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«O importante é não parar de questionar. A 

curiosidade tem a sua própria razão para não existir. Uma 

pessoa não pode deixar de sentir espanto ao contemplar os 

mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura 

da realidade. Basta que tente apenas compreender um 

pouco mais desse mistério a cada dia. Nunca perca uma 

curiosidade sagrada.» 

- Albert Einstein 

 

«Alguns homens veem as coisas como são e perguntam: porquê? Eu 

sonho com as coisas que nunca foram e pergunto ”Porque não?”» 

- George Bernard Shaw  
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Resumo 
 

A produção de vinho representa uma das atividades com maior peso económico na 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro, em particular na Região Demarcada do Douro. 

Nesta dissertação estudou-se o tratamento de efluentes vinícolas com recurso a 

processos de natureza química denominados Processos de Oxidação Avançados (POA), 

em particular os processos baseados em radicais sulfato. Neste contexto, analisaram-se as 

melhores condições operatórias para aplicação ao efluente utilizando três reagentes 

distintos: peroxodissulfato de potássio (KPS), monopersulfato de potássio (PMS) e 

peroxodissulfato de sódio (SPS).   

O trabalho centrou-se na geração de radicais sulfato, com base nos três reagentes 

referidos anteriormente, por ativação fotolítica (a partir de radiação solar) e por ativação 

catalítica (usando metais de transição, em particular ferro e cobalto).   

O melhor resultado obtido na remoção de matéria orgânica, avaliando o comportamento 

dos três reagentes, sem adição de catalisador, foi com monopersulfato de potássio (PMS) 

para uma dosagem de 50 mM a pH = 4,5, permitindo atingir reduções de CQO de 69%. 

Relativamente à remoção de COT o melhor resultado foi obtido com persulfato de potássio 

(KPS) para uma concentração inicial de 50 mM, a pH neutro, permitindo uma redução de 

45% no COT. 

No caso de ativação catalítica, procurando-se igualmente a maior taxa de degradação 

da matéria orgânica (expresso na forma de CQO), a comparação dos três reagentes permitiu 

verificar que o melhor era o sistema PMS/Fe2+, a pH 4,5, permitindo a redução de 90% de 

CQO, para uma concentração inicial de PMS de 50 mM. Relativamente à remoção de COT, 

o melhor resultado foi obtido para o processo KPS/Fe2+ com uma redução de 58% do COT, 

para a concentração inicial de 50 mM a pH ácido (4,5).   

Como conclusão, é possível afirmar que os resultados obtidos neste trabalho mostram 

que aplicações dos POA baseados em radicais sulfato revelam um grande potencial de 

aplicação prático, em particular, no desenvolvimento de novos processos de tratamento de 

águas residuais em centros de vinificação.   

 



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

vi 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

 

Palavras-chave: Processos de Oxidação Avançados (POA); radicais sulfato; 

peroxodissulfato de potássio (KPS); monopersulfato de potássio (PMS); peroxodissulfato de 

sódio (SPS); metais de transição; radiação solar; efluentes vinícolas. 

  



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

vii 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

 

Abstract 
 

Wine production is one of the activities with the greatest economic weight in the region 

of Tras-os-Montes and Alto Douro, particularly in the Douro Region. 

This thesis studied the wineries wastewater treatment using the chemical nature of 

processes called Advanced Oxidation Processes (AOP), in particular those processes based 

on sulfate radicals. In this context, we analyzed the best operating conditions for application 

to the effluent using three different reagents: potassium peroxodisulfate (KPS), potassium 

monopersulfate (PMS) and sodium peroxodisulfate (SPS). 

The work has focused on the generation of radicals sulfate, based on the three reagents 

listed above, for photolytic activation (from sunlight) and catalytic activation (using transition 

metals, particularly iron and cobalt). 

The best result in the removal of organic matter, evaluating the behavior of the three 

reagents, without addition of catalyst was with potassium monopersulfate (SMP) for a dosage 

of 50 mM pH = 4.5, allowing to reach COD reduction of 69%. For the removal of TOC best 

result was obtained with potassium persulfate (KPS) to an initial concentration of 50 mM, pH 

neutral, allowing a 45% reduction in TOC. 

In the case of catalytic activation, also looking up the greatest rate of degradation of 

organic matter (expressed as COD) and comparison of three reagents has shown that the 

best was PMS/Fe2+ system at pH 4.5, allowing a 90% reduction of COD, for an initial 

concentration of 50 mM of PMS. With regard to TOC removal, the best result was obtained 

for the KPS/Fe2+ process with a 58% reduction in TOC for a starting concentration of 50 mM 

to acid pH (4.5). 

In conclusion, we can say that the results of this study show that application of the POA 

based on sulfate radical reveal a great practical application potential, particularly in the 

development of new wastewater treatment processes in winemaking centers. 

Keywords: Advanced Oxidation Process (AOP), potassium peroxodisulfate (KPS), 

potassium monopersulfate (PMS); sodium peroxodisulfate (SPS); sulfate radicals; solar 

radiation, effluent wineries. 
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1. Introdução 

1.1. A água  

A água é um composto essencial para todas as formas de vida na Terra e a sua 

qualidade é absolutamente fundamental para o futuro da Humanidade. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas (OMS), a falta de instalações sanitárias 

adequadas e as más práticas de higiene são comuns a muitos países em desenvolvimento, 

devido a razões económicas, políticas e climáticas (Lucas, 2009). 

Um dos graves problemas de saúde pública que afeta atualmente um enorme número 

de pessoas em diversas partes do mundo prende-se com a água: 1,2 mil milhões de pessoas 

não têm acesso a água potável, 2,6 mil milhões de pessoas têm um sistema de saneamento 

deficiente ou nulo. Milhões de pessoas, sobretudo crianças, morrem anualmente como 

resultado de doenças transmitidas pelo veículo privilegiado que é a água. Prevê-se que a 

água venha a assumir uma importância crescente e estratégica ao longo das próximas 

décadas. Antevêem-se problemas de insuficiência de água em várias partes do globo, 

mesmo em regiões onde atualmente a água é considerada abundante. Neste contexto, a 

gestão criteriosa da água torna-se crucial e traduz-se na necessidade de desenvolver e 

investigar novos métodos de tratamento de água e de águas residuais (Peres, 2011).  

 

 

Figura 1.1 - Escassez de água potável 
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1.2. Portugal e o vinho 

Portugal está situado no extremo ocidental da Europa e é um dos países com uma das 

mais antigas regiões vinícolas demarcadas do mundo, tal como é exemplo o Douro, cuja 

origem remonta ao tempo dos Romanos, ainda antes de Cristo (AC). Portugal é um país 

dotado de características únicas para a produção de vinho, tanto em termos climatéricos 

como na qualidade dos solos. 

A cultura da vinha em Portugal é uma das atividades com maior peso na economia 

nacional, representa cerca de 15% da produção agrícola. Uma de forma a adaptar a 

produção à procura do mercado e enfrentar a concorrência mundial, Portugal tem usado os 

regimes comunitários de apoio à reconstrução e reestruturação das vinhas, verificando-se 

uma grande adesão dos viticultores. Apesar da difícil conjuntura económica internacional, 

as exportações de vinhos portugueses estão com resposta positiva, após um período de 

decréscimo entre Outubro de 2008 e Maio de 2009.  

Até 2004, os países da União Europeia (UE) eram o destino principal das exportações 

dos vinhos portugueses. Todavia, desde 2006 que se assinala uma tendência para os países 

terceiros. Angola ocupa o primeiro lugar das exportações, seguindo-se dos Estados Unidos 

da América (EUA).  

O desafio deste sector é agora manter esta tendência e reforçar a visibilidade dos vinhos 

de Portugal nos mercados externos, enquanto país com tradição e arte na criação do vinho, 

que possui a reconhecida denominação de origem “Porto”, a mais antiga do mundo. 

