-se que 
ocorreu uma fase de hidrólise significativa, no entanto os compostos hidrolisados não 
originaram AOV.  

 



Ana Rita Carvalho Marinho 

 
 

 
50  Departamento de Ambiente e Ordenamento 

 

Figura 11. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores oxitop com borras de café. A- Sem 

adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 

20gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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Nas figuras 12A e 12B comprova-se mais uma vez que nos ensaios sem adição de alcalinidade 
e com a adição da quantidade de alcalinidade mais elevada (30 gCaCO3/L) não ocorreu uma 
produção de AOV significativa. Ambos os ensaios obtiveram concentrações máximas de AOV 
muito próximas, com 1,7 e 2,0 gCQO/L (sem adição de alcalinidade e com adição de 
30gCaCO3/L, respetivamente). Contudo, relativamente à qualidade do efluente acidificado, 
no ensaio com o pH mais baixo (sem adição de alcalinidade externa) o ácido predominante 
foi o ácido propiónico e no ensaio com o pH mais elevado (adição de 30 gCaCO3/L) o ácido 
maioritário foi o ácido acético.  

A análise de AOV produzidos no ensaio ao qual foi adicionada uma alcalinidade de 5gCaCO3/L 
está representada na figura 12B. Comparativamente aos restantes ensaios verifica-se que 
neste ensaio ocorreu a maior produção de AOV (7 gCQO/L). Observa-se que no geral os 
ácidos produzidos em maiores quantidades foram o ácido acético e propiónico. No 5ºdia de 
análise verificou-se um aumento nas concentrações de ácidos n-butírico e n-valérico, sendo 
que esse aumento pode ter sido devido à diminuição do pH diminuir de 7,38 para 5,71, 
mantendo-se baixo até ao final do ensaio. Este decréscimo do pH beneficia a produção de 
AOV de cadeia longa, visto que num meio mais ácido existe maior disponibilidade de 
equivalentes redutores para serem incorporados nas cadeias de ácidos gordos (Silva et al., 
2012).  

Pelas figuras 12C e 12D verifica-se que ao aumentar a quantidade de alcalinidade no meio de 
15 para 20 gCaCO3/L não proporciona um aumento significativo na produção de AOV. 
Relativamente à qualidade do meio acidificado observa-se que os ácidos predominantes 
nestes ensaios foram o ácido acético e propiónico. Verificou-se que a adição da alcalinidade 
mais baixa, 5 gCaCO3/L, apresentou maioritariamente os mesmos ácidos e que por outro 
lado, observou-se também o aparecimento dos restantes ácidos, apesar de se apresentarem 
em concentrações muito baixas. Sendo assim, comparando o ensaio de 5 gCaCO3/L (figura 
12B) com os restantes ensaios aos quais foi adicionada alcalinidade externa constata-se que 
o aumento da alcalinidade externa no meio não favorece a acidificação do substrato e que do 
ponto de vista económico não é viável, não apresentando deste modo vantagens.  

Com mais relevância que o pH e que a adição de alcalinidade externa está o facto da baixa 
produção de AOV nos ensaios com a borra de café como substrato, dever-se à baixa 
biodegradabilidade do café, dado que o carbono presente no resíduo não está disponível 
para as bactérias acidogénicas o converterem em AOV. 
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Figura 12. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores oxitop com borras de 

café. A- Sem adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- 

Alcalinidade de 20 gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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Pela tabela 21 observa-se que o ensaio C1 apresentou no ponto inicial de análise 
0,55gCaCO3/L, contudo não foi adicionada qualquer alcalinidade externa ao ensaio, esta foi 
devido ao inóculo (5,15 gCaCO3/L) (subcapítulo 2.2 na tabela 11). Além disso, verifica-se que 
em todos os ensaios, à exceção da quantidade de alcalinidade mais elevada (30 gCaCO3/L), a 
alcalinidade final dos ensaios diminui (em média 2,8±0,9 gCaCO3/L). Este comportamento é 
semelhante ao verificado nos ensaios com a utilização de tomate como substrato. 

Dado que as borras de café são um resíduo sólido foi necessário adicionar um volume de 
água, de modo que a mistura inoculada no oxitop estivesse em constante agitação. 
Posteriormente dependendo do ensaio em análise foi realizada outra mistura, com ou sem 
adição de alcalinidade. Os ensaios apresentaram no início da análise uma percentagem de ST 
em média de 4% (±1,7%) e no final do ensaio 3% (±1,3%). 

Relativamente à fração solúvel da CQO no início dos ensaios estes apresentavam em média 
3gCQO/L (±0,15 gCQO/L) e no final 12,7 gCQO/L (±1,9 gCQO/L). 

Analisando a tabela 21 verifica-se que os graus de acidificação mais elevados ocorreram nos 
ensaios onde foi testado quantidades de alcalinidade intermédias (5, 15 e 20 gCaCO3/L). Por 
outro lado, as condições extremas de alcalinidade (sem adição de alcalinidade e com adição 
de 30 gCaCO3/L) não estimulam a produção de AOV utilizando como substrato as borras de 
café, devido aos dois extremos de pH atrás citados.  

Contudo, observa-se que o ensaio ao qual foi adicionado uma alcalinidade de 5 gCaCO3/L 
alcançou um maior grau de acidificação (7%) e apresentou uma maior concentração de AOV 
que os restantes ensaios (7 gCQO/L). Pelo que assim, a adição de quantidades elevadas de 
alcalinidade (15 e 20 gCaCO3/L) não favorece tanto a produção de AOV, tornando a sua 
utilização inviável industrialmente. 

 

Tabela 21. Parâmetros analisados nos ensaios (oxitop) com borra de café como substrato, a diferentes 

alcalinidades (Alkinicial, pHmínimo, CQOt inicial, máximo de AOV e grau de acidificação máximo) 

Ensaio 
Alk adicionada  
[gCaCO3/L] 

Alk inicial  
[gCaCO3/L] 

CQOt inicial  

 [gCQO/L] 
pH mínimo 

Máximo de AOV 
[gCQO/L] 

Grau de acidificação 
máximo [%] 

C1 0 0,55 44,8 5,37 1,7 3,8 

C2 5 5,75 87,3 5,71 7,0 8,0 

C3 15 16,75 125,4 8,05 3,0 2,4 

C4 20 18,65 63,1 7,99 4,5 7,2 

C5 30 29,35 50,0 8,02 2,0 4,0 

 

3.1.3 Beterraba 

Os resultados obtidos nos ensaios em reatores oxitop em que foi utilizado como substrato a 
beterraba e como inóculo as lamas anaeróbias originárias de um digestor anaeróbio de uma 
ETAR são apresentados neste subcapítulo. O efeito da adição de alcalinidade externa foi 
avaliado no funcionamento do reator, com cinco alcalinidades diferentes (0, 5, 15, 20, 
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30gCaCO3/L). O desempenho de três parâmetros (pH e concentração de CQOs e de AOV) foi 
analisado nestes ensaios bem como, a qualidade dos diversos tipos de AOV presentes na 
mistura acidificada. 

Na figura 13A está representada a evolução de pH e das concentrações de AOV e CQO 
solúvel ao longo do ensaio onde não foi adicionada alcalinidade externa. Verifica-se que o pH 
diminuiu até 4,25 no 5ºdia do ensaio, no qual manteve-se constante até ao final do ensaio. O 
pH baixo inicial do ensaio é devido ao pH da beterraba (5,3) (subcapítulo 2.2 na tabela 13). As 
concentrações de CQOs mantiveram-se praticamente constantes ao longo do ensaio, 
indicando que não houve uma fase de hidrólise significativa, o que levou às baixas 
concentrações de AOV, praticamente constantes ao longo do ensaio (figura 13A). Como já 
verificado no ensaio utilizando como substrato o tomate (figura 9A) observou-se que a um 
pH muito ácido, as bactérias acidogénicas não produzem AOV numa quantidade 
considerável, como mencionado por Liu et al. (2012). A concentração máxima de AOV 
atingida foi de 2,5 gCQO/L no último dia de análise. 

Na figura 13B apresenta-se a evolução do pH, concentração de CQOs e de AOV ao longo do 
ensaio onde foi adicionada a concentração de alcalinidade mais baixa, 5 gCaCO3/L. Neste 
ensaio constata-se que do mesmo modo que no ensaio sem adição de alcalinidade ocorreu 
uma diminuição do pH no primeiro dia de análise com 6,87. Com a adição de uma 
alcalinidade mais baixa (5 gCaCO3/L) observa-se que o pH aumenta a partir do 4º dia (para 
pH=8,60 no fim) contrariamente ao que aconteceu no ensaio sem adição de alcalinidade. O 
aumento mais significativo que surgiu na produção de AOV deste ensaio foi do dia 1 para o 
4ºdia. Como nesse intervalo de tempo foi fim de semana não foi possível retirar amostra 
para análises, no entanto pelo perfil do pH e das concentrações de AOV acredita-se que o 
mínimo do pH foi atingido nesses dias. Entre esses dias também se observa pela figura que 
foi onde ocorreu a fase de hidrólise mais acentuada. Nos restantes dias de análise assistiu-se 
a uma estagnação dos três parâmetros em estudo: pH (≈8,60) e concentrações de CQOs 
(≈13,50 gCQO/L) e de AOV (≈11 gCQO/L). O ensaio com a adição de uma alcalinidade de 5 
gCaCO3/L produziu uma concentração máxima de AOV de 11,5 gCQO/L, no último dia de 
análise.  

A variação de pH e das concentrações de CQOs e de AOV ao longo do ensaio ao qual foi 
adicionada uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L estão indicadas na figura 13C. Observando a 
figura constata-se que o pH também diminuiu no primeiro dia de amostragem (7,88) ao 
mesmo tempo que se observou um aumento considerável da concentração de AOV (de 2 
para 5,2 gCQO/L). A partir desse momento observou-se um aumento dos três parâmetros em 
estudo, seguido de uma estagnação dos mesmos, em que: pH≈9, CQOs≈ 14gCQO/L e 
AOV≈11,5. A concentração máxima alcançada de AOV ocorreu no 18ºdia, de modo 
semelhante ao ensaio com uma alcalinidade de 5 gCaCO3/L (figura 13B), com 12,6 gCQO/L de 
AOV. Apesar do ensaio ao qual foi adicionada uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L, apresentar 
valores mais elevados de pH, CQOs e de AOV, este comportou-se de modo muito semelhante 
ao ocorrido ao longo do ensaio com uma adição de 5 gCaCO3/L (figura 13B).  
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A figura 13D exibe a evolução do pH e das concentrações de AOV e CQOs ao longo do ensaio 
onde foi testada a alcalinidade de 20 gCaCO3/L. Com base na observação do perfil de pH nos 
primeiros dias de análise verifica-se que este ensaio já se comportou de forma diferente aos 
ensaios anteriores. O pH mínimo já foi mais tardio, ocorrendo no 4ºdia com um valor de 
8,03. A par com o decréscimo do pH, observou-se um aumento na concentração de AOV (de 
1,9 para 9,9 gCQO/L). À semelhança dos restantes ensaios, até ao final do ensaio que testou 
a concentração de 20 gCaCO3/L de alcalinidade, os parâmetros de CQOs, pH e AOV tendem a 
estabilizar. A concentração máxima de AOV alcançada foi de 11,5 gCQO/L no 18ºdia de 
amostragem.  

A variação do pH e das concentrações de AOV e CQOs ao longo do ensaio ao qual se 
adicionou a concentração de alcalinidade mais elevada, 30 gCaCO3/L está presente na figura 
13E. De modo semelhante ao ensaio anterior (figura 13D) constata-se que este ensaio 
também apresentou um decréscimo do pH nos primeiros 4 dias de análise e um aumento, 
embora menos significativo, da concentração de AOV. A partir do 4ºdia de análise o pH 
aumentou para 9,21 (meio alcalino), e observou-se que a produção de AOV utilizando como 
substrato a beterraba estabilizou, presume-se assim que terá influenciado a produção de 
AOV a partir de resíduos de beterraba. 

Pela figura 13 evidencia-se que a adição de maiores quantidades de alcalinidade (20 e 
30gCaCO3/L) retardou a diminuição do pH e consequentemente, a produção de AOV mais 
elevada. Além disso, o aumento das concentrações da fração solúvel da CQO também 
ocorreram mais tarde e de forma menos significativa, o que denota uma fase de hidrólise 
mais retardada.   
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Figura 13. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores oxitop com beterraba. A- Sem adição 

de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 20 gCaCO3/L; 

e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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A figura 14 expõe a produção de AOV usando como substrato a beterraba e respetiva 
qualidade dos vários tipos de AOV (ácido acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, 
n-valérico e n-capróico) produzidos nos ensaios. 

A figura 14A representa as concentrações dos AOV obtidos durante o ensaio sem adição de 
alcalinidade. Verifica-se que ao longo do ensaio não houve uma elevada produção de AOV, 
apresentando no 1ºdia de amostragem e no último praticamente a mesma concentração de 
AOV (2,3 a 2,5 gCQO/L). Os ácidos predominantes neste ensaio foram o ácido acético e 
propiónico e os ácidos n-butírico e i-valérico apresentaram concentrações muito baixas. 

A figura 14B apresenta a evolução dos AOV produzidos no ensaio onde foi testada uma 
alcalinidade de 5 gCaCO3/L. Observa-se que adicionando a quantidade de alcalinidade mais 
baixa (5 gCaCO3/L) o comportamento da produção de AOV é bastante diferente do que sem 
adição de alcalinidade (figura 14A). Constata-se que a utilização de resíduo de beterraba e 
um pH entre 7 e 8,60 propicia a formação de ácidos de cadeira curta (acético e propiónico) e 
os ácidos de cadeia longa (butírico e capróico). Este foi o único ensaio, utilizando o resíduo 
beterraba, que produziu alguma quantidade de ácido n-valérico ao logo da análise. O ácido i-
butírico relativamente aos restantes AOV no ensaio, também foi acumulado mas em 
menores proporções. Observa-se também que neste teste com alcalinidade de 5 gCaCO3/L, a 
produção de ácidos a partir do dia 8 foi praticamente constante, sempre na mesma gama 
(11,1 a 11,5 gCQO/L) e que as concentrações de cada tipo de AOV foram muito semelhantes 
em todos os dias. Deste modo verifica-se que a beterraba a uma alcalinidade de 5 gCaCO3/L 
estabiliza num pH≈8,60 e que a produção de AOV também (≈11 gCQO/L), significando que 
houve uma acumulação de AOV no meio, ou seja o que umas bactérias produziam, outras 
consumiam.  

A evolução da produção de AOV ao longo do ensaio onde foi testada uma alcalinidade de 
15gCaCO3/L está indicada na figura 14C. Verifica-se que o teste com 15 gCaCO3/L, em 
comparação com o ensaio onde foi adicionada uma alcalinidade de 5 gCaCO3/L, apresentou 
maior quantidade de ácido acético e menor quantidade de ácido propiónico e n-butírico. Por 
outro lado também foi acumulado neste ensaio o ácido i-butírico, numa maior quantidade 
que no ensaio onde foi testada uma alcalinidade de 5 gCaCO3/L. A adição de uma 
concentração de 15 gCaCO3/L levou à diminuição do ácido n-capróico no meio. Além disso, 
contrariamente aos outros ensaios estudados, com a adição de uma alcalinidade de 
15gCaCO3/L, a concentração máxima de AOV deu-se ao 18ºdia de análise com 12,6 gCQO/L.  

Na figura 14D está representada a evolução das concentrações dos tipos de AOV produzidos 
no ensaio ao qual foi adicionada uma alcalinidade de 20 gCaCO3/L. Verifica-se que 
apresentou uma maior concentração de AOV nos últimos 7 dias de ensaio. Os ácidos 
predominantes foram o ácido acético, propiónico e n-butírico, e os ácidos iso-butírico e n-
capróico foram produzidos em quantidades residuais, à semelhança do ensaio com 
alcalinidade de 15 gCaCO3/L. Este ensaio também apresentou pequenas quantidades de 
ácido i-butírico e n-capróico à semelhança do ensaio com uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L. 
No entanto a acumulação de AOV no meio foi mais instável que nos ensaios com adição de 
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5gCaCO3/L e 15 gCaCO3/L, talvez devido ao consórcio de bactérias presentes no meio 
reacional. A acumulação e produção de AOV por parte das bactérias não foi equilibrada, ou 
seja a acumulação por parte de umas não era realizada ao mesmo tempo que a produção por 
parte de outras.  

A evolução dos tipos de AOV produzidos no ensaio onde foi testada uma concentração de 
30gCaCO3/L está indicada na figura 14E. Observa-se uma tendência de aumento das 
concentrações de AOV até ao 18ºdia de análise, onde ocorreu a concentração máxima de 
AOV (10,2 gCQO/L) e depois um decréscimo nos últimos 4dias de análise. Neste ensaio os 
ácidos predominantes foram o ácido acético, propiónico e n-butírico, contudo também 
apresentou pequenas quantidades de ácido i-butírico e n-capróico como nos ensaios aos 
quais foram adicionadas alcalinidades de 15 gCaCO3/L e 20 gCaCO3/L (figuras 14C e 14D). No 
decorrer do ensaio a produção de AOV com adição de 30 gCaCO3/L foi menor do que no 
sucedido nos restantes ensaios (5 gCaCO3/L, 15 gCaCO3/L e 20 gCaCO3/L). 

Na perspetiva de aplicações a nível industrial dos AOV constata-se que se o intuito for a 
obtenção de vários tipos de AOV, a alcalinidade mais adequada é a adição de uma 
concentração de 5 gCaCO3/L. No entanto, se o interesse for a utilização de maiores 
quantidades de ácido acético, ou de ácido propiónico para a produção de biopolímeros, a 
adição de uma concentração de 15 gCaCO3/L é a mais correta. Por outro lado, se a utilidade 
dos AOV for a indústria alimentar de produção de bebidas, a quantidade de alcalinidade mais 
favorável é a de 20 gCaCO3/L que produziu maiores quantidades de ácido n-butírico. 
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Figura 14. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores oxitop com beterraba. A- 

Sem adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 

20 gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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Pela tabela 22 verifica-se que no primeiro dia de amostragem, o ensaio A apresentou uma 
alcalinidade de 0,20 gCaCO3/L, no entanto este valor não foi devido à adição de alcalinidade 
externa, mas sim à alcalinidade do inóculo em estudo (5,15 gCaCO3/L) (subcapítulo 2.2, na 
tabela 11). 

De modo a que a mistura inoculada no oxitop estivesse sempre em constante agitação foi 
necessário adicionar um volume de água ao substrato (beterraba), pois este é um resíduo 
sólido. Em seguida, foi realizada uma nova mistura, que dependia da concentração de 
alcalinidade testada. A percentagem de ST inicial dos ensaios era em média de 3,5% (±1,2%) 
e no final de 2,79% (±1,24%).  

Os ensaios quanto às concentrações da CQOs inicial apresentavam em média 12,8 gCQO/L 
(±1,4 gCQO/L) e no final 13,0 gCQO/L (±1,2 gCQO/L). 

Pela tabela 22 observa-se que os ensaios onde ocorreram graus de acidificação maiores 
apresentavam uma adição de alcalinidade em quantidades intermédias (5, 15 e 20 
gCaCO3/L). A produção de AOV entre estes ensaios não apresentou uma variação 
significativa, no entanto o ensaio com adição de concentração de alcalinidade de 15 
gCaCO3/L foi o que obteve uma maior concentração de AOV (12,6 gCQO/L), um maior grau 
de acidificação (71,2%) e uma fase mais acentuada de hidrólise. Além disso, constata-se que 
à medida que se aumentou a concentração de alcalinidade no meio com o uso de beterraba 
como substrato, o pH mínimo nos ensaios aumentou e o grau de acidificação diminuiu.  

 

Tabela 22. Parâmetros analisados nos ensaios (oxitop) com beterraba como substrato, a diferentes 

alcalinidades (Alkinicial, pHmínimo, CQOt inicial, máximo de AOV e grau de acidificação máximo) 

Ensaio 
Alk adicionada 

[gCaCO3/L] 
Alk inicial 

[gCaCO3/L] 
CQOt inicial  

[gCQO/L] 

pH 

mínimo 
Máximo de AOV 

[gCQO/L] 
Grau de acidificação 

máximo [%] 

A 0 0,20 17,8 4,25 2,5 14,3 

B 5 4,80 22,3 6,87 11,5 51,5 

C 15 14,30 17,7 7,88 12,6 71,2 

D 20 20,30 18,8 8,03 11,5 61,4 

E 30 27,80 20,0 8,30 10,2 51,0 

 

3.1.4 Lamas mistas  

Os resultados obtidos dos ensaios onde foram testadas cinco alcalinidades diferentes (0, 5, 
15, 20, 30 gCaCO3/L) utilizando como substrato as lamas mistas e como inóculo as lamas 
anaeróbias, ambas provenientes de uma ETAR são expostas neste subcapítulo. Os resultados 
dizem respeito à evolução do pH, concentrações da fração solúvel da CQO, produção total de 
AOV e qualidade do efluente acidificado quanto aos vários tipos de AOV produzidos (ácido 
acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, n-valérico e n-capróico) ao longo do 
ensaio. A figura 15 representa a evolução dos parâmetros de pH, CQOs e de AOV ao longo 
dos ensaios com e sem adição de alcalinidade. 
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Na figura 15A está representada as concentrações de CQOs e de AOV e a evolução de pH do 
ensaio sem adição de alcalinidade externa. Observa-se que no primeiro dia de análise o pH 
diminuiu para 7,5, aumentando até ao 7º dia de ensaio (8,45), sendo depois constante até ao 
16º dia, numa gama entre 8,4 e 8,45. Nos primeiros 5 dias foi onde se verificou um aumento 
das concentrações de AOV, coincidente com os valores de pH mais baixos registados ao 
longo do ensaio e também com o aumento mais significativo da CQOs. As concentrações de 
CQOs aumentaram gradualmente ao longo do ensaio (0,54 para 3,28 gCQO/L) devido a uma 
solubilização do substrato, denotando uma fase de hidrólise significativa. Nos primeiros 6 
dias de ensaio observa-se que as concentrações de AOV obtidas foram bastante próximas das 
concentrações da CQO da fração solúvel disponível, sendo o perfil destes dois parâmetros 
semelhante ao longo do tempo. A concentração máxima de AOV foi de 2,9 gCQO/L no 16ºdia 
de ensaio.  

A figura 15B apresenta a evolução de pH e das concentrações de CQOs e de AOV no ensaio 
ao qual foi adicionado 5 gCaCO3/L. Verifica-se que o pH decresce no primeiro dia de análise 
(para 8,10) de forma não tão acentuada como no ensaio sem adição de alcalinidade, 
aumentando gradualmente até ao 12ºdia (pH=8,99), onde se mantém constante até ao final 
do ensaio. Por outro lado, as concentrações de CQOs e de AOV aumentam ao longo do 
ensaio, ambas atingiram o máximo de concentração ao 22ºdia de ensaio, com 4,23 gCQO/L e 
1,9 gCQO/L, respetivamente. Este máximo da concentração de AOV deveu-se ao facto da 
solubilização do substrato ser mais elevada no final do ensaio, favorecendo a produção de 
AOV.  

Pela figura 15 observa-se que em todos os ensaios (com ou sem adição externa de 
alcalinidade) o pH diminuiu no primeiro dia do ensaio. Sendo que o decréscimo de pH é 
menos significativo nos reatores aos quais foi adicionada quantidades de alcalinidade mais 
elevadas (15, 20 e 30 gCaCO3/L), como era de esperar. Além disso, de um modo geral as 
concentrações de CQOs aumentam, de forma mais acentuada, nos primeiros cinco dias do 
ensaio, denotando-se uma fase de hidrólise mais significativa. Pela figura verifica-se que de 
modo geral e aparentemente a adição de alcalinidade nos reatores não favoreceu, de forma 
significativa, a acidificação do meio.  

Na figura 15C está representada a evolução de pH e as concentrações de CQOs e de AOV ao 
longo do ensaio ao qual foi adicionado 15 gCaCO3/L de alcalinidade. Observa-se que o pH 
diminui no primeiro dia de amostragem (para 8,44) e que começou a aumentar 
gradualmente até ao 9ºdia (pH=9,05) mantendo-se constante nos restantes dias de ensaio. 
Do mesmo modo que no ensaio sem adição de alcalinidade (figura 15A) e no ensaio com a 
adição de 5 gCaCO3/L de alcalinidade (figura 15B), as concentrações de CQOs e de AOV 
aumentaram ao longo do tempo, alcançando um máximo ao 22ºdia, com 4,69 gCQO/L e 2,5 
gCQO/L, respetivamente.  