A produção vinícola apresenta uma importância relevante na região do Douro, em 

particular na região do Douro, não só pela significativa influência a nível económico e 

cultural, mas também pelo seu impacto a nível ambiental (IVV, 2016). Apesar da sua 

importância são notadas algumas dificuldades, como por exemplo, a idade avançada das 

plantações, a utilização de variedades pouco adequadas à produção de vinhos de qualidade, 

entre outras. 
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Figura 1.2 - Vinhas do Douro, reconhecidas pela UNESCO como património da Humanidade 

 

1.3. Composição e produção de vinho 

O vinho é uma bebida alcoólica consumida amplamente em todo o mundo. É definido 

como uma bebida resultante exclusivamente da fermentação do mosto de uvas frescas, sãs 

e maduras. Esta fermentação é feita por microrganismos, como é o exemplo da levedura 

Saccharomyces cerevisae, que transforma os açúcares do sumo da uva em etanol, carbono 

e numa série de compostos secundários, de acordo com a reação 1.1. 

C6 H12O6 (açucares) →  2C2H5OH + 2CO2 + compostos secundários (1.1)  

A sua composição é bastante variada e complexa, dependo de diversos fatores como: 

a qualidade das uvas, a data da vindima, as condições da colheita, o modo de vinificação e 

a idade do vinho. Os seus principais componentes são a água, o etanol, o glicerol, os ácidos 

orgânicos e os ácidos fenólicos. Todos estes compostos fazem, portanto, parte dos efluentes 

gerados a partir das atividades realizadas na produção vinícola (Lucas e Peres, 2011). 

A produção de vinho e a geração de efluentes 

A produção global de vinho no mundo é de 282 milhões de hectolitros, dos quais 68% 

na Europa, 19% na América, 5% na Ásia, 4% na África e 5% na Oceânia. Ao longo das 

últimas décadas, os impactos negativos dos efluentes líquidos e resíduos sólidos no 

ambiente tornaram-se numa grande preocupação para a competividade da indústria vinícola. 

Os efluentes líquidos que resultam da produção do vinho, efluentes vinícolas, são 

provenientes principalmente das várias operações de lavagem: tanques de fermentação, 

barris, entre muitos outros.  
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Estes efluentes resultantes das várias etapas de processamento e limpeza da adega 

são um grave problema ecológico e por isso precisam ser devidamente tratados antes da 

sua descarga no meio ambiente.  

Os efluentes vinícolas podem variar significativamente em termos de carga poluente e 

hidráulica ao longo do ano, em função do período de funcionamento (vindimas, trasfegas, 

engarrafamento), do tipo de vinho e dos métodos empregues para a sua produção (Peres J. 

2011).  

Tradicionalmente, o processo de vinificação do vinho tinto pode ser ordenado em 7 

etapas sequenciais (Pirra, 2005; Vlyssides et al., 2005): 

Receção de uvas: A colheita das uvas é feita entre os meses de Agosto e Outubro. São 

inicialmente recebidas no tegão da adega, pesadas, separadas e após análise do seu grau 

baumé (grau alcoólico e qualidade sanitária) passam para o esmagador e para o 

desengaçador, onde são efetuados o esmagamento e o desengace da uva, respetivamente 

(figura 1.3). Os efluentes produzidos nesta fase resultam da lavagem da maquinaria e do 

piso das adegas. 

    

Figura 1.3 - a) Cacho de uva; b) apanha das uvas; c) esmagamento das uvas; d) desengace das 

uvas 

 

a b 

c d 
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1. Esmagamento: Este processo consiste em espremer os bagos e quebrar as 

películas que cobrem o bago da uva, para começar a libertar o seu conteúdo (Figura 1.3 c). 

As uvas são normalmente transportadas através de uma prensa pneumática e, através da 

trituração, obtém-se o mosto e resíduos sólidos. A quantidade de mosto produzida é de, 

aproximadamente, 80 L/100 kg de uva. Os efluentes gerados nesta fase provêm da lavagem 

da maquinaria e da sala de produção, das perdas de mosto e ainda, numa fase inicial, da 

pré-lavagem das cubas de fermentação. 

 

2. Fermentação: Esta etapa ocorre nas cubas de fermentação (figura 1.4) e dura 

aproximadamente 15 dias, a partir do momento em que se encontram preenchidos com pelo 

menos 80% de mosto. A fermentação é um processo bioquímico através do qual as 

leveduras presentes no mosto convertem o açúcar (glicose, frutose) em etanol e dióxido de 

carbono, ou seja, o sumo de uva é transformado em vinho. 

 

Figura 1.4 - Cubas de fermentação do vinho 

 

3. Decantação: Durante a decantação, o vinho é separado das borras e é encaminhado 

(através de um sistema de bombagem) para tanques vazios que são preenchidos a 100% 

para posterior estabilização. Os efluentes produzidos nesta fase resultam da lavagem dos 

tanques de estabilização, da limpeza das bombas de decantação, da lavagem da sala de 

produção e de algumas perdas de vinho que ocorrem durante todo o processo. 
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4. Maturação e estabilização: Nesta etapa pretende-se reduzir os cristais de tartarato 

(geralmente bitartarato de potássio) presentes no vinho. A maturação de um vinho é o 

período entre o fim da vinificação (marcado pelo fim das fermentações) e o seu 

engarrafamento. Durante a maturação, o vinho sofre inúmeras alterações acompanhadas 

por modificações de cor, aroma e sabor (figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5 - Maturação do vinho 

 

5. Filtração: O processo de filtração tem por objetivo melhorar a qualidade do vinho, 

sendo efetuada normalmente recorrendo a filtros de terras de diatomáceas. As terras de 

diatomáceas são um pó inerte, proveniente de algas diatomáceas fossilizadas, que possuem 

dióxido de silício como principal constituinte. Esta operação tem dois objetivos principais: a 

clarificação e a estabilização microbiana. Na clarificação são removidas partículas de 

pequenas/médias dimensões que afetam o aspeto visual do vinho. Na estabilização 

microbiana, os organismos que afetam a estabilidade do vinho são removidos, reduzindo 

desse modo a probabilidade de ocorrer uma nova fermentação. O efluente gerado nesta 

fase resulta da lavagem dos tanques de armazenamento, da limpeza dos filtros da bomba 

de transporte, da lavagem da sala de produção e de possíveis perdas de vinho durante a 

sua transferência. 

 

6. Engarrafamento e embalagem: O vinho produzido é vendido a granel ou 

engarrafado, sendo transferido dos tanques para camiões de transporte ou para garrafas. O 

engarrafamento do vinho (figura 1.6) tem geralmente a duração de um semestre, sendo 

iniciado por volta do mês de Março. O efluente produzido é proveniente da lavagem dos 
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tanques de armazenamento, da lavagem das bombas e dos camiões de transporte e da sala 

de engarrafamento. 

 

 

 

Figura 1.6 - Engarrafamento do vinho 

 

De modo geral, são estas as principais etapas do processo de produção vinícola. No 

entanto, algumas variações podem ocorrer dependendo do tipo de vinho a produzir (ex. 

branco, tinto ou generoso) (Lucas e Peres, 2011). 
 

Os efluentes vinícolas podem variar significativamente em termos de carga poluente e 

hidráulica ao longo do ano, em função do período de funcionamento (vindimas, trasfegas, 

engarrafamento), do tipo de vinho e dos métodos empregues para a sua produção (Lucas e 

Peres, 2011). 

A indústria vinícola é uma indústria de particular importância, devido às suas raízes 

culturais, à sua extensão geográfica no território nacional e à sua dimensão socioeconómica. 

A União Europeia detém cerca de 45% da área de vinha, a nível mundial (Vieira, 2009). 

As exportações de vinho português equivalem a cerca de 725 milhões de euros. 

Representa 11% do VAB das Industrias Alimentares e Bebidas. O vinho português assegura 

1,5% do valor total das exportações nacionais de bens. Na exportação dos produtos 

"bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres", a representatividade dos vinhos portugueses é de 

66%. A percentagem de vinho exportada em Portugal é de cerca de 45%. Portugal ocupa o 

9º lugar no ranking do comércio internacional do vinho e o 12º lugar enquanto país produtor 

de vinho a nível mundial (ViniPortugal, 2016). 
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1.4.  Efluentes vinícolas 

A produção anual global de vinho no mundo é de aproximadamente 282 milhões de 

hectolitros, sendo 68% produzidos na Europa (Lucas e Peres, 2011). A indústria do vinho 

gera grandes volumes de águas residuais. Os efluentes vinícolas são provenientes 

principalmente das várias operações de lavagem dos equipamentos usados no 

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

equipamentos ou superfícies (Mosteo et al., 2006; Arnaiz et al., 2007; Lucas e Peres, 2011). 

Uma adega produz cerca de 1,3 - 1,5 L de efluente por cada litro de vinho produzido 

(Lucas et al., 2010; Domínguez et al., 2014). Estes efluentes são caracterizados pela sua 

elevada carga orgânica (800 – 25 000 mg O2/L CQO) (Malandra et al., 2003; Domínguez et 

al., 2014) e pH ácido. Os componentes típicos dos efluentes vinícolas são sólidos 

suspensos, polifenóis, ácidos orgânicos, álcoois, açúcares (maltose, glicose, frutose), 

aldeídos, sabões e detergentes, compostos de azoto e substâncias inorgânicas, incluindo 

alguns vestígios de metais pesados (Domínguez et al., 2014). 

Os efluentes apresentam odores desagradáveis, causam problemas ambientais e 

estéticos nos países produtores de vinho. As características destes efluentes, tal como o 

volume e cargas de poluição, variam especialmente com a época do ano, as tecnologias de 

produção adotadas (por exemplo, na produção de vinhos tintos, brancos e especiais) e a 

dimensão da adega (Peres J., 2011). Por estes motivos, as águas residuais das adegas 

implicam um problema desafiador, especialmente nas regiões produtoras de vinho em 

Portugal como é o caso do Douro. 

As adegas têm atividade sazonal. A produção de águas residuais ocorre principalmente 

durante a colheita e no momento de produção de vinho. Os efluentes podem ser tratados à 

medida que vão sendo gerados ou podem ser armazenados (geralmente após boa crivagem) 

e tratados meses depois. A gestão das águas residuais deve ter por objetivos a proteção do 

meio recetor e aumentar a oportunidade de reutilização dessa água. A redução da carga 

orgânica, medida através da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) ou Carência Química 

de Oxigénio (CQO) é um dos parâmetros mais importante no tratamento das águas residuais 

(Lucas, 2009).   

Estima-se que em Portugal sejam produzidos efluentes vinícolas com uma carga 

poluente equivalente à gerada por 2 milhões de habitantes (Pirra, 2005). 
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Na figura 1.7 observa-se em que etapas de produção de vinho são geradas águas 

residuais (efluentes vinícolas), anteriormente descritas. 

O processo de obtenção de vinho (vinificação) ocorre, na maioria das adegas, segundo 

as seguintes etapas: 

 

 

Figura 1.7 – Diagrama geral de produção de vinho com enfoque na geração de águas residuais ao 
longo das diferentes operações unitárias. 

 

Apesar de serem estas as principais operações unitárias envolvidas no processo de 

produção do vinho, podem ocorrer algumas variações dependendo do tipo de vinho a 

produzir (branco, tinto ou generoso). Os efluentes vinícolas resultantes de todo este 

processo podem também variar significativamente em termos de carga poluente e hidráulica 

ao longo do ano, dependo por exemplo do tipo de vinho e dos métodos empregues na sua 

produção.  

Os efluentes vinícolas são difíceis de tratar por processos biológicos convencionais, 

porque são sazonais e experimentam variações de caudal substanciais. A oxidação 



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

10 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

fotocatalítica avançada é também uma tecnologia promissora para águas residuais contendo 

grandes quantidades de matéria orgânica (Mosteo, 2007). 

A poluição gerada por efluentes vinícolas 

A poluição pode ser definida como uma mudança físico-química ou microbiológica do 

sistema natural, que lhe provoca desequilíbrio, e que é suscetível de criar perigo ou danos 

nos organismos vivos, levando à degradação rápida do meio.  

Os efluentes vinícolas contêm microrganismos (leveduras e bactérias) e são ricos em 

matéria orgânica. Quando estes são depositados num meio natural, como por exemplo um 

rio, esta é degradada pelos microrganismos, que consomem o oxigénio presente na água, 

indisponibilizando-o para a fauna em geral (peixes, etc.).  

Os elementos nutritivos (azoto, carbono, fósforo) são utilizados pelas algas 

microscópicas para se multiplicarem, o que em conjunto com os sólidos em suspensão torna 

o meio turvo: as plantas deixam de estar em contacto com a radiação solar e não conseguem 

renovar o oxigénio presente na água.  

Os efluentes vinícolas são também responsáveis pela poluição das linhas de água 

próximas das adegas. Em casos mais graves pode ocorrer a morte das plantas e dos peixes 

por asfixia, uma vez que o meio fica com défice oxigénio, o que conduz à anaerobiose, com 

consequente libertação de substâncias tóxicas e odores (Pirra, 2005). 

Segundo alguns estudos efetuados, grande parte das adegas admite não ter um sistema 

de tratamento de resíduos/efluentes. A ENEAPAI (Estratégia Nacional para os Efluentes 

Agropecuários e Agroindustriais) concluiu que das 79 unidades identificadas pelas 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais (CCDR), apenas 33, cerca de 

42%, dispõem de informações sobre as licenças de descarga para rejeição de águas 

residuais na linha de água (Vieira, 2009).  

 

1.5.  Tratamento de águas residuais  

Existe uma relativa variedade de processos para o tratamento de efluentes. Verifica-se 

também que há uma grande variedade no que diz respeito aos custos, sendo uns mais 

dispendiosos e outros mais acessíveis. Assim como na sua eficácia, variando o tipo de 

efluente a tratar, também varia a eficiência de cada tratamento. Também a duração do 

tratamento e a sua complexidade são influenciados pela tipologia do efluente. As 
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agroindústrias geram resíduos e efluentes com diversas características. Estes precisam de 

ser tratados antes de serem encaminhados para os cursos de água naturais, de forma a não 

causarem graves problemas ambientais. 

1.5.1. Tratamentos biológicos 

Como referido anteriormente, a maioria das atividades agroindustriais gera elevadas 

quantidades de poluentes. As águas residuais que resultam destas atividades contêm uma 

grande quantidade de substâncias químicas. Parte das substâncias químicas usadas no 

processo industrial são descarregadas juntamente com as águas residuais, aqui são 

originados fluxos concentrados que incluem poluentes específicos. A existência de 

compostos tóxicos e inibitórios causam problemas graves nos tratamentos biológicos 

(Cokgor et al., 2009). 