A variação do pH e das concentrações de CQOs e de AOV do ensaio onde foi testada uma 
alcalinidade de 20 gCaCO3/L está representada na figura 15D. No primeiro dia de ensaio o pH 
diminuiu ligeiramente (de 8,60 para 8,44), aumentando depois até ao final do ensaio 
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atingindo o valor de 9,27. As concentrações de AOV e de CQOs foram aumentando ao longo 
do tempo, a concentração máxima de AOV foi de 1,6 gCQO/L e observou-se no 14ºdia de 
ensaio, contrariamente ao verificado para os testes com menores concentrações de 
alcalinidade (figuras 15A, 15B e 15C).  

Na figura 15E encontra-se representada os três parâmetros em estudo, pH, CQOs e AOV do 
ensaio ao qual foi adicionada 30 gCaCO3/L. Verifica-se que de igual modo aos outros ensaios 
sem adição de alcalinidade (figura 15A) e com adição de 15 gCaCO3/L e 20 gCaCO3/L (figura 
15C e 15D), no ensaio onde foi adicionada 30 gCaCO3/L o pH também decresceu no primeiro 
dia de ensaio (8,40). Observa-se também que tanto a concentração de CQOs como a de AOV 
aumentaram ao longo do ensaio. De modo semelhante aos ensaios com adição de 5 
gCaCO3/L (figura15B) e 15 gCaCO3/L (figura 15C) a concentração máxima de AOV e de CQOs 
ocorreu no 22ºdia de amostragem com 1,9 gCQO/L e 4,65 gCQO/L, respetivamente.  

Comparando os testes realizados com lamas mistas com adição de 15, 20 e 30 gCaCO3/L 
(figuras 15C, 15D e 15E, respetivamente), verifica-se que o pH inicial de aproximadamente 
8,6 diminuía no primeiro dia de incubação para valores próximos de 8,4. Os mesmos ensaios 
apresentavam um pH final na gama de 9-9,28. A produção de AOV utilizando como substrato 
as lamas mistas foi mais baixa do que a verificada para os restantes substratos estudados 
(tomate, borras de café e beterraba), obtendo-se uma concentração de AOV máxima de 2,6 
gCQO/L quando aplicada uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L. Como mencionado no 
subcapítulo 2.2 (tabela 14) as lamas mistas apresentam uma CQO da fração solúvel muito 
baixa (2,66 g/L) quando comparada com os restantes substratos que foram analisados 
(tomate, borra de café e beterraba), o que influencia a produção de AOV, pois o carbono 
presente no resíduo não está disponível para as bactérias acidogénicas conseguirem 
convertê-lo a AOV. Assim, neste caso, é necessário um passo adicional de hidrólise (efetuado 
pelas bactérias hidrolíticas) da matéria orgânica presente na mistura, por forma a maximizar 
a produção de AOV a partir das lamas. 
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Figura 15. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores oxitop com lamas mistas. A- Sem 

adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade de 

20gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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A composição e as concentrações dos vários AOV que ocorreram nos ensaios com e sem 
adição de alcalinidade utilizando as lamas mistas como substrato e as lamas anaeróbias como 
inóculo estão representadas na figura 16.  

A figura 16A representa as concentrações dos AOV ao longo do ensaio ao qual não foi 
adicionado alcalinidade externa. Observa-se que até ao 5ºdia de ensaio houve um aumento, 
pouco significativo, de AOV (0,4 para 2,2 gCQO/L), ao mesmo tempo que o pH assumiu os 
valores mais baixos de todos os ensaios em estudo com este substrato (pH=7,50). Nos dias 
intermédios não se verifica um decréscimo das concentrações de AOV, sendo estas tão 
baixas que a variação não foi significativa. A concentração máxima total de AOV ocorreu no 
dia 16 com 2,9 gCQO/L. O ácido maioritário ao longo do ensaio foi o ácido acético, seguido 
do ácido propiónico e i-butírico. A partir do 7ºdia o ácido i-valérico apresentou-se em 
maiores quantidades e o pH encontrava-se numa gama entre 8,2 e 8,45 (figura 15A).  

Na figura 16B está representada a variação de AOV ao longo do ensaio ao qual foi adicionado 
5 gCaCO3/L de alcalinidade. Verifica-se que as concentrações de AOV mantiveram-se 
constantes ao longo do ensaio, apresentando um aumento de 1,1gCQO/L entre o primeiro e 
o último dia. Verifica-se que ao longo de todo o ensaio os AOV apresentaram-se com a 
mesma composição, sendo o ácido maioritário o ácido acético, seguido do propiónico, i-
butírico e i-valérico. Quando o pH estabilizou nos últimos 10 dias para uma gama entre 8,87 e 
8,99 (figura 15B) houve um aumento do ácido n-butírico. 

A figura 16C representa as concentrações de AOV determinadas ao longo do ensaio onde foi 
adicionada alcalinidade com uma concentração de 15gCaCO3/L. Verifica-se que nos primeiros 
três dias deste ensaio as concentrações de AOV eram muito baixas (0,3 a 0,7 gCQO/L) talvez 
devido ao elevado pH inicial, o qual levou mais tempo às bactérias acidogénicas a 
adaptarem-se para a produção de AOV. A partir do 7ºdia de ensaio observou-se um ligeiro 
acréscimo da concentração de AOV (1,0 gCQO/L), que se manteve constante até ao 12ºdia 
(1,2 gCQO/L). No último dia de ensaio houve um ligeiro aumento da concentração de AOV 
(2,5 gCQO/L) apesar dos elevados valores de pH no meio (pH=9,16, figura 15C) (figura 15C), 
devendo-se talvez à estabilização do substrato (lamas mistas) no meio. De forma semelhante 
ao ensaio com adição de uma concentração de 5 gCaCO3/L de alcalinidade (figura 16B) 
verificou-se que os ácidos maioritários foram o ácido acético, propiónico, i-butírico, n-
butírico e i-valérico. 

Na figura 16D apresenta-se as concentrações e os tipos de AOV produzidos no ensaio ao qual 
foi adicionado alcalinidade com uma concentração de 20 gCaCO3/L. Verifica-se que houve um 
aumento das concentrações de AOV (de 0,3 para 1,0 gCQO/L) nos primeiros cinco dias de 
ensaio. Posteriormente as concentrações mantiveram-se constantes ao longo de todo o 
ensaio, atingindo uma concentração máxima de AOV no dia 14 (1,6 gCQO/L), sendo que estes 
valores foram pouco significativos considerando a CQO total inicial disponível para a 
conversão em AOV. Observando a figura como um todo não se pode afirmar que ocorreu 
produção de AOV, mas sim uma estabilização da sua concentração ao longo do ensaio. De 
modo semelhante ao ensaio com adição de 15 gCaCO3/L de alcalinidade (figura 16C) 
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observou-se que os ácidos apresentados em maiores concentrações foram o ácido acético, 
propiónico, i-butírico, n-butírico e i-valérico. 

A figura 16E representa a evolução das concentrações dos AOV analisados ao longo do 
ensaio ao qual foi adicionada uma concentração de alcalinidade de 30 gCaCO3/L. Como 
verificado nos ensaios referidos anteriormente, a concentração de AOV manteve-se baixa 
durante todo o ensaio. A concentração máxima de AOV verificou-se no último dia de ensaio 
com 1,9 gCQO/L e os ácidos predominantes foram o ácido acético, propiónico, i-butírico, n-
butírico e i-valérico, como observado nos restantes ensaios sem e com adição de 
alcalinidade. 

Pela figura 16 verifica-se que não houve uma elevada produção de AOV utilizando como 
substrato as lamas mistas. As concentrações de AOV produzidas ao longo do ensaio foram 
muito baixas em comparação com os outros substratos (tomate, borra de café e beterraba). 
Como mencionado no subcapítulo 2.2, as lamas mistas possuíam uma concentração total de 
AOV de 3,2 gCQO/L (análise feita ao substrato tal e qual após a recolha em ETAR, antes da 
lavagem e concentração das lamas), podendo assim afirmar-se que durante estes ensaios 
não se pode afirmar que houve produção de AOV ao longo do tempo. Além disso, o pH deste 
substrato é alcalino (pH=7,43) e todos os ensaios ocorreram a um pH ainda mais elevado, em 
média 8,9, verificando-se que a fase acidogénica não se desenvolveu como era esperada. A 
mistura de AOV presentes no substrato inicial era maioritariamente composta pelo ácido 
acético, propiónico, i-butírico, n-butírico e i-valérico, sendo que os ensaios com e sem adição 
de alcalinidade não apresentaram modificações quanto ao perfil de AOV obtido.    
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Figura 16. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores oxitop com lamas mistas. 

A- Sem adição de Alcalinidade; B- Alcalinidade de 5 gCaCO3/L; C- Alcalinidade de 15 gCaCO3/L; D- Alcalinidade 

de 20 gCaCO3/L; e E- Alcalinidade de 30 gCaCO3/L 
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A percentagem de ST inicial nos ensaios utilizando como substrato as lamas mistas, foi de 
3,4±0,1%. A concentração da fração solúvel inicial nos ensaios foi muito baixa, 0,8±0,1 
gCQO/L e no final já se assistiu a um aumento com 4,2±0,6 gCQO/L. 

Pela tabela 23 verifica-se que o primeiro ensaio apresentou uma concentração de 1,76 
gCaCO3/L de alcalinidade. Como não foi adicionada alcalinidade externa ao reator, o valor 
superior a zero deve-se à alcalinidade intrínseca do substrato. Tendo em conta o parâmetro 
do grau de acidificação observa-se que o ensaio sem adição de alcalinidade foi o que obteve 
um maior grau de acidificação (15,3%) e também obteve a concentração máxima de AOV 
mais elevada (2,9 gCQO/L). Tal é devido ao facto do pH durante o ensaio ter-se apresentado 
mais baixo em relação aos outros ensaios, o que promoveu a fase acidogénica. No entanto 
observando a tabela constata-se que as condições em estudo não promovem a formação de 
AOV e, consequentemente, o grau de acidificação é menor. Este substrato devido à sua baixa 
solubilização apresenta uma baixa fração solúvel da CQO, o que impossibilita por si só a 
produção de elevadas concentrações de AOV logo no início dos ensaios. Apesar das baixas 
concentrações de AOV verifica-se pela tabela que valores baixos de alcalinidade, entre 0 e 15 
gCaCO3/L favorecem ligeiramente o grau de acidificação das lamas mistas. Por outro lado, a 
adição de concentrações elevadas de alcalinidade inibe a produção de AOV.  

 

Tabela 23. Parâmetros analisados nos ensaios (oxitop) com lamas mistas como substrato, a diferentes 

alcalinidades (pHinicial, CQOs inicial, CQOs final, grau de acidificação, máximo de AOV e o dia de amostragem) 

Ensaio 
Alk adicionada 

[gCaCO3/L] 
Alk inicial 

[gCaCO3/L] 
CQOt inicial 

[gCQO/L] 

pH 
mínimo 

Máximo 
de AOV 

[gCQO/L] 

Grau de 
acidificação 

máximo 
(%) 

L1 0 1,90 18,8 7,50 2,9 15,3 

L2 5 6,70 21,0 8,10 1,9 9,0 

L3 15 15,60 21,1 8,44 2,5 11,8 

L4 20 20,00 22,9 8,44 1,6 7,1 

L5 30 28,00 23,7 8,40 1,9 7,9 

 

3.2 Comparação dos ensaios em reatores descontínuos, em oxitop 

Neste trabalho experimental foram estudados, em oxitop, diferentes resíduos (tomate, borra 
de café, lamas mistas e beterraba) para a obtenção do seu potencial de acidificação em 
termo de produção de AOV, por forma a avaliar o grau de acidificação obtido nas condições 
testadas. O parâmetro estudado foi a influência da adição de alcalinidade externa, pelo que 
foram analisadas cinco concentrações diferentes de alcalinidade externa adicionada para os 
vários substratos (0, 5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L). 

Na figura 17 está comparado o grau de acidificação máximo obtido em todos os ensaios de 
digestão dos quatro substratos em estudo (tomate, borras de café, lamas excedentárias e 
beterraba) sem e com adição de alcalinidade (5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L). 
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Pela análise da figura 17 verificou-se a existência de dois tipos de substrato: um de maior 
biodegradabilidade (beterraba e tomate) e outro de menor biodegradabilidade (borra de 
café e lamas mistas).  