Os tratamentos convencionais de águas residuais baseiam-se em processos 

mecânicos, biológicos, físicos e químicos. Os processos biológicos são os mais  utilizados 

por serem mais naturais e apresentarem maior facilidade de implementação. No entanto, 

têm como principal desvantagem o facto de produzirem uma significativa quantidade de 

lamas (Peres e Lucas, 2011). No tratamento biológico de efluentes, o principal objetivo é a 

redução do teor de matéria orgânica presente no efluente. A fração biodegradável é 

mineralizada, reduzindo a CQO residual do efluente (Lucas et al., 2009). É também 

verificada a remoção das partículas coloidais que não sedimentaram bem como dos sólidos 

em suspensão. Muito utilizado em efluentes agroindustriais, este processo de tratamento de 

efluentes baseia-se na remoção da carga poluente rica em carbono através da atividade 

biológica microbiana. Também poderá ocorrer a redução do teor em nutrientes, como o azoto 

e fósforo, que será importante pois a sua presença potencia o crescimento de plantas 

aquáticas em lagos onde o efluente seja descarregado. Os métodos de tratamento biológico 

têm vindo a ser reconhecidos como uma boa alternativa para a degradação oxidativa das 

águas residuais com elevado conteúdo orgânico (Lucas et al., 2009). O tratamento biológico 

poderá ser dividido em dois grupos: processos aeróbios e processos anaeróbios. Os 

processos anaeróbios são aplicados no tratamento de efluentes com cargas orgânicas muito 

elevadas. Por sua vez, os processos aeróbios podem classificar-se em extensivos e 

intensivos. Estes últimos são caracterizados pelo fornecimento artificial de oxigénio aos 

microrganismos (Pirra, 2007). Independentemente do tipo de sistema que se escolha, a 

solução para um tratamento biológico efetivo, passa por desenvolver e criar condições 
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ótimas para a biomassa, em quantidades suficientes de modo a trabalhar com os caudais e 

as cargas orgânicas do efluente a tratar. 

1.5.2. Tratamentos físico-químicos 

Diferentes métodos físico-químicos têm sido utilizados para o tratamento de efluentes 

vinícolas, tais como coagulação/floculação e ozonização, visando reduzir a carga orgânica 

residual após o tratamento biológico dos efluentes vinícolas (Lucas e Peres, 2011). Mais 

recentemente têm vindo a ser estudados Processos de Oxidação Avançados (POA). 

a) Processos de Oxidação Avançados (POA) 

Os tratamentos de efluentes convencionais em geral não funcionam satisfatoriamente, 

devido à variabilidade sazonal, à composição e à elevada concentração orgânica dos 

efluentes vinícolas. Por esta razão, os Processos de Oxidação Avançados (POA) têm ganho 

importância no tratamento deste tipo de efluentes. São cada vez mais aplicados no 

tratamento de águas residuais (Rodríguez-Chueca et al., 2015) por serem inovadores e 

muito eficazes em tratar estes efluentes devido à sua capacidade de gerar fortes radicais 

livres capazes de degradar qualquer tipo de substância. Os POA são métodos que podem 

ser usados na degradação de contaminantes orgânicos dissolvidos na água como, por 

exemplo, hidrocarbonetos halogenados, compostos aromáticos, nitrofenóis, detergentes, 

pesticidas, entre outros. Podem ser também usados para oxidar contaminantes inorgânicos 

como cianetos, sulfuretos e nitritos. São uma metodologia emergente e promissora na 

degradação de poluentes orgânicos presentes nos efluentes (Peres e Lucas, 2011). Os POA 

têm por base reações químicas que formam vários radicais. Estes radicais têm elevado 

potencial redox, como é apresentado na tabela 1.1. Técnicas avançadas, como fotólise e 

radiólise são utilizadas para ativação de oxidantes fornecendo uma forma limpa de geração 

de espécies de radicais altamente oxidantes. Utilizando metais de transição proporciona-se 

uma outra possibilidade de geração de radicais (Anipsitakis e Dionysiou, 2004). 
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Tabela 1.1 Potencial de redução de alguns agentes oxidantes (Peres, 2001, Liutti et al., 2008) 

 

Oxidante Eº (V) 
Flúor 3,03  

Radical hidroxilo 2,80  

Radical Sulfato 2,6  

Oxigénio atómico 2,42  

Ozono 2,07  

Peróxido de hidrogénio 1,78  

Radical peridroxilo 1,70  

Permanganato 1,68  

Ácido hipobromoso 1,59  

Dióxido de cloro 1,57  

Ácido hipocloroso 1,49  

Ácido hipoclórico 1,45  

Cloro 1,36  

Bromo 1,09  

Iodo 0,54  

 

Os POA mais comumente utilizados são O3/UV, H2O2/UV, TiO2/UV, H2O2/O3, H2O2/Fe2+ 

(processo Fenton) e H2O2/Fe2+/UV (processo foto-Fenton) (Rodríguez-Chueca et al., 2015), 

baseados na geração de radicais hidroxilo (RH-POA). Nos últimos anos têm-se estudado 

como alternativa processos baseados em radicais sulfato (RS-POA) (PMS/Co; PMS/Co/UV; 

PMS/Fe; PMS/Fe/UV). Uma das principais vantagens dos POA em relação aos outros 

tratamentos é que os poluentes não são apenas transferidos de fase, mas sim transformados 

quimicamente, o que muitas vezes pode levar à total degradação do poluente. Assim, os 

POA são muito úteis para o tratamento dos poluentes refratários resistentes a outros 

tratamentos. Também podem tratar contaminantes em concentrações muito baixas (ppb), 

de onde, normalmente, não se formam subprodutos problemáticos. São úteis para melhorar 

as propriedades organoléticas da água e para descorar efluentes industriais de cor escura. 

Em relação aos tratamentos convencionais, os POA geralmente consomem menos energia. 

No entanto, para efluentes cuja CQO seja superior a 5000 mgO2/L o tratamento tem de ser 

feito em conjunto com outros tratamentos. Uma vez que, se forem tratados integralmente 

com POA as quantidades de reagentes e energia necessárias seriam muito elevadas. Para 

reduzir os custos elevados dos reagentes utilizados deve passar-se por reduzir o consumo 
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destes, tal como deve ser substituído o consumo de energia utilizando catalisadores e 

energia solar (Peres e Lucas, 2011). 

 

(i) Radicais sulfato 

Nos últimos anos têm vindo a ser estudados POA baseados em radicais de sulfato (RS-

POA) como uma alternativa aos radicais hidroxilo. Comparativamente com os radicais 

hidroxilo, os radicais sulfato ainda não foram tão amplamente estudados (Anipsitakis et al., 

2006). O monopersulfato de potássio (PMS, também conhecido por peroximonosulfato) e o 

persulfato (PS, também conhecido por peroxidisulfato ou peroxodisulfato) provaram 

recentemente ser oxidantes poderosos capazes de gerar radicais sulfato através de ativação 

catalítica, térmica ou por radiação UV. Os radicais sulfato apresentam um potencial redox 

entre 2,5 – 3,1 V (Khan et al., 2013; Yang et al., 2010; Zhao et al., 2010), o que 

provavelmente contribui para a remoção eficiente dos contaminantes orgânicos da água.  

De um ponto de vista teórico, se se considerar o peróxido de hidrogénio (H2O2) e os dois 

peróxidos referidos anteriormente (PS – peroxidisulfato e PMS - peroximonosulfato) 

observa-se que há uma semelhança estrutural entre eles e todos possuem uma ligação O-

O. Se se substituir um átomo de hidrogénio em H2O2 por SO3 obtém-se HSO5
- e se 

substituírem 2 átomos de hidrogénio por dois grupos SO3 forma-se S2O8
2- (Yang et al., 2010). 

Devido à influência do grupo SO3, o comprimento da ligação O-O aumenta e a energia 

de ligação decresce. A energia de ligação em PS é estimada em 140 kJ/mol enquanto para 

o H2O2 é de 213,3 kJ/mol. Não é apresentado um valor de referência para o PMS mas 

estima-se que esteja situado entre os valores de PS e H2O2 (Yang et al., 2010).  