Observa-se que nos substratos de maior biodegradabilidade independentemente da 
quantidade de alcalinidade externa adicionada, a percentagem do grau de acidificação foi 
sempre superior a 25%. Para além disso, o substrato beterraba alcançou sempre um grau de 
acidificação superior ao do tomate, independentemente da concentração de alcalinidade 
adicionada. Excecionalmente, sem adição de alcalinidade externa as lamas mistas obtiveram 
um grau de acidificação um pouco mais elevado que a beterraba, mas não muito significativo 
(15,3 e 14,3 gCQO/L, respetivamente). Por outro lado, a beterraba apresentou um aumento 
no perfil do grau de acidificação à medida que foi aumentada a concentração de alcalinidade 
para 15 gCaCO3/L e um decréscimo quando adicionada concentrações de alcalinidade mais 
altas (20 e 30 gCaCO3/L). Quanto ao tomate os graus de acidificação mais elevados foram 
obtidos com a adição de alcalinidades intermédias (15 e 20 gCaCO3/L). A tendência de 
diminuição do grau de acidificação com o aumento para valores mais elevados da 
alcalinidade prende-se com o fato de as concentrações de alcalinidade mais elevadas 
favorecerem os valores de pH mais elevados, que são geralmente mais desfavoráveis para a 
formação de AOV. Relativamente ao grau de acidificação máximo obtido ao longo dos 
ensaios e respetiva concentração de alcalinidade, para cada um dos substratos em estudo 
com mais biodegradabilidade considera-se as seguintes condições a serem estudadas na fase 
seguinte: o tomate com 20 gCaCO3/L (49% de grau de acidificação) e a beterraba com 15 
gCaCO3/L (71,2% de grau de acidificação).  

Na figura 17 no caso dos substratos com menor biodegradabilidade verificou-se que tanto 
com adição de alcalinidade (5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L) como sem adição de alcalinidade 
externa, estes substratos apresentaram uma tendência quase constante no grau de 
acidificação. Em comparação com os restantes substratos (tomate e beterraba), a borra de 
café e as lamas mistas apresentam uma elevada concentração total da CQO (593,4 g/kg e 
143,6 g/L, respetivamente) (subcapítulo 2.2 nas tabelas 13 e 14) e uma baixa fração solúvel 
da mesma, o que os menos facilmente pouco biodegradáveis sendo mais difícil a sua 
acidificação, requerendo um passo extra de hidrólise para a formação de AOV em 
concentrações mais elevadas. A borra de café e as lamas mistas obtiveram valores muito 
próximos de acidificação, quando foi adicionada alcalinidade ao meio. Contudo, quando não 
foi adicionada alcalinidade ao meio via externa, as lamas mistas apresentaram o maior grau 
de acidificação (15,3%) comparativamente a todos os outros substratos. No entanto, como se 
verifica no caso das lamas mistas, e como já referido por outros autores (Yu et al., 2008), 
certos substratos complexos podem ser capazes de produzir maiores concentrações de AOV, 
e consequentemente maior grau de acidificação, a pH um pouco mais elevados. No que diz 
respeito ao grau de acidificação máximo registado ao longo dos ensaios e respetiva 
concentração de alcalinidade, cada um dos substratos em estudo menos biodegradável 
obteve: a borra de café 8% com 5 gCaCO3/L e as lamas mistas 15,3 sem adição de 
alcalinidade externa.  
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Figura 17. Grau de acidificação máximo dos vários tipos de substratos (tomate, borra de café, beterraba e lamas 

mistas) a diferentes alcalinidades (0, 5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L)  

 

3.3 Ensaios descontínuos de acidificação em reatores batch de 5L 

3.3.1 Digestão de Lamas mistas e Co-digestão de lamas mistas com FORSU 

Neste subcapítulo serão apresentados os dados relativos aos ensaios em reatores batch de 
5L, utilizando as lamas mistas de uma ETAR e a FORSU como substrato e a biomassa 
anaeróbia de uma ETAR como inóculo. Visto que os ensaios que decorreram em oxitop com o 
substrato lamas mistas não apresentaram quantidades significativas de AOV (15,3% de grau 
de acidificação), optou-se por realizar duas digestões de lamas mistas testando duas 
condições de alcalinidade diferentes, 0 e 10 gCaCO3/L, para comparação de resultados. De 
modo a avaliar o comportamento dos reatores em digestão e co-digestão foi estudada a 
variação da concentração e da qualidade dos AOV produzidos, da CQOs e do pH.  

Na figura 18A estão representados os resultados do ensaio de digestão utilizando como 
substrato apenas lamas mistas sem adição de alcalinidade externa. Observa-se que o pH 
apresentou um perfil de aumento ao longo do ensaio, aumentando de 5,73 para 6,9 do início 
para o final do ensaio. Contudo nos primeiros dias diminuiu para 5,61, coincidindo com a 
concentração máxima de AOV (3,1 gCQO/L). Posteriormente, à medida que o pH foi 
aumentando a produção de AOV foi diminuindo, pois com este substrato o aumento do pH 
não beneficia a produção de AOV. Nos primeiros 7 dias as concentrações de CQOs foram 
superiores, coincidindo com as concentrações mais elevadas de AOV, denotando-se um 
favorecimento da produção de AOV. 
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A figura 18B exibe os resultados do ensaio com o substrato lamas mistas ao qual foi 
adicionado alcalinidade com uma concentração de 10 gCaCO3/L. Verifica-se que o pH ao 
longo do ensaio apresentou-se praticamente constante, variando do início ao final do ensaio 
entre 7,65 e 7,72, comportando-se de forma diferente comparativamente ao ensaio ao qual 
não foi adicionado alcalinidade. Observa-se também que a concentração de CQOs foi 
aumentando ao longo do ensaio, denotando-se uma fase de hidrólise significativa, o que 
levou também ao aumento da produção de AOV. A concentração máxima de AOV ocorreu no 
último dia de ensaio com 4,5 gCQO/L, tendo sido superior ao observado no ensaio sem 
adição de alcalinidade externa. 

A figura 18D representa os resultados obtidos no ensaio onde foi testada uma co-digestão de 
FORSU e lamas mistas, numa proporção de 50%-50% respetivamente. Verifica-se que o pH 
nos primeiros 5 dias de ensaio apresentou uma tendência de decréscimo, de 7,26 para 6,35. 
Coincidentemente nos mesmos dias, as concentrações de AOV produzidos aumentaram 
(presença de um substrato facilmente biodegradável - FORSU), atingindo 13 gCQO/L, bem 
como a concentração da fração solúvel da CQO, o que favoreceu a produção de AOV. A partir 
do 6ºdia do ensaio as concentrações de AOV e de CQOs diminuíram, tendo o pH aumentado 
variando de 7,31 para 7,82. A diminuição mais pronunciada da concentração de AOV deveu-
se ao aumento do metano contido no biogás, que sugere a ocorrência da fase metanogénica 
(figura 19). A partir do 8º dia de ensaio, no biogás produzido a fração de CH4 foi superior à 
fração de CO2 com 50% e 45,5%, respetivamente, aumentando para 64,6% e 27,2%, de CH4 e 
CO2 respetivamente. 

Na figura 18C encontram-se representados os resultados do ensaio onde foi estudada a co-
digestão de lamas mistas com FORSU, numa proporção de 25% e 75% de sólidos totais 
respetivamente. Como no ensaio anterior (50%-50%) verifica-se que o pH diminuiu 
gradualmente nos primeiros dias do ensaio, de 7,34 para 6,13, coincidindo com o aumento 
da produção de AOV, atingindo 18 gCQO/L. Conjuntamente a concentração de CQOs também 
aumentou, tendo assim favorecido a produção de AOV, visto que havia mais carbono 
disponível na fração solúvel para ser convertido em AOV. A partir do 5ºdia de ensaio a 
evolução de pH, apesar de forma instável, apresentou uma tendência de aumento, atingindo 
no final 8,10, coincidindo com a diminuição de AOV e da fração solúvel da CQO. 
Comparativamente ao ensaio anterior (50%-50% de lamas e FORSU) verifica-se que este 
ensaio apresentou maior concentração de AOV produzidos.  
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Figura 18. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores batch de 5L com lamas mistas e 

FORSU. A- 100% lamas mistas sem adição de alcalinidade; B- 100% lamas mistas com alcalinidade de 

10gCaCO3/L; C- 25%lamas mistas+75%FORSU; e D- 50%lamas mistas +50% FORSU 
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Figura 19. Produção de biogás e percentagens de CH4 e CO2 contidas no biogás produzido no ensaio em 

reatores batch de 5L com 50% lamas mistas e 50% FORSU 

 

Na figura 20A estão representadas as concentrações dos diversos tipos de AOV analisados ao 
longo do ensaio da digestão com o substrato lamas mistas, sem adição de alcalinidade 
externa. Verifica-se que os ácidos em concentrações maioritárias ao longo do ensaio são o 
ácido acético, propiónico e n-butírico. Observa-se que o pH quando atingiu valores mais 
elevados (6,43) (figura 18A) as concentrações de ácido acético diminuíram, tendo aumentado 
as concentrações de ácido i-butírico e i-valérico. Por outro lado, a partir do 19ºdia quando o 
pH assumiu os valores mais elevados, entre 6,72 e 6,90 (figura 18A) as concentrações do 
ácido n-butírico diminuíram, pois foi convertido a ácido acético. Verificando a figura 20A 
constata-se também que as concentrações de AOV ao longo do ensaio foram muito 
constantes, não existindo uma produção de AOV efetiva mas sim uma acumulação no meio 
reacional de AOV por parte do consórcio de bactérias, pois o ponto inicial e final das 
concentrações de AOV são muito próximas (2,5 e 2,8 gCQO/L, respetivamente).  

A figura 20B apresenta as concentrações dos vários tipos de AOV ao longo do ensaio ao qual 
foi adicionada 10 gCaCO3/L utilizando como substrato as lamas mistas. Comparativamente ao 
ensaio anterior, ao qual não foi adicionada alcalinidade externa, observa-se que ocorreu uma 
maior produção de AOV, variando entre o início e o fim do ensaio de 1,9 para 4,5 gCQO/L. De 
forma semelhante ao ensaio anterior, constata-se que nos primeiros dias os ácidos com 
maiores concentrações eram o ácido acético, propiónico e n-butírico, apresentando também 
concentrações significativas de ácido i-butírico, i- valérico e n-valérico. A partir do 5º dia as 
concentrações de ácido n-butírico e n-valérico foram diminuindo, ao passo que as 
concentrações de ácido acético aumentaram significativamente, presumindo assim a 
conversão de ácido de cadeia longa a ácido acético. O pH também pode ter influenciado visto 
que até ao 8ºdia apresentou-se com valores mais irregulares, entre 7,30 e 7,86, e 
posteriormente manteve-se numa média de 7,63.  
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Analisando as figuras 20A e 20B, constata-se que no que diz respeito ao pH, quando se 
observaram valores de pH mais baixos, a mistura de AOV obtida foi predominantemente 
constituída por AOV de cadeira longa (como o n-butírico, i-valérico e n-valérico). Com valores 
de pH acima de 7,5, obtiveram-se predominantemente ácidos de cadeia mais curta (acético e 
propiónico). Ambos os ensaios não produziram ácido n-capróico.  

Na figura 20D exibe a produção e as respetivas concentrações dos AOV analisados ao longo 
do ensaio da co-digestão de 50% lamas mistas e 50% FORSU. Até ao 6ºdia as concentrações 
de AOV foram aumentando, onde foi atingido o máximo com 13 gCQO/L. Posteriormente 
observou-se um decréscimo das concentrações até ao último alcançando 4,6 gCQO/L. É 
verificado que de forma semelhante ao ensaio com uma co-digestão de 25% lamas mistas e 
75% FORSU, os ácidos produzidos maioritariamente até ao 12ºdia foram o ácido acético, 
propiónico e n-butírico, quando o pH apresentou valores entre 6,35 e 7,42. Além disso, 
também ocorreu um aumento gradual das concentrações do ácido i-butírico e i-valérico, que 
pode ser devido à produção destes ácidos e não ser verificado consumo ou transformação 
em ácidos de cadeia curta. Outra alternativa pode ser o facto do ácido i-butírico ter sido 
isomerado a ácido n-butírico e ainda oxidado formando o ácido acético (Matthies and Schink, 
1992). Ente o 14º e o 26ºdia assistiu-se a um aumento de ácido acético e uma diminuição das 
concentrações de n-valérico. Tal pode ser devido ao facto de não ocorrer isomerização entre 
o ácido i-valérico e n-valérico, e desta degradação o ácido acético é o único produto orgânico 
resultante (Wang et al., 1999). Por outro lado, a hidrólise do ácido n-valérico dá origem a 
uma mistura de ácido acético e ácido propiónico. De facto assistiu-se a uma conversão do 
ácido n-butírico e n-valérico a ácido propiónico e ao mesmo tempo ocorreu uma conversão 
de ácido acético a metano, pois a fração de metano presente no biogás produzido aumentou 
ligeiramente no ensaio (figura 19). Nesta fase o pH encontrava-se mais elevado, numa gama 
entre 7,11 e 7,86. 