Por outro lado, o PMS apresenta uma estrutura assimétrica porque apenas um H é 

substituído por SO3. Como o SO3 pode atrair eletrões, a nuvem eletrónica da ligação O-O 

desvia-se para o lado do grupo SO3 tornando o lado do átomo de H um lado com carga 

positiva. Estes oxidantes são oxidantes fortes, com potenciais padrão (Eº) de: 2,01 V (PS), 

1,82 V (PMS) e 1,776 V (H2O2), respetivamente. Todos apresentam uma capacidade limitada 

para oxidar compostos orgânicos de uma forma independente. Mas, sob efeito de calor, 

radiação UV ou na presença de um metal de transição estes peróxidos podem gerar radicais 

livres sulfato e hidroxilo com potenciais de oxidação-redução de +2,5 a +3,1 V e +1,8 a +2,7 

V, respetivamente, que podem oxidar a maior parte dos compostos orgânicos presentes em 

água (Yang et al., 2010). 
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Os POA com base em radicais sulfato têm recebido, ultimamente, uma atenção 

significativa crescente (Khan et al., 2013). Dos vários RS-POA existentes os processos 

UV/PMS/Fe2+ e UV/PS/Fe2+ são os mais atrativos por causa dos baixos custos operacionais 

e da elevada eficiência na remoção de poluentes orgânicos (Khan et al., 2013). A forte 

capacidade oxidativa e o baixo custo fazem dos RS-POA tratamentos muito interessantes e 

promissores (Denge e Ezyske, 2011).  

A aplicação de POA com base em radicais sulfato, no tratamento de águas residuais 

tem despertado um interesse recente, embora o radical anião sulfato (2,6 V), SO4
-• possua 

um potencial de oxidação menor que o do radical hidroxilo (2,8 V) (Deng e Ezyske, 2011). 

Vários estudos realizados demonstraram que os radicais sulfato são oxidantes mais fortes 

do que os radicais hidroxilo, especialmente a um pH elevado. Realmente, a reatividade dos 

radicais sulfato permite uma gama de pH mais ampla entre 3 – 8 (Zhao et al., 2010).  

A reação de radicais sulfato com substratos orgânicos tem recebido uma atenção 

considerável, no entanto, a maioria dos estudos realizados concentraram-se sobre a 

decomposição de monopersulfato de potássio mediado por cobalto. Resultados 

experimentais sugerem o Co (II) como o melhor catalisador para a decomposição de PMS e 

Ag (I) como o catalisador mais eficaz para a decomposição de persulfato (Zhao et al., 2010). 

A decomposição do monopersulfato de potássio mediada por cobalto foi relatada pela 

primeira vez em 1956, por Ball e Edwards (Anipsitakis e Dionysiou, 2004).  

Os radicais sulfato podem ser produzidos a partir de persulfato (PS, S2O8
2-) por via 

térmica, fotoquímica, radiolítica ou por decomposição redox (reações (1.2) - (1.5)), (Zhao et 

al., 2010):  

S2O8
2− + calor →  2SO4

−•     (1.2) 

S2O8
2− +  hʋ →  2SO4

−•       (1.3) 

S2O8
2− + e−  →  SO4

−• + SO4
2−    (1.4) 

S2O8
2− + Mn+ → SO4

−•  +  SO4
2− + M(n+1)+    (1.5) 

M = Fe(II) e CO(II) 

 

Por seu turno, a ativação térmica, fotólise ou radiólise do monopersulfato (PMS, HSO5) 

leva à formação de radicais hidroxilo e radicais sulfato (como se pode verificar na reação 
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1.6). Apenas através da catálise do metal de transição é possível formar radicais sulfato 

como as principais espécies oxidantes (Anipsitakis et al., 2006). (Anipsitakis e Dionysiou 

estudaram a eficiência da degradação orgânica por peróxido de hidrogénio, persulfato e 

monopersulfato de potássio sob ativação de nove metais de transição (Yang et al., 2010)). 

 

HSO5
−  
hν/ Δ
→    SO4

−
+ • OH    (1.6) 

 

Os radicais foram produzidos através da decomposição de monopersulfato de potássio 

mediada por cobalto num sistema aquoso homogéneo (reação 1.7) (Anipsitakis e Dionysiou, 

2004; Anipsitakis et al., 2006). 

 

Mn + HSO5
−  →  M(n+1)

+ + SO4
−
+ OH−   (1.7) 

onde M representa o metal de transição (Anipsitakis e Dionysiou, 2004). 

 

Anipsitakis e Dionysiou (2004) verificaram que quando o Co(II), o Ru(III) e o Fe(II) 

interagem com o peroximonosulfato (PMS) os radicais sulfato são as espécies primárias 

livremente difundíveis formadas. Os radicais sulfato demonstram, a pH neutro, um potencial 

de redução padrão mais elevado do que os radicais hidroxilo devido, principalmente, à 

superioridade na degradação de vários compostos orgânicos (Anipsitakis e Dionysiou, 

2004). Contudo, existem algumas desvantagens significativas em relação ao uso de Co(II) 

e Ag(I) em aplicações ambientais. A utilização de metais pesados, como cobalto, pode 

prejudicar a saúde humana e a qualidade dos sistemas ambientais. Assim sendo, para o 

tratamento de água, é interessante desenvolver métodos ambientalmente saudáveis no que 

diz respeito às considerações ambientais e económicas (Zhao et al., 2010). 

 

(ii)  Radicais hidroxilo 

Glaze foi quem, pela primeira vez, definiu os Processos de Oxidação Avançados (POA), 

em 1987, como sendo os processos de tratamento de água a temperaturas e pressões 

próximas das normais, que envolvem a geração de espécies radiculares muito reativas e 

com elevada capacidade oxidante, principalmente radicais hidroxilo (•OH) (Peres e Lucas, 
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2011; Rodríguez-Chueca et al., 2015). A eficiência destes sistemas baseia-se na produção 

de espécies oxidantes fortes. Pelo facto dos radicais hidroxilo serem altamente oxidantes e 

não seletivos, são capazes de reagir com praticamente todas as classes de compostos 

orgânicos e alguns inorgânicos, que podem conduzir à completa mineralização ou à 

formação de intermediários mais biodegradáveis (Peres e Lucas, 2011). Ou seja, são 

capazes de decompor uma vasta gama e variedade de compostos orgânicos e inorgânicos 

(Rodríguez-Chueca et al., 2015). Nas últimas décadas, os processos de oxidação 

avançados (POA como O3, UV/H2O2, UV/O3, Fe2+/H2O2 e UV/O3/H2O2 surgiram como 

processos promissores para a degradação de poluentes orgânicos persistentes. Estes 

processos que geram radicais hidroxilo como oxidante primário têm sido fundamentais na 

remediação ambiental (Zhao et al., 2010). 

 

1.6. Radiação solar no mundo e em Portugal 

O Sol fornece anualmente ao planeta Terra, uma quantidade enorme de energia 

(avaliada em 1,5 x 1018 kWh), correspondente a cerca de 10 000 vezes o consumo mundial 

de energia verificado nesse mesmo período. No entanto, esta fonte é considerada 

demasiado dispersa, com as vantagens e os inconvenientes daí decorrentes. Entre os 

inconvenientes refira-se sem dúvida, a necessidade de grandes superfícies de captação 

para o seu aproveitamento. A sua grande vantagem reside no facto de se tratar de uma fonte 

de energia repartida equitativamente. 

A energia solar pode ser utilizada diretamente para aquecer e iluminar edifícios, 

aquecer água de piscinas, sobretudo em equipamentos sociais, para fornecimento de água 

quente sanitária nos setores doméstico, serviços, indústria e agropecuária. 

A energia solar também possibilita a produção de elevadas temperaturas para produção 

de vapor de processo ou geração de eletricidade, através de tecnologias de concentração 

da radiação. Através do efeito fotovoltaico converte-se a radiação solar em energia elétrica. 