A figura 20C expõe as concentrações dos vários tipos de AOV produzidos ao longo do ensaio 
da co-digestão de 25% lamas mistas e 75% FORSU. Do mesmo modo que no ensaio da co-
digestão de 50% lamas mistas e 50% FORSU, as concentrações de AOV foram aumentando 
até ao 6ºdia, atingindo 18 gCQO/L e que depois diminuíram até ao último dia de ensaio com 
6,8gCQO/L. Verifica-se que os ácidos produzidos em maiores quantidades durante o ensaio 
foram o ácido acético, propiónico, n-butírico aquando o pH se apresentou numa gama entre 
6,33 e 7,34 (figura 18C). Também Capela et al., 2008 verificou na digestão da FORSU uma 
elevada tendência para a produção de ácido acético, propiónico e i-butírico quando o pH 
observado era baixo (6,7). Além disso, também é observado que os ácidos de cadeia longa (n-
butírico, i-valérico, n-valérico e n-capróico) surgem em maiores quantidades nos primeiros 12 
dias, em que o pH se apresentou numa gama entre 6,33 e 7,44 (figura 18C). Posteriormente 
verificou-se uma conversão dos ácidos n-butírico, n-valérico e n-capróico em ácido 
propiónico, em que o pH oscilou entre 7,01 e 8,10 (figura 18C). Os ácidos i-butírico e i-
valérico aumentaram consideravelmente durante o ensaio.  
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Figura 20. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores batch de 5L com lamas 

mistas e FORSU. A- 100% lamas mistas sem adição de alcalinidade; B- 100% lamas mistas com alcalinidade; C- 

25%lamas mistas+75%FORSU; e D- 50%lamas mistas+50%FORSU 
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Pela tabela 24 verifica-se que o primeiro ensaio (S1) apresentou uma concentração de 
alcalinidade de 0,9 gCaCO3/L, porém não foi adicionada alcalinidade externa, sendo esse 
valor de alcalinidade proveniente do substrato lamas mistas (4,6 gCaCO3/L). Verifica-se que 
os dois primeiros ensaios apresentavam uma CQO total e solúvel inicial muito próxima, visto 
também a sua proximidade de ST presente em ambos os ensaios. O pH inicial dos ensaios foi 
diferente, devido à alcalinidade que continham, ou seja o ensaio sem adição de alcalinidade 
apresentou um pH inicial mais baixo (5,73) e o ensaio ao qual foi adicionada uma alcalinidade 
de 10 gCaCO3/L apresentou um pH de 7,65. Constata-se que ocorreu maior grau de 
acidificação no ensaio ao qual foi adicionada 10 gCaCO3/L com 31,9% e 4,5 gCQO/L de 
concentração máxima de AOV produzida no ensaio, devido ao perfil constante do pH durante 
o ensaio (figura 18B), permitindo às bactérias acidogénicas adaptarem-se ao meio para a 
produzirem os AOV. 

Os ensaios F1 e F2 tinham como um dos objetivos o estudo do comportamento das 
respetivas co-digestões a uma concentração de 10gCaCO3/L de alcalinidade. Contudo, 
observando a tabela 24 constata-se que a alcalinidade inicial dos ensaios foi mais baixa do 
que era esperada, obtendo o reator F1 uma concentração de 8,15 gCaCO3/L e o reator F2 
uma concentração de 3,75 gCaCO3/L. Tal deveu-se à alcalinidade intrínseca das lamas mistas 
(4,6 gCaCO3/L). Por outro lado, a percentagem desejada de ST para ambos os ensaios era de 
5%, no entanto a percentagem de ST obtida foi de 3,54±0,94%. A diferença dos ST 
comparativamente ao valor em estudo pode dever-se ao processo de elaboração da FORSU, 
pois esta compreende um período de secagem antes da sua utilização. Se a secagem não for 
feita na totalidade ou homogeneamente pode originar valores de ST inferiores aos 
pretendidos.  

Analisando a tabela 24 constata-se que o ensaio com uma co-digestão de 50% lamas mistas e 
50% FORSU foi onde ocorreu o maior grau de acidificação com 59,4%. Este ensaio 
apresentou uma menor concentração máxima de AOV (13 gCQO/L) em relação ao ensaio 
com 25% lamas mistas e 75% FORSU e, no entanto apresentava uma CQO inicial total menor 
devido à inferior %ST e uma concentração de alcalinidade menor, que induziu um pH de 
arranque mais ácido e que pode ter favorecido a formação de AOV.   
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Tabela 24. Parâmetros analisados nos ensaios em batch de 5L com lamas mistas (alcalinidade 0 gCaCO3/L e 10 

gCaCO3/L) e duas co-digestões de lamas mistas e FORSU como substrato (25%+75% e 50%+50% lamas mistas e 

FORSU, respetivamente) (%STinicial, Alkinicial, pHmínimo, CQOs inicial, CQOt inicial, máximo de AOV e grau de acidificação) 

Ensaio 
Alk 

adicionada 
[gCaCO3/L] 

Alk inicial 
[gCaCO3/L] 

CQOs inicial 

[gCQO/L] 

CQOt inicial 

[gCQO/L] 

pH 

mínimo 

Máximo 
de AOV 

[gCQO/L] 

Grau de 
acidificação 

máximo 
(%) 

S1 0 0,9 2,8 14,6 5,61 3,1 21,0 

S2 10 9,2 2,8 14,0 7,30 4,5 31,9 

F2 (50%lamas 
mistas+50%FORSU) 

10 3,75 9,35 21,9 6,35 13,0 59,4 

F1 (25%lamas 
mistas+75%FORSU) 

10 8,15 15,43 36,9 6,13 18,0 48,8 

 

 

3.3.2 Digestão de tomate e co-digestão de tomate e lamas mistas 

Neste subcapítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios utilizando tomate e 
lamas mistas de uma ETAR como substrato e biomassa anaeróbia de uma ETAR como 
inóculo. Os ensaios em reatores oxitop utilizando como substrato lamas mistas de uma ETAR 
não produziram quantidades significativas de AOV (15,3%), pelo que foi realizada um estudo 
com três misturas de co-digestão (75%-25%, 50%-50% e 25%-75% de tomate e lamas mistas, 
respetivamente) em reatores batch de 5L com o intuito de promover a biodegradabilidade e 
o grau de acidificação do substrato considerado menos biodegradável (lamas mistas). Além 
disso foi realizada também uma digestão de tomate nas mesmas condições para comparação 
de resultados. As condições estudadas foram uma percentagem de ST no reator de 3% e a 
adição de uma concentração de 5gCaCO3/L de alcalinidade, ensaio que apresentou um dos 
melhores comportamentos nos ensaios oxitop de tomate. Para avaliação do comportamento 
do reator e digestão/co-digestão foi estudada a variação da fração solúvel da CQO, da 
concentração dos diversos tipos de AOV produzidos e da evolução de pH ao longo dos 
ensaios.  

Na figura 21A está representada a evolução do pH e das concentrações de AOV e da fração 
solúvel da CQO do ensaio da digestão apenas de tomate. Verifica-se que o pH nos primeiros 8 
dias decresceu de 7,24 para 5,86, e ao mesmo tempo assistiu-se ao aumento da 
concentração de AOV até cerca de 20 gCQO/L. A partir do 14ºdia de ensaio a fração solúvel 
da CQO apresentou uma tendência de diminuição, conjuntamente com a diminuição da 
concentração de AOV e respetiva subida do pH para valores de 7,80. 

A figura 21B apresenta os resultados do ensaio no qual foi realizada uma co-digestão de 
tomate e de lamas mistas de uma ETAR, numa proporção de 75% e 25% respetivamente. Nos 
primeiros dois dias de ensaio com o decréscimo do pH de 7,34 para 6,68, a concentração de 
AOV atingiu 10,9 gCQO/L. Sendo que posteriormente o pH apresentou uma tendência de 
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aumento provavelmente devido à concentração de AOV presente no reator diminuir de 10,9 
para 4,6 gCQO/L, conjuntamente com a diminuição da fração solúvel da CQO. 
Comparativamente ao ensaio anterior com a digestão apenas do tomate (figura 21A) 
constata-se que neste caso não houve um decréscimo de pH tão acentuado, nem uma 
produção tão elevada de AOV. Tal deve-se ao facto deste ensaio já ter uma quantidade 
considerável de lamas mistas (25%), um substrato que é pouco biodegradável, o que dificulta 
o processo de acidificação, e portanto a produção de AOV.  

Na figura 21C encontram-se representados os resultados obtidos do ensaio da co-digestão de 
tomate com lamas mistas, numa proporção de 50% e 50% respetivamente. Constata-se um 
comportamento idêntico ao ensaio anterior em que o pH diminui nos primeiros dias de 7,44 
para 6,90, verificando-se no mesmo intervalo de tempo um aumento da concentração de 
AOV para cerca de 7 gCQO/L, valor mais baixo que o obtido no ensaio anterior. A 
concentração da CQOs apresentou uma tendência de decréscimo ao longo do ensaio, 
variando de 11,13 para 4,58 gCQO/L, de modo análogo ao ensaio anterior. Este ensaio 
relativamente aos anteriores (figuras 21A e 21B) apresentou um menor decréscimo do pH e 
uma menor concentração de AOV, visto que apresentava uma co-digestão com igual 
proporção de ambos os substratos (tomate e lamas mistas), sendo as lamas mistas um dos 
substratos mais difícil de degradar.  

A figura 21D apresenta os resultados obtidos quanto à evolução do pH e das concentrações 
de CQOs e de AOV que ocorreram no ensaio da co-digestão de tomate com uma maior 
quantidade de lamas mistas, numa proporção de 25% e 75% respetivamente. Verifica-se que 
neste ensaio o perfil de pH foi semelhante aos ensaios anteriores (figuras 21A, 21B e 21C), 
apresentando um menor decréscimo (7,47 a 7,21) e não apresentando uma variação muito 
significativa entre o ponto inicial e final (de pH=7,47 a 7,65). A concentração da fração 
solúvel da CQO apresentou uma diminuição inferior assumindo valores baixos 
(comparativamente aos ensaios anteriores), entre 6,73 e 3,33 gCQO/L. Por sua vez não houve 
uma elevada produção de AOV ao longo do ensaio, variando de 1,9 para 3,2 gCQO/L, do 
início para o final do ensaio, ocorrendo a concentração máxima de AOV no 9ºdia, com 4,2 
gCQO/L. Este ensaio foi o que apresentou menor produção de AOV comparativamente aos 
ensaios anteriores (figuras 21A, 21B e 21C), pois possuía uma elevada fração de lamas mistas 
(75%), e este substrato apresenta uma baixa biodegradabilidade.  
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Figura 21. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e do pH em reatores batch de 5L com tomate e lamas 

mistas. A- 100%tomate; B- 75%tomate+25%lamas mistas; C- 50%tomate+50%lamas mistas e D- 25% 

tomate+75%lamas mistas 
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Na figura 22 encontram-se representadas as concentrações dos diversos tipos de AOV (ácido 
acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, n-valérico e n-capróico) produzidos ao 
longo dos ensaios de digestão de tomate e co-digestões de tomate com lamas mistas (75%-
25%, 50%-50% e 25%-75%, respetivamente).  

A figura 22A apresenta os resultados obtidos ao longo do ensaio com a digestão de apenas 
tomate quanto aos tipos de AOV produzidos. Verifica-se que a concentração de AOV 
produzidos aumentou ao longo do ensaio, atingindo o máximo ao 14ºdia com 20,2 gCQO/L. 
As concentrações mais elevadas de AOV obtiveram-se no período em que o pH se encontrava 
mais baixo, entre 7,24 e 6,10 (figura 21A), o que favoreceu a ocorrência da fase acidogénica. 
Quando os valores de pH aumentaram para valores entre 6,77 e 7,82 assistiu-se a um 
decréscimo das concentrações de AOV, devido à ocorrência da fase metanogénica a partir do 
14ºdia, visto que no biogás produzido a fração de CH4 passou nessa altura a ser superior à 
fração de CO2 (figura 23A). Nos primeiros dias os ácidos produzidos maioritariamente foram 
o ácido acético, propiónico e n-butírico, com o pH a apresentar valores entre 6,26 e 7,43. 
Com a diminuição do pH para valores mais baixos (numa gama entre 5,86 e 6,77) a mistura 
de AOV apresentou concentrações mais elevadas de ácidos de cadeia longa (n-valério e n-
capróico). A partir do 14ºdia a concentração do ácido de cadeira mais curta, o ácido acético, 
diminui substancialmente devido provavelmente à sua conversão em metano (figura 23A).  

Na figura 22B encontra-se representada as concentrações dos vários tipos de AOV 
produzidos no ensaio com uma co-digestão de tomate e lamas mistas, numa proporção de 
75% e 25%, respetivamente. Verifica-se que os ácidos em concentrações maioritárias nos 
primeiros dias são o ácido acético, propiónico e n-butírico. Verifica-se de modo análogo ao 
ensaio anterior (figura 22A) que os ácidos de cadeia mais curta apresentaram-se novamente 
com concentrações mais elevadas nos dias em que o pH no ensaio se encontrava numa gama 
mais baixa, entre 6,68 e 7,34 (figura 22B). O valor de pH aumentou no 5ºdia de ensaio para 
uma gama entre 6,78 e 7,60 até ao 16ºdia, e neste caso de co-digestão levou ao aumento das 
concentrações de ácidos de cadeia longa (i-valérico, n-valérico e n-capróico). Nos últimos 
dias de ensaio o pH encontrava-se numa gama mais alta, aproximadamente a 7,87, tendo-se 
assistido a um decréscimo nas concentrações de ácidos de cadeia longa. O decréscimo da 
concentração total de AOV ocorreu no 7ºdia de ensaio (de 10,8 para 4,6 gCQO/L) devido ao 
desencadeamento da fase metanogénica, pois a fração de CH4 era superior em comparação 
com a fração de CO2 no biogás produzido (figura 23B).  

A figura 22C representa as concentrações e os tipos de AOV produzidos no ensaio com uma 
co-digestão de tomate e lamas mistas, numa proporção de 50% e 50%, respetivamente. Pela 
figura 22C constatou-se que o pH ao longo do ensaio variava numa gama entre 6,85 e 7,89, 
um pH mais elevado do que aquele que foi observado nos ensaios anteriores (figura 22A e 
22B), o que não favoreceu o desenvolvimento de ácidos de cadeia longa. Verifica-se que nos 
primeiros 9 dias os ácidos em quantidades maioritárias foram o ácido acético, propiónico e n-
butírico. Posteriormente, a concentração do ácido n-butírico começa a diminuir 
gradualmente ao longo do ensaio devido, provavelmente, ao desenvolvimento da fase 
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metanogénica (figura 23C), no qual nesses dias mais de metade do biogás produzido no 
ensaio correspondeu à fração de metano.  

Na figura 22D encontra-se os resultados obtidos do ensaio com uma co-digestão de tomate e 
lamas mistas, numa proporção de 25% e 75%, respetivamente, quanto às concentrações dos 
diversos tipos de AOV produzidos. A concentração máxima de AOV ocorreu no dia 9 com 4,2 
gCQO/L. Constata-se que neste ensaio não houve uma elevada produção de AOV, variando 
de 1,9 e 4,2 gCQO/L ao longo do ensaio. Em comparação com os restantes ensaios (figura 
23A, 23B e 23C) tal facto é devido ao alto teor de lamas mistas (75%) presente no reator, o 
qual inibiu a produção de AOV. Também o perfil de pH apresentado ao longo do ensaio 
contribuiu para a inibição da produção de AOV na co-digestão destes substratos (tomate e 
lamas mistas), pois comparativamente aos restantes ensaios (figuras 22A, 22B e 22C) foi o 
que apresentou valores mais elevados, na gama entre 7,13 e 7,75. Este ensaio apresentava 
uma proporção maior de lamas mistas (75%) o que fez com que o pH inicial fosse mais 
elevado (pH do substrato de 7,43, como mencionado no subcapítulo 2.2, na tabela 13). Além 
disso pela figura 23D deduz-se que a fase metanogénica iniciou-se mais cedo do que nos 
restantes ensaios (figura 23A, 23B, 23C), entre o 4º e 5º dia de ensaio. Os AOV com 
concentrações mais elevadas ao longo do ensaio foram o ácido acético, propiónico e n-
butírico. Contudo, observou-se um decréscimo da concentração do ácido n-butírico e um 
aumento (aproximadamente em dobro) do ácido acético a partir do 8ºdia de ensaio, 
constatando-se que o ácido n-butírico foi convertido em ácido acético. Também a partir 
desse mesmo dia assistiu-se a um aumento da fração de metano no biogás produzido no 
reator, podendo sugerir que o ácido n-butírico foi convertido a ácido acético e, por sua vez, 
este foi convertido em metano.  

Comparativamente ao ensaio da co-digestão das lamas com FORSU verifica-se pela figura 20 
e 22 que a co-digestão do tomate também apresentou quantidades consideráveis de ácidos 
de cadeia longa (como o capróico). As co-digestões de tomate e lamas apresentam 
quantidades superiores de ácido acético relativamente à co-digestão de FORSU com lamas, 
enquanto que estas apresentam ácido propiónico e n-butírico em concentrações mais 
elevadas. 

Comparando a digestão de lamas (figura 20A e 20B) com a digestão de tomate (figura 22A) 
verifica-se que as lamas são menos biodegradáveis, apresentando concentrações mais baixas 
de AOV. No entanto em termos de qualidade apresentam maioritariamente quantidades de 
ácido propiónico e n-butírico, enquanto a digestão de tomate apresentou valores mais 
elevados de ácido acético, n-butírico e n-capróico. 
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Figura 22. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores batch de 5L com tomate 

e lamas mistas. A- 100%tomate; B- 75%tomate+25%lamas mistas; C- 50%tomate+50%lamas mistas e D- 25% 

tomate+75%lamas mistas 
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Figura 23. Produção de biogás e percentagens de CH4 e CO2 contidas no biogás produzido no ensaio em 

reatores batch de 5L com tomate e lamas mistas. A- 100%tomate; B- 75%tomate+25% lamas mistas; C- 

50%tomate+50% lamas mistas e D- 25% tomate+75%lamas mistas 
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Verifica-se que todos os ensaios (digestão de tomate e co-digestão de tomate e lamas 
mistas) operaram a aproximadamente 3% de ST. A alcalinidade externa adicionada foi de 5 
gCaCO3/L, apresentando os ensaios uma alcalinidade um pouco mais elevada devido à 
alcalinidade intrínseca do substrato lamas mistas (4,6 gCaCO3/L) e da biomassa anaeróbia 
(5,15 gCaCO3/L) (subcapítulo 2.2 na tabela 11). Pela tabela 25 constata-se que o ensaio que 
alcançou um maior grau de acidificação foi o teste de digestão apenas de tomate com 47,4%, 
que também apresentou a concentração máxima de AOV mais elevada (20,2 gCQO/L). Os 
parâmetros de grau de acidificação e de evolução do pH variaram inversamente entre os 
ensaios em estudo. O grau de acidificação diminui consoante a diminuição da porção de 
tomate adicionada ao ensaio, e o pH aumentou à medida que aumentava a porção 
adicionada de lamas aeróbias ao ensaio. Verifica-se assim que adição de uma maior porção 
de lamas mistas diminui a produção de AOV, pois é um substrato com uma 
biodegradabilidade baixa. A sua baixa biodegradabilidade é comprovada pelo decréscimo da 
CQOs à medida que é adicionada uma concentração mais elevada de lamas mistas. Além 
disso é um substrato alcalino, o que favorece o aumento do pH do ensaio, inibindo também a 
atividade acidogénica do meio. 

 

Tabela 25. Parâmetros analisados nos ensaios em reatores batch de 5L com tomate e lamas mistas como 

substrato, com uma digestão e três co-digestões (75%+25%, 50%+50% e 25%+75% tomate e lamas mistas, 

respetivamente) (%STinicial, Alkinicial, pHmínimo, CQOs inicial, CQOt inicial, máximo de AOV e grau de acidificação) 

Ensaio 
CQOs inicial 

[gCQO/L] 

CQOt inicial 

[gCQO/L] 
pH mínimo 

Máx. AOV 
[gCQO/L] 

Grau de 
acidificação 
máximo (%) 

R1 (100%tomate) 27,15 42,6 5,86 20,2 47,4 

R2 (75%tomate-25%lamas) 16,27 37,2 6,68 10,9 29,4 

R3 (50%tomate-50%lamas 11,13 31,1 6,85 7,2 23,2 

R4 (25%tomate-75%lamas 6,73 27,6 7,21 4,2 15,3 

 

3.3.3 Digestão de beterraba e co-digestão de beterraba e lamas mistas 

Os resultados obtidos nos ensaios aplicando como substrato a beterraba e as lamas mistas de 
uma ETAR e como inóculo a biomassa anaeróbia de uma ETAR, a reatores batch de 5L, serão 
apresentados neste subcapítulo. Dado que nos ensaios em reatores oxitop utilizando as 
lamas mistas não houve formação de quantidades consideráveis de AOV (2,9gCQO/L), foi 
realizado um teste com três co-digestões (75%-25%, 50%-50% e 25%-75% de beterraba e 
lamas mistas, respetivamente), de modo a promover a biodegradabilidade e o grau de 
acidificação das mesmas. Com o intuito de comparação de resultados também foi realizada 
uma digestão de beterraba nas mesmas condições, ou seja, 5% de ST e a adição de uma 
concentração de 15gCaCO3/L de alcalinidade. Estas condições foram estudadas na primeira 
fase em oxitop, e apresentaram o comportamento mais favorável nos ensaios oxitop 
beterraba. Nesta digestão e co-digestões foi estudada a variação da fração solúvel da CQO e 
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dos vários tipos de AOV e da evolução do pH ao longo dos ensaios, de modo a avaliar o 
comportamento do reator. 

Na figura 24 encontra-se representada os resultados obtidos nos ensaios de digestão de 
beterraba e co-digestão de beterraba com lamas mistas (75%+25%, 50%+50% e 25%+75%, 
respetivamente) quanto à evolução dos parâmetros de pH, concentrações de CQOs e de 
AOV.  

A figura 24A apresenta os resultados da digestão de beterraba, verifica-se que o pH decresce 
nos primeiros dias de ensaio, de 7,98 para 6,56. Neste intervalo de tempo ocorreu a 
produção mais acentuada de AOV, variando atingindo 17,7 gCQO/L. Posteriormente, o pH foi 
aumentando gradualmente ao longo do ensaio, entre o início e o fim do ensaio o pH tinha 
praticamente o mesmo valor, 7,98 e 7,99. Em relação à fração solúvel da CQO verifica-se que 
à medida que a mesma aumentou a concentração produzida de AOV também aumentava, 
verificando-se assim a conversão de compostos mais complexos dissolvidos no meio em AOV. 
A concentração máxima de AOV foi determinada no 12º dia de operação, com 21,8 gCQO/L. 
A partir deste mesmo dia a produção de AOV foi diminuindo devido ao aumento da fração de 
metano no biogás produzido, indicando que estávamos perante a fase metanogénica (figura 
25A).  

Na figura 24B estão representados os resultados obtidos com um co-digestão de 75% de 
beterraba e 25% de lamas mistas. Verifica-se que os valores de pH neste ensaio foram, no 
geral, mais elevados do que os apresentados para a digestão da beterraba (figura 24A), 
devido em parte ao pH das lamas mistas, que apresenta valores alcalinos (7,5) (subcapítulo 
2.2, na tabela 14). A produção de AOV neste ensaio foi ligeiramente mais irregular que no 
ensaio anterior (figura 24A) atingindo uma concentração máxima de AOV com 18,5 gCQO/L.  