Em Portugal, o potencial disponível é bastante considerável, sendo um dos países da 

Europa com melhores condições para aproveitamento deste recurso, dispondo de um 

número médio anual de horas de Sol, variável entre 2200 e 3000, no continente, e entre 

1700 e 2200, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, respetivamente. Para comparação, 

na Alemanha, por exemplo, este indicador varia entre 1200 e 1700 horas. 

http://noctula.pt/tag/energia-solar/
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As regiões portuguesas com maior radiação solar são o Algarve, o Alentejo e a Madeira. 

Em 2015, a região do Alentejo foi responsável por 38% da produção fotovoltaica nacional. 

Especificamente em Lisboa, num plano inclinado de cerca de 40º e orientado a Sul, o 

valor médio diário de potência da radiação solar global (radiação direta e radiação difusa) é 

de 414 W/m2. 

Desde o início de 2015 que é permitido o autoconsumo de energia em Portugal. Neste 

modelo, a energia elétrica produzida é consumida predominantemente pelo próprio produtor, 

embora haja a possibilidade de injetar o remanescente na Rede Elétrica. 

Apesar do grande potencial da energia solar em Portugal, este recurso tem sido mal 

aproveitado no nosso país. Para se ter uma ideia, em apenas um segundo o sol produz mais 

energia (internamente) que toda energia usada pela humanidade desde o começo dos 

tempos. 

Uma outra forma de se exprimir esta imensa grandeza energética, basta dizer que a 

energia que a terra recebe por ano vinda do sol, representa mais que 15 000 vezes o 

consumo mundial anual de energéticos. 

15% da energia emitida pelo sol que chega a terra é refletida de volta para o espaço. 

Outros 30% são perdidos na evaporação da água a qual sobe para a atmosfera produzindo 

chuva. A energia solar é também absorvida pelas plantas, pela terra e oceanos. A energia 

restante, para manter o equilíbrio energético do planeta, deve então ser emitida sob a forma 

de radiação térmica. 

Considerando que a energia solar está disponível de forma absolutamente gratuita, 

questionamo-nos por que é seu aproveitamento ainda é tão limitado. O problema é que a 

energia solar apresenta-se sob a forma disseminada e a sua captação, pelo menos para 

potências elevadas, requer instalações complexas e dispendiosas. 

O aproveitamento da energia solar poderá em teoria e a longo prazo tornar-se como a 

grande solução para todos os problemas energéticos da nossa sociedade, apesar de todas 

as vantagens aparentes possui também desvantagens no decorrer do seu aproveitamento. 

http://noctula.pt/autoconsumo-energia-eletricidade/
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Figura 1.8 - Representação da radiação solar horizontal diária em Portugal 

 

Figura 1.9 - Representação da intensidade de radiação solar na Europa 

 

Vantagens da energia solar 
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– A energia solar não polui durante a sua utilização. A poluição decorrente da fabricação 

dos equipamentos necessários para a construção dos painéis solares é totalmente 

controlável utilizando as formas de controlo existentes atualmente. 

– As centrais necessitam de manutenção mínima. 

– Os painéis solares são a cada dia mais potentes ao mesmo tempo que seu custo vem 

decaindo. Isso torna cada vez mais a energia solar uma solução economicamente viável. 

Saiba qual o tempo de vida útil dos painéis solares fotovoltaicos. 

– A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, pois  a sua 

instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de 

transmissão. 

– Em países como Portugal, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo 

o território, e, em locais longe dos centros de produção energética a sua utilização ajuda a 

diminuir a procura energética nestes e consequentemente a perda de energia que ocorreria 

na transmissão. 

 

Desvantagens da energia solar 

– Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climatérica 

(chuvas, neve), além de que durante a noite não existe produção alguma, o que obriga a 

que existam meios de armazenamento da energia produzida durante o dia em locais onde 

os painéis solares não estejam ligados à rede de transmissão de energia. 

– Locais em latitudes médias e altas (Ex: Finlândia, Islândia, Nova Zelândia e Sul da 

Argentina e Chile) sofrem quedas bruscas de produção durante os meses de Inverno devido 

à menor disponibilidade diária de energia solar. Locais com frequente cobertura de nuvens 

(Londres), tendem a ter variações diárias de produção de acordo com o grau de 

nebulosidade. 

– As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando 

comparadas por exemplo aos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), e a energia 

hidroeléctrica (água). 

– Os painéis solares têm um rendimento de cerca de 25%, apesar deste valor ter vindo 

a aumentar ao longo dos últimos anos. 

http://www.portal-energia.com/qual-o-tempo-de-vida-util-real-de-um-painel-solar/
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Figura 1.10 - Painel fotovoltaico 

 

 

 

1.7. Legislação 

Em Portugal, a principal legislação correspondente à proteção das águas são a Diretiva 

Quadro da Água (DQA), o Decreto-Lei (DL) nº 74/90 de 7 de Março, o Decreto Regulamentar 

(DR) nº 23/95 de 23 de Agosto e o DL nº 236/98 de 1 de Agosto. 

A Diretiva Quadro da Água estabelece uma política integrada de gestão do recurso 

água, tendo por base a minimização dos consumos e a manutenção da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas considerando os seus usos. Nesse sentido, a DQA estabelece 

dois princípios de qualidade de aplicação obrigatória e em caso de simultaneidade deve 

prevalecer o princípio mais restritivo: Valor Limite de Emissão (VLE) e Qualidade da Água 

de acordo com a utilização do meio recetor. E introduz o conceito de gestão por Bacia 

Hidrográfica, alargado às águas subterrâneas. 

O DL nº 46/94 de 22 de Fevereiro é relativo ao licenciamento da utilização do domínio 

hídrico e vem definir a obrigatoriedade da existência de uma licença de rejeição de águas 

residuais tratadas (na água ou no solo agrícola e/ou florestal) e a proibição do lançamento 

de efluentes diretamente nos cursos de água sem qualquer tipo de mecanismo que assegure 

a sua depuração. 
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O DR nº 23/95 de 23 de Agosto vem introduzir condicionantes específicas às adegas, 

ao referir no artigo 196º que ‘’as águas residuais das indústrias alimentares, de fermentação 

e de destilaria, só podem ser admitidas nos coletores públicos desde que seja anulada a 

necessidade de pré-tratamento’’, apresentando uma classificação dos tipos de tratamento 

mais utilizados em função do grau de geração ou valorização de resíduos. 

O DL nº 236/98 de 1 de Agosto (atualmente em vigor) é a legislação que estipula os 

limites legais para descargas de águas residuais. Vem rever e substituir a legislação 

existente (nomeadamente o DL nº 74/90 de 7 de Março) reforçando a operacionalidade das 

várias Diretivas Comunitárias emitidas até à data, numa perspetiva da saúde pública, gestão 

integrada dos recursos hídricos e preservação do ambiente. Introduz o conceito de Valor 

Limite de Emissão (VLE) como substituição do Valor Máximo Admitido (VMA), entendendo-

se o primeiro como ‘’a concentração ou nível de um parâmetro que não deve ser excedido 

pela instalação, durante um ou mais períodos de tempo’’. Contemplando o conceito de 

gestão por Bacia Hidrográfica no Plano de Bacia Hidrográfica. Relativamente à descarga de 

efluentes e proteção do meio ambiente a legislação aplicável às adegas é semelhante à 

explicitada no antigo DL nº 74/90 de 7 de Março e no atual DL nº 236/98 de 1 de Agosto 

aparecendo no entanto os VMA indicados como VLE. Esta legislação é mais restritiva que a 

anterior, já que apesar dos VMA correspondem aos VLE, o valor médio diário não poderá 

exceder duas vezes o VLE (valor médio mensal das médias diárias referentes aos dias de 

laboração). 
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1.8. Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar o desempenho dos radicais sulfato 

gerados através de persulfato de potássio (KPS), monopersulfato de potássio (PMS) e 

persufato de sódio (SPS) utilizando como fonte de radiação a radiação solar, envolvendo 