A figura 24C indica os resultados obtidos do ensaio de co-digestão de beterraba e lamas 
mistas, numa proporção de 50%-50%, respetivamente. Verifica-se que o pH não apresentou 
nos primeiros dias um decréscimo tão acentuado como nos ensaios anteriores (figuras 24A e 
24B), variando entre 7,99 para 7,45, ocorrendo simultaneamente uma maior produção de 
AOV atingindo 20,3 gCQO/L. Nos restantes dias de ensaio o pH foi aumentando e a 
concentração de CQOs foi diminuindo, o que inibiu a produção de AOV, pois a sua 
concentração também foi diminuindo ao longo do tempo. A partir do 9º dia do ensaio 
quando a concentração de AOV começou a diminuir de forma mais acentuada, no biogás 
produzido a fração de metano aumentou ligeiramente ao longo do tempo (figura 25C). Este 
reator também foi o que produziu maior quantidade de biogás em termos de água 
contabilizada pelo método de deslocamento de água. 
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Figura 24. Evolução das concentrações de AOV e CQOs e pH em reatores batch de 5L com beterraba e lamas 

mistas. A- 100%beterraba; B- 75%beterraba+25%lamas mistas; C- 50%beterraba+50%lamas mistas e D- 

25%beterraba+75%lamas mistas 
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Na figura 24D estão expostos os resultados obtidos no ensaio com uma co-digestão de 
beterraba e lamas mistas (25% e 75%, respetivamente). Os valores de pH neste ensaio 
variaram pouco ao longo do tempo, apresentando um decréscimo nas primeiras horas de 
ensaio (de 8,01 para 7,45) e aumentando gradualmente até ao final de ensaio (entre 7,44 e 
8,23). A concentração de AOV teve um aumento mais pronunciado quando o pH se 
encontrava numa gama entre 7,44 e 7,80 e a concentração de AOV alcançou 9,7 gCQO/L. A 
variação da fração solúvel da CQO entre ao longo do ensaio foi pouco significativa (9,15 para 
7,91 gCQO/L). A produção de AOV ocorreu de forma semelhante à evolução da CQOs ao 
longo do ensaio, com valores sempre muito próximos. Visto que neste ensaio a produção de 
biogás alcançou os valores mais baixos deste conjunto de ensaios, não havendo produção da 
fração de CH4 e CO2 no biogás, não pareceu relevante apresentar resultados. 
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Figura 25. Produção de biogás e percentagens de CH4 e CO2 contidas no biogás produzido no ensaio em 

reatores batch de 5L com beterraba e lamas mistas. A- 100%beterraba; B- 75%beterraba+25%lamas mistas; C- 

50%beterraba+50%lamas mistas  
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Na figura 26 está representada a evolução das concentrações da qualidade do efluente 
acidificado produzido (ácido acético, propiónico, i-butírico, n-butírico, i-valérico, n-valérico e 
n-capróico) ao longo dos ensaios.  

A figura 26A apresenta os resultados obtidos das concentrações de AOV produzidos ao longo 
do ensaio de digestão da beterraba. Verifica-se que ao longo do ensaio os ácidos em 
concentrações maioritárias são o ácido acético, propiónico e n-butírico. A partir do 2ºdia, as 
concentrações de ácido i-butírico, i-valérico e n-valérico aumentaram, no entanto em 
concentrações muito reduzidas. A partir do 12ºdia onde ocorreu a concentração máxima de 
AOV (21,8 gCQO/L), a concentração de ácido acético e n-butírico diminuiu. Tal deve-se ao 
facto desses ácidos terem sido convertidos em metano, visto que a fração de metano no 
biogás aumentou (figura 25A). 

Na figura 26B encontra-se representada a evolução das concentrações de AOV produzidas ao 
longo do ensaio com uma co-digestão de beterraba e lamas mistas (75% e 25%, 
respetivamente). Comparativamente ao ensaio anterior (figura 26A) observa-se que a 
produção de AOV ao longo do ensaio foi irregular. Os ácidos em concentrações maioritárias 
foram o ácido acético, propiónico e n-butírico. A partir do 5ºdia de ensaio as concentrações 
de ácidos de cadeia longa como i-butírico, i-valérico e n-valérico aumentaram em pequenas 
quantidades ao longo do ensaio, no entanto um pouco superiores às que foram verificadas 
no ensaio da digestão de beterraba. Tal é devido ao substrato lamas mistas, que com o 
aumento do pH de 7,02 para 8,12, pode favorecer a formação desses ácidos.  

A figura 26C apresenta as concentrações de AOV produzidas ao longo do ensaio com uma co-
digestão de beterraba e lamas mistas (50% e 50%, respetivamente). Observa-se que este 
ensaio em comparação com o ensaio com uma co-digestão de 75%beterraba e 25%lamas 
apresentou um perfil mais constante quanto à produção de AOV. Até ao 5ºdia de ensaio as 
concentrações de AOV aumentaram (de 1,1 para 20,3 gCQO/L) e posteriormente foram 
diminuindo até 4,9 gCQO/L. A maior produção de AOV ocorreu quando o meio reacional 
apresentava valores mais baixos de pH (7,40 e 7,99). Os ácidos que apresentaram 
concentrações mais elevadas foram o ácido acético, propiónico e n-butírico. Embora em 
pequenas quantidades também foi produzido o ácido i-butírico, e os ácidos de cadeia longa 
(i-valérico e n-valérico) apareceram em concentrações residuais. A partir do 8ºdia de ensaio a 
concentração do ácido acético diminuiu provavelmente devido à sua conversão em CH4 
(figura 25C). 

Na figura 26D está representado o ensaio da co-digestão de beterraba e lamas mistas (25% e 
75%, respetivamente) quanto às concentrações de AOV produzidas ao longo do tempo. 
Comparativamente aos restantes ensaios (figuras 26A, 26B, 26C) verifica-se que este 
produziu menores concentrações de AOV, sendo que a concentração máxima de AOV 
ocorreu no dia 5 com 9,7 gCQO/L. Quando o pH começou a aumentar para valores entre 7,80 
e 8,23 as concentrações de AOV foram diminuindo gradualmente. De modo semelhante aos 
restantes ensaios, o ácido acético, propiónico e n-butírico foram os ácidos que se 
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apresentaram em quantidades maioritárias (figuras 26A, 26B, 26C), verificando-se um 
aumento do ácido i-butírico ao longo do tempo.  

Comparativamente ao ensaio de digestão do tomate (figura 22) verifica-se que a beterraba 
produziu em todos os ensaios maior quantidade de AOV. No que diz respeito à qualidade 
observa-se que produziu AOV sobretudo de cadeia curta, maioritariamente o acético 
(aproximadamente acima de 50%), seguido do propiónico e n-butírico. Mesmo quando 
realizadas co-digestões com o substrato menos biodegradável (lamas mistas) verifica-se que 
há um ligeiro aumento das concentrações dos restantes ácidos (i-valérico, n-valérico e 
outros) mas não muito significativo. Por outro lado, na figura 22 verifica-se que na digestão 
do tomate foi produzido concentrações significativas de AOV de cadeia longa, sobretudo n-
butírico e propiónico. A beterraba é um substrato mais adequado para aplicações que 
envolvam a utilização de elevadas quantidades de ácido acético, propiónico e n-butírico. Por 
outro lado, o tomate pode ser utilizado em aplicações que necessitem de AOV de cadeia mais 
longa.  
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Figura 26. Evolução da concentração e tipos de AOV ao longo dos ensaios em reatores batch de 5L com 

beterraba e lamas mistas. A- 100%beterraba; B- 75%beterraba+25%lamas mistas; C- 50%beterraba+50%lamas 

mistas e D- 25%beterraba+75%lamas mistas 
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Todos os ensaios utilizando como substrato a beterraba e as lamas mistas apresentaram 
aproximadamente 5% de ST e uma alcalinidade com concentração aproximada de 15 
gCaCO3/L. Pela tabela 26 observa-se que à medida que foi adicionada uma proporção maior 
de lamas mistas, a fração total da CQO aumentou, no entanto a fração solúvel diminuiu 
devido à baixa biodegradabilidade das lamas. O grau de acidificação mais elevado ocorreu no 
ensaio da digestão da beterraba com 53,4% e um máximo de concentração de AOV de 21,8 
gCQO/L. À medida que foi aumentada a fração de lamas mistas, o grau de acidificação foi 
diminuindo. Contudo os ensaios com 25% e 50% de lamas mistas obtiveram resultados muito 
próximos nos parâmetros de grau de acidificação e concentração máxima de AOV, com 
34,3% e 30,9% e 18,5 e 18 gCQO/L, respetivamente. Pelos resultados apresentados, a 
beterraba favorece a biodegradabilidade das lamas mistas e promove a sua acidificação.  

 

Tabela 26. Parâmetros analisados nos ensaios em batch de 5L com beterraba e lamas mistas. A- 

100%beterraba; B- 75%beterraba+25%lamas mistas; C- 50%beterraba+50%lamas mistas e D- 

25%beterraba+75%lamas mistas 

Ensaio 
CQOs inicial 

[gCQO/L] 

CQOt inicial 

[gCQO/L] 
pH mínimo 

Máx. AOV 
[gCQO/L] 

Grau de 
acidificação 
máximo (%) 

B1 (100% beterraba) 28,25 40,9 6,56 21,8 53,4 

B2 (75%beterraba-25%lamas) 23,50 54,0 7,02 18,5 34,3 

B3 (50%beterraba-50%lamas) 21,50 58,3 7,39 18,0 30,9 

B4 (25%beterraba-75%lamas) 9,15 70,2 7,44 9,7 13,8 

 

 

3.4 Comparação dos ensaios em reatores descontínuos, batch de 5L 

Neste subcapítulo serão expostos os graus de acidificação máximos observados nos ensaios 
em reatores batch de 5L, utilizando na co-digestão um substrato mais facilmente acidificável 
(tomate, beterraba ou FORSU) e um substrato menos biodegradável (lamas mistas de ETAR), 
para a promoção da biodegradabilidade do substrato menos biodegradável, sendo o inóculo 
as lamas anaeróbias de uma ETAR. Foram também realizadas duas digestões em reatores 
batch de 5 L com os substratos tomate e beterraba, de modo a comparar os resultados 
obtidos com os observados em reatores oxitop, de menor capacidade (320 mL). Pretendeu-
se assim avaliar qual o grau de acidificação máximo obtido nos diversos ensaios. 

A figura 27 representa o grau de acidificação das digestões de um único substrato (tomate e 
beterraba) e das co-digestões de tomate, beterraba e FORSU em conjunto com as lamas 
mistas, numa proporção de 75%-25%, 50%-50% e 25%-75% de sólidos totais, 
respetivamente. Comparando as duas digestões realizadas com apenas um substrato, 
observa-se que a digestão da beterraba apresentou um grau de acidificação maior (53,4%) 
em relação à do tomate (47,4%). As co-digestões de 75%-25% e 50%-50% foram realizadas 
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com os três substratos (tomate, beterraba e FORSU) juntamente com as lamas mistas. Em 
ambas as proporções verifica-se que a FORSU em conjunto com as lamas mistas foi a que 
obteve um grau de acidificação maior, seguido da beterraba e do tomate. Nas co-digestões 
com uma fração de 75%-25% os substratos atingiram o seguinte grau de acidificação 
máximo: a FORSU com 48,8%; a beterraba com 34,3%; e o tomate com 29,4%. Por outro 
lado, nas co-digestões com uma fração de 50%-50% o grau de acidificação alcançado pelos 
substratos foi: a FORSU com 59,4%; a beterraba com 30,9%; e o tomate com 23,2%. No caso 
da co-digestão com uma proporção de 25%-75%, o tomate apresentou um grau máximo de 
acidificação ligeiramente superior ao da beterraba, de 15,3% e 13,8%, respetivamente. 
Constata-se que à medida que se aumenta nos ensaios a proporção de lamas mistas, menor 
é o grau de acidificação atingido ao longo do ensaio. Porém, quando se utilizou o substrato 
FORSU em conjunto com as lamas mistas, ao aumentar a fração dos sólidos totais das lamas 
mistas de 25% para 50%, o grau de acidificação aumentou. Perante estes resultados é 
possível concluir que a FORSU é um bom substrato para promover a biodegradabilidade das 
lamas mistas, favorecendo o grau de acidificação da mistura. Por outro lado, o tomate e a 
beterraba, embora sejam substratos muito facilmente biodegradáveis, não favorecem a 
biodegradação das lamas, havendo a diminuição do grau de acidificação. 

   

 

Figura 27. Grau de acidificação máximo dos vários tipos de substratos (tomate, beterraba, FORSU e lamas 

mistas) em batch de 5L, em digestão e co-digestão 
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4 Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo da fase acidogénica anaeróbia aplicada a resíduos 
orgânicos, em termos das concentrações de AOV produzidas e do respetivo grau de 
acidificação. Os resíduos orgânicos testados como substrato foram as lamas excedentárias 
mistas provenientes de uma ETAR, a FORSU, o tomate, a borra de café e a beterraba.  