POA, como alternativa aos processos convencionais de tratamento de águas residuais 

vinícolas. Em particular, este trabalho teve como objetivos mais específicos: 

a) Verificar qual o(s) reagente(s) gerador(es) de radicais sulfato com melhor 

desempenho; 

b) Estudar a influência do pH do meio; 

c) Averiguar a influência de diferentes metais de transição (ferro e cobalto) e respetivas 

concentrações; 

d) Definir as condições ótimas na remoção de CQO e COT do efluente; 

e) Comparar a radiação solar com a radiação UV. 
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2. Material e Métodos 
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2. Material e Métodos 

2.1.  Amostras de efluentes vinícolas 

Como base para as amostras de efluentes vinícolas utiliza-se, neste estudo, um efluente 

vinícola simulado uma vez que os efluentes reais apresentam uma enorme variabilidade o 

que dificultaria a otimização e a repetibilidade do trabalho. É de notar que este efluente 

apresenta caraterísticas bastante semelhantes ao real. Assim, as amostras utilizadas nos 

ensaios realizados foram obtidas através da diluição de vinho proveniente da região, em 

concreto do vinho tinto Terras D´Aleu, produzido pela Adega Cooperativa de Vila Real.   

2.2. Agentes utilizados 

2.2.1. Agentes químicos 

Nos ensaios de tratamento de efluentes vinícolas foram usados cinco diferentes 

reagentes químicos, nomeadamente: KPS, PMS, SPS, FeSO4 (Sulfato de ferro II) e CoSO4 

(Sulfato de cobalto II). Sendo que estes dois últimos foram usados como catalisadores nas 

reações. 

i) Persulfato de Potássio 

Persulfato de potássio ou peroxodissulfato de potássio (Scharlau; K2S2O8), vulgarmente 

conhecido como persulfato de potássio (KPS). 

 
Nome 

 
Estrutura Química 

 
 

 
Fórmula 
Química 

 
Massa Molar 

 
Densidade 

 
KPS 

(persulfato de 
potássio) 

 
 

 
 

 

 
K2S2O8 

 
270.24 g/mol 

 
2.47 g/cm3 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico


 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

26 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

 

ii) Monopersulfato de Potássio 

O monopersulfato de potássio (PMS) é também designado com o nome comercial 

Oxone® (Dupont). Em bom rigor o PMS é um sal triplo de monopersulfato de potássio 

(2KHSO5.KHSO4.K2SO4). 

 

 
Nome 

 
Estrutura Química 

 

 
Fórmula 
Química 

 
Massa Molar 

 
Densidade 

 
PMS 

(monopersulfato 
de potássio) 

 

 
 
 
 

KHSO5 

 
152.20 g/mol  
(614.76 g/mol 

como sal 
triplo) 

 
 

 2.40 g/cm3 

 
 

 

iii) Persulfato de Sódio 

O peroxodissulfato de Sódio (Scharlau; Na2S2O8), normalmente conhecido como 

persulfato de sódio (SPS). 

 
Nome 

 
Estrutura Química 

 
 

 
Fórmula 
Química 

 
Massa 
Molar 

 
Densidade 

SPS 
(persulfato 
de sódio) 

 

 
 

Na2S2O8 238.06 
g/mol 

2.40 g/cm3 
(20°C, 
sólido) 

 

2.2.2. Catalisadores 

Um catalisador é uma substância química que acelera a reação mas não altera a 

composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Em geral, diminui a energia de 
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ativação e aumenta a velocidade da reação. A quantidade de substância produzida na 

reação não se altera com o uso de catalisadores. Se a reação for reversível, a reação inversa 

também será acelerada, pois sua energia de ativação também terá um valor menor. O 

catalisador não altera a variação de entalpia. 

Neste trabalho utilizaram-se as seguintes substâncias como catalisadores: 

i) Sulfato de ferro (II) (FeSO47H2O, Panreac) 
 
O Sulfato de ferro (II), também chamado sulfato ferroso (ou simples, mas 

erroneamente, sulfato de ferro, como é tratado no comércio de produtos químicos) é 

um composto químico com fórmula FeSO4. É mais comumente encontrado como o 

heptaidrato de cor verde-azulado. 

 
Nome 

 
Fórmula 
Química 

 
Massa Molar 

 
Densidade 

 
Aparência 

Sulfato de 
Ferro(II) 

 
FeSO4 

 
151.90 g/mol 

 
1.89 g/cm³ 

 
 

 

ii) Sulfato de Cobalto (II) (CoSO45H2O, Panreac) 

Sulfato de cobalto (II) é um composto inorgânico de fórmula química  CoSO4. Os sulfatos 

de cobalto mais comuns são os hidratados CoSO4
.7H2O e CoSO4

.H2O. Os sulfatos de 

cobalto (II) nas suas formas hidratadas são as formas mais comuns de comercialização de 

sais de cobalto. 

 
Nome 

 
Fórmula 
química 

 
Massa molar 

 
Densidade 

 
 

Aparência 

Sulfato de 
Cobalto(II) 

 
 

CoSO4 
 

154.99 g/mol 
 

3.71 g/cm³ 
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2.2.3. Radiação Solar 

Os ensaios com radiação solar foram realizados, ao ar livre, no campus da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal (41º18’N; 7º45’W) sob condições de céu limpo. 

Todas as experiências fotocatalíticas foram realizadas em condições semelhantes em dias 

ensolarados de Maio a Setembro, entre as 11 horas e as 16 horas. 

 

2.2.4.  Radiação UV 

Uma boa fonte de iluminação é definida por ter uma elevada eficiência fotónica, ou seja, 

uma elevada radiação emitida relativamente à potência elétrica fornecida. 

A energia, E, de um fotão está relacionada com o seu comprimento de onda pela 

equação 2.1: 

E = hv = 
hc

λ
     (2.1) 

 

em que  representa a frequência, c a velocidade da luz no vazio, h a constante de Planck 

e λ o comprimento de onda da radiação. 

 

a) Lâmpada de mercúrio de baixa pressão 

As experiências em descontínuo (batch) para tratamentos foto-assistidos foram 

realizadas num foto-reator Heraeus. O reator de forma cilíndrica com capacidade de 800 mL 

é feito em vidro de borosilicato, com entradas na parte superior para recolha de amostras. 

Para tratamentos de oxidação é usada uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão, 

Heraeus TNN 15/32, colocada numa posição axial no interior do reator. 

Na figura 2.1 pode ver-se o reator UV utilizando uma lâmpada de mercúrio de baixa 

pressão (TNN 15/32). Esta lâmpada tem uma emissão fundamentalmente monocromática a 

254 nm. Na realização de cada ensaio, são inseridos 500 mL de amostra mantendo-se uma 

mistura continua com recurso a um agitador magnético. 
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Figura 2.1 – Reator UV utilizando a lâmpada de mercúrio de baixa pressão (TNN 15/32) 

 

2.3. Métodos Analíticos 

No decurso deste trabalho procedeu-se à determinação de diversos parâmetros físico-

químicos, nomeadamente: pH, carência química de oxigênio (CQO) e o Carbono Orgânico 

Total (COT) que sucintamente se descrevem de seguida.     
 

2.3.1. pH 

O pH indica o caráter ácido ou básico de uma solução aquosa. Este parâmetro resulta 

da medição da concentração do ião hidrogénio pela expressão: pH = -log [H+]. Os valores 

são obtidos através de um elétrodo de pH previamente calibrado com padrões pH 4,0 e 7,0. 