Numa primeira fase estes substratos foram testados em reatores descontínuos oxitop 
(capacidade de 320 mL), à exceção da FORSU. Esta primeira fase consistiu em determinar 
qual a influência da adição externa de alcalinidade no comportamento da fase de acidificação 
dos substratos em estudo para a produção de AOV. As alcalinidades testadas foram cinco: 0, 
5, 15, 20 e 30 gCaCO3/L. Nos testes de oxitop verificaram-se dois tipos de substratos 
orgânicos: elevado potencial acidogénico (grau de acidificação entre 49% e 51,5% 
correspondentes ao tomate e à beterraba) e baixo potencial acidogénico (grau de 
acidificação entre 8% e 15,3% correspondente à borra de café e às lamas mistas). 

Nos ensaios com as lamas mistas como substrato a não adição de alcalinidade foi a condição 
mais adequada para a produção de AOV, onde se obteve uma concentração máxima de 2,9 
gCQO/L e um grau de acidificação de 15,3%. Com o tomate como substrato, a concentração 
de alcalinidade com melhores resultados foi a de 20 gCaCO3/L, no qual se obteve uma 
concentração total de AOV de 12,8 gCQO/L e 49% de grau de acidificação. Porém os ensaios 
com a adição de concentrações de alcalinidade mais intermédias (5 e 15 gCaCO3/L) também 
apresentaram um grau de acidificação considerável com 29,9% e 39,5%, respetivamente. 
Tendo em conta a viabilidade económica do processo quando aplicado em larga escala, a 
adição de uma alcalinidade mais baixa (5 ou 15 gCaCO3/L) acarreta custos mais baixos, pois 
serão utilizadas menores quantidades do composto básico utilizado para adicionar 
alcalinidade. A alcalinidade mais apropriada para a produção de AOV utilizando como 
substrato a borra de café foi de 5 gCaCO3/L, tendo sido alcançada uma concentração de AOV 
de 7 gCQO/L e 8% de grau de acidificação. Por fim, o uso da beterraba como substrato 
originou um grau de acidificação de 71,2% e uma concentração total de AOV de 12,6 gCQO/L, 
com a alcalinidade de 15 gCaCO3/L. Por outro lado, o ensaio ao qual foi adicionado uma 
concentração de 5 gCaCO3/L ao substrato beterraba obteve um grau de acidificação de 
51,5%. Este valor de acidificação foi superior a qualquer um dos obtidos com os outros 
resíduos testados (tomate, borra de café e lamas mistas), pelo que o uso desta concentração 
de alcalinidade mais baixa é uma mais-valia para a produção de AOV, diminuindo também os 
custos do processo em larga escala. Comparando os ensaios efetuados em oxitop, concluiu-
se que numa digestão utilizando a beterraba como substrato, e adicionando uma 
concentração de alcalinidade de 15 gCaCO3/L é originado uma concentração mais elevada de 
AOV (12,6 gCQO/L) e um maior grau de acidificação (71,2%).  

Em reatores oxitop, no que diz respeito à qualidade do efluente acidificado, quanto ao tipo 
de AOV utilizando o tomate, a qualidade dos ácidos produzidos em cada ensaio foi muito 
diferente. Em termos económicos a condição de alcalinidade mais viável é a de 5 gCaCO3/L, 
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que acarreta menos custos na quantidade de composto químico básico a adicionar e, 
também produz uma qualidade de AOV mais variada. Por outro lado, se a produção de ácido 
acético e n-butírico for mais relevante, a condição de alcalinidade mais adequada é a de 20 
gCaCO3/L. Em termos de aplicação dos AOV produzidos, se o interesse passar pela produção 
de biopolímeros, o ensaio com adição de 15 gCaCO3/L é o mais viável pois produziu maiores 
quantidades de ácido propiónico. A qualidade do acidificado ao utilizar a borra de café como 
substrato foi predominantemente constituído por ácido acético e propiónico, 
independentemente da quantidade de alcalinidade adicionada externa. Por outro lado, 
utilizando o substrato de beterraba, em termos de aplicações industriais se o propósito for a 
obtenção de vários tipos de AOV, então a adição de uma concentração de 5 gCaCO3/L de 
alcalinidade é a mais adequada. Caso a utilidade dos AOV for a indústria alimentar de 
produção de bebidas, a quantidade de alcalinidade mais favorável é a de 20 gCaCO3/L que 
produziu maiores quantidades de ácido n-butírico. Para além disso, a adição de uma 
concentração de 15 gCaCO3/L é a mais correta se o interesse for a utilização de maiores 
quantidades de ácido acético, ou de ácido propiónico para a produção de biopolímeros. No 
caso da utilização das lamas mistas de uma ETAR, o meio acidificado era maioritariamente 
composto pelo ácido acético, propiónico, i-butírico, n-butírico e i-valérico, 
independentemente da adição ou não de alcalinidade externa. 

Neste trabalho foram também realizadas digestões utilizando como substrato as lamas 
mistas, o tomate e a beterraba, em reatores descontínuos anaeróbios de maior volume (5L). 
Esta segunda fase teve como objetivo aplicar as melhores condições estudadas na fase 
anterior, em maior escala, para a maximização da produção de AOV dos substratos em 
análise. As condições mais favoráveis para a produção de AOV na digestão das lamas mistas 
de uma ETAR foram 2% de ST e uma concentração de 10 gCaCO3/L, onde se obteve uma 
concentração de AOV de 4,5 gCQO/L e um grau de acidificação de 31,9%. No caso da 
digestão do tomate as condições mais adequadas para a acidificação do meio foram de 
aproximadamente 4% de ST e a adição de uma concentração de aproximadamente de 5g de 
CaCO3/L, sendo que se obteve uma concentração de AOV de 20,2 gCQO/L e um grau de 
acidificação de 47,4%. As condições mais benéficas para a produção de AOV na digestão da 
beterraba foram 5% de ST e uma alcalinidade de 15 gCaCO3/L, no qual se obteve uma 
concentração de AOV de 21,8 gCQO/L e um grau de acidificação máximo de 53,4%. 

Ao comparar os ensaios de digestão realizados em batch de 5L, conclui-se que o substrato 
mais adequado para uma acidificação anaeróbia mais acentuada é a beterraba, uma vez que 
obteve os valores mais elevados de produção máxima de AOV e de grau de acidificação 
máximo, com 21,8 gCQO/L e 53,4%, respetivamente. No que diz respeito a aplicações 
industriais de AOV, a beterraba é um substrato mais adequado para aplicações que envolvam 
a utilização de elevadas quantidades de ácido acético, propiónico e n-butírico. Por outro 
lado, o tomate pode ser utilizado em aplicações que necessitem de AOV de cadeia mais 
longa.  
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Simultaneamente aos ensaios de digestão foram ainda realizadas co-digestões, em batch de 
5L, com substratos mais biodegradáveis (FORSU, tomate e beterraba) e com um substrato 
menos biodegradável (lamas mistas de uma ETAR). Estes ensaios foram realizados de modo a 
perceber se estes substratos mais biodegradáveis favoreciam ou não a biodegradabilidade 
das lamas e se proporcionavam uma maior produção de AOV e o respetivo grau de 
acidificação. A proporção mais favorável na co-digestão de FORSU com lamas mistas para a 
produção de AOV foi de 50%-50% de sólidos totais, respetivamente, com condições de 
aproximadamente 3% de ST e uma adição de alcalinidade de aproximadamente 4 gCaCO3/L. 
Neste ensaio obteve-se uma concentração máxima de AOV de 13 gCQO/L e um grau de 
acidificação máximo de 59,4%. Na co-digestão de tomate com lamas mistas a proporção de 
sólidos totais mais adequada para a produção de AOV foi de 75%-50%, em condições de 
aproximadamente 3% de ST e 5 gCaCO3/L, sendo a concentração de AOV de 10,9 gCQO/L e 
29,4% de grau de acidificação máximo. Por último, a produção de AOV na co-digestão de 
beterraba com lamas mistas foi favorecida nas condições de 75%-50% de sólidos totais (de 
beterraba e lamas, respetivamente), com aproximadamente 5% de ST e uma adição de 
alcalinidade com concentração de 15 gCaCO3/L, obtendo-se assim uma concentração máxima 
de AOV de 18,5 gCQO/L e um grau de acidificação máximo de 34,3%.  

Comparando os ensaios de co-digestão efetuados em reatores batch de 5 L, conclui-se que o 
substrato mais biodegradável que melhor promoveu a biodegradabilidade das lamas mistas 
foi a FORSU, visto que alcançou uma concentração máxima de AOV de 13 gCQO/L e um grau 
de acidificação máximo de 59,4%. Verifica-se que os ácidos produzidos em maiores 
quantidades durante este ensaio foram o ácido acético, propiónico, n-butírico aquando o pH 
se apresentou numa gama entre 6,33 e 7,34. 

Neste trabalho conclui-se que em termos de digestão anaeróbia o resíduo que produziu 
maiores concentrações de AOV e maior grau de acidificação, quer em reatores de menores 
dimensões (320 mL) quer em reatores de maior dimensão (5 L), foi a beterraba. Por outro 
lado, na realização de co-digestões o resíduo biodegradável que mais promoveu a 
biodegradabilidade das lamas foi a FORSU, dado que obteve uma concentração mais elevada 
de AOV e maior grau de acidificação.  
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5 Trabalho futuro 

 

Com a realização destes ensaios foram surgindo ideias para estudar a produção de AOV e 
respetivo grau de acidificação em trabalhos futuros, tais como: 

 Poderá ser testado diferentes temperaturas de operação (nomeadamente inferiores a 
T= 35°C), diferentes percentagens de ST (superior e inferior a ST= 5%) com os resíduos 
que foram estudados; 

 Na digestão das lamas mistas poderá ser induzido um pH ácido, adicionando HCl a 
este substrato, de modo a estudar o seu comportamento e se resulta numa maior 
produção de AOV e num grau de acidificação mais elevado; 

 O estudo de diferentes co-digestões entre os substratos analisados que mais 
produziram AOV, por exemplo a beterraba ou o tomate, e usando um substrato 
menos biodegradável como por exemplo a borra de café; 

 O estudo dos mesmos substratos nas mesmas condições efetuadas neste trabalho, 
mas operando em reatores contínuos, de forma a avaliar o desempenho da fase 
acidogénica e posterior quantificação do grau de acidificação; 

 A pesquisa de novos substratos com alto teor de hidratos de carbono para a produção 
de AOV, como a batata ou a alface; 

 Os primeiros cinco dias de ensaio devem ser monitorizados e avaliados quanto à 
evolução dos parâmetros de CQOs, AOV e de pH, pois é onde ocorre uma acidificação 
maior; 

 Explorar as possíveis aplicações dos AOV obtidos pelos processos de acidificação de 
resíduos. 
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Anexos 
Tabela 27. Soluções de nutrientes utilizados nos reatores descontínuos. Adaptado de Van Lier, et al., 1997 

 

 M [g/mol] M [g/mol] 
% elemento 

[] final 

[mg/L] 
Adicionar por L Pesar Volume a preparar [L] 

 
1 mL [g] 1 

Macronutrientes I 

NH4Cl 53,5 14,00672 0,26 86,802 43,4 165,7742 NH4Cl 

KH2PO4 136,1 30,9737622 0,23 16,456 8,228 36,1542 KH2PO4 

Macronutrientes II 

CaCl2.2H2O 147 40,0784 0,27 4,248 2,124 7,7904 CaCl2.2H2O 

MgSO4.7H2O 246,5 24,30506 0,10 1,733 0,867 8,7880 MgSO4.7H2O 

 
32,0655 0,13 2,282 

 

Macronutrientes 

FeCl2.6H2O 270,3 55,8452 0,21 0,403 0,202 0,9753 FeCl2.6H2O 

CoCl2.6H2O 237,9 58,9331955 0,25 0,483 0,242 0,9749 CoCl2.6H2O 

MnCl2.4H2O 197,9 54,9380455 0,28 0,135 0,068 0,2432 MnCl2.4H2O 

CuCl2.2H2O 170,5 63,5463 0,37 0,011 0,006 0,0148 CuCl2.2H2O 

ZnCl2 136,4 65,382 0,48 0,023 0,012 0,0240 ZnCl2 

H3BO3 61,8 10,8117 0,17 0,009 0,005 0,0257 H3BO3 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 1235,8 95,962 0,08 0,048 0,024 0,3091 (NH4)6Mo7O24.4H2O 