A medição do pH foi feita por leitura direta de acordo com o Standard Methods. 

 

2.3.2. Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Um dos testes mais utilizados para avaliar a carga poluente existente nos efluentes 

domésticos e industriais é a CQO. Este parâmetro caracteriza-se pela quantidade 

equivalente de oxigénio, em mg de O2/L, que seria consumido na oxidação das substâncias 

químicas presentes numa amostra de água. A determinação pode ser efetuada através de 

um método colorimétrico. Este teste utiliza o dicromato de potássio (K2Cr2O7) como oxidante, 

em meio ácido (com H2SO4), na presença de um catalisador (sulfato de prata) e de sulfato 
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de mercúrio, para anular a interferência de ião cloreto. Este método é bastante utilizado na 

caracterização de águas residuais e no controlo de operações de tratamento em ETAR, 

devido à sua rapidez de resultados.  

Para a determinação da CQO seguiu-se a seguinte metodologia:  

  

a. Recolheram-se 2,5 mL de efluente em estudo e colocou-se em tubos previamente 

preparados, segundo o processo referido pelo Standard Methods;  

 

b. Colocaram-se os tubos num reator a uma temperatura de 150ºC durante 2 horas. 

Após arrefecimento é lida a absorvância no espectrofotómetro UV/Vis, no 

comprimento de onda 600 nm;  

 

c. O valor de CQO é obtido através da inserção do valor da absorvância na reta de 

calibração previamente preparada (0-1000 mg O2/L) – Anexo A.  

 

As análises por CQO foram efetuadas em tubos colocados num bloco de aquecimento 

a 150º C durante 2 horas. Cada tubo era composto por 3,5 mL de uma solução de ácido 

sulfúrico, 1,5 mL de uma solução de digestão (10,216 g de K2Cr2O7 + 500 mL H2O + 167 mL 

H2SO4 + 33,3 g Hg2SO4 + H2O até 1 L) e por 2,5 mL da amostra (previamente centrifugada). 

A solução padrão utilizada foi de hidrogenoftalato de potássio (KHP) a 0,4251 g/L, a qual 

tem um valor teórico de CQO de 500 mg O2/L. 

A leitura era realizada num espetrofotómetro portátil DR/2400 da HACH a 420 nm para 

a gama baixa e a para a gama alta. O valor de CQO é expresso em mg O2/L, segundo o 

método 5220 D do Standard Methods. 

 

2.3.3. Carbono Orgânico Total (COT)  

O conhecimento do teor de carbono orgânico total presente numa dada amostra permite, 

de um modo rápido, aferir o grau de mineralização do processo, ou seja, o grau de oxidação 

dos compostos orgânicos presentes em solução. Se a oxidação dos compostos orgânicos 

for completa, ou seja, até CO2, o teor final de COT será nulo, a que corresponde uma 

mineralização de 100%. O COT foi determinado por oxidação catalítica seguida de 

quantificação do dióxido de carbono formado utilizando-se um espectrómetro de 

infravermelhos – método 5310 B (Standard Methods). Para este efeito, foi utilizado um 
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analisador de COT da marca Shimadzu, modelo TOC-L, equipado com um auto-sampler 

ASI-L. O caudal era de 150 mL/min e as amostras foram injetadas em duplicado ou triplicado, 

dependendo do erro inerente à primeira e segunda injeções. Os efluentes utilizados foram o 

ácido fosfórico e o ácido clorídrico.  

A determinação dos valores de COT foi realizada automaticamente pelo aparelho, após 

calibração com soluções padrão de hidrogenoftalato de potássio (para CT– Carbono Total) 

e de hidrogenocarbonato de sódio e carbonato de sódio (para CI – Carbono Inorgânico). O 

valor de COT foi calculado por diferença do valor do carbono total (CT) ao valor do carbono 

inorgânico (CI). A corrida do CT era de 4:30 minutos, com uma injeção de 40 μL e a corrida 

do CI era de 3:30 minutos, com um volume de injeção de 50 μL. A recolha das amostras foi 

efetuada em tempos específicos, sendo a solução colocada em vials de 20 mL.   

 

 

Figura 2.2 – Equipamento para determinação de COT (Shimadzu, modelo TOC-L). 

 

. 

2.4. Procedimento Experimental 

Todas as experiências com radiação solar foram realizadas entre os meses de Maio e 

Setembro, tendo como condição necessária para as condições atmosféricas a existência de 

céu limpo ou pouco nublado. 

Inicialmente partia-se de uma diluição adequada da amostra de vinho. Os reatores 

utilizados em cada ensaio eram copos de 500 mL, A geração de radicais sulfato era 

realizada, numa primeira fase, utilizando ativação fotolítica (reagente/radiação solar) e, 
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numa segunda fase, ativação fotocatalítica (reagente/radiação solar/metal de transição) do 

persulfato de potássio (KPS), monopersulfato de potássio (PMS) ou persulfato de sódio 

(SPS). Assim, numa primeira parte, realizaram-se ensaios com os reagentes referidos e, 

numa segunda parte, realizaram-se ensaios para avaliar a influência dos metais de 

transição, nomeadamente o Fe(II) e o Co(II). 

Os ensaios tinham início quando se adicionava o reagente pretendido: persulfato de 

potássio, monopersulfato de potássio ou persulfato de sódio. Para a ativação fotocatalítica 

dos reagentes utilizaram-se diferentes concentrações de KPS, PMS e de SPS (1 – 50 mM), 

assim como de diferentes metais de transição: sulfatos de cobalto e ferro (II) (1 – 50 mM). O 

pH da amostra foi ajustado recorrendo a soluções de hidróxido de sódio (1 M NaOH) e ácido 

sulfúrico (1 M H2SO4) para elevar ou baixar o pH, respetivamente. De seguida, a amostra foi 

colocada no reator, adicionavam-se os reagentes e dava-se início ao ensaio. Ao longo das 

experiências eram recolhidas amostras em tempos bem definidos, para posterior análise de 

CQO e COT, sendo que a primeira amostra (t=0 min) era retirada antes da exposição solar 

ou antes de ligar o reator da lâmpada UV.    

Finalmente, a ativação fotolítica dos reagentes foi estudada com uma fonte de radiação 

UV (lâmpada de mercúrio de baixa pressão) e radiação solar. O início de cada ensaio foi 

considerado após ligar a fonte de radiação ou, no caso dos ensaios com radiação solar, 

quando em contacto com a luz solar.  

 

Figura 2.3 – Exemplo da realização dos ensaios com radiação solar.  

 

 



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

33 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Resultados e Discussão 
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3. Resultados e Discussão 

3.1. Caraterização do efluente vinícola  

Neste trabalho, por razões de ordem prática e de reprodutibilidade dos ensaios optou-

se por simular o efluente vinícola a partir da diluição de vinho. Trata-se de uma aproximação 

com algumas limitações mas que reproduz relativamente bem a realidade e que, por vezes, 

também se encontra na literatura. 

 A Tabela 3.1 apresenta a caracterização do efluente vinícola simulado com a diluição 

de 1:400 e pH do efluente na gama ácida de 4,0.  

Os efluentes vinícolas são normalmente ácidos, mas podem variar com o processo de 

vinificação, a época do ano e o volume de água consumido. A água residual gerada pelos 

processos de limpeza de equipamentos, que é feita com compostos alcalinos e 

organoclorados, apresenta valores de pH que pode chegar a 12 na Escala de Sorensen 

(Pirra, 2005).  

Os constituintes do mosto e do vinho estão também presentes nas águas residuais em 

proporções variáveis: açucares (principais responsáveis pelo CQO), etanol, esteres, glicerol, 

ácidos orgânicos (conferem o pH ácido), compostos fenólicos, bactérias, leveduras e 

elementos facilmente biodegradáveis exceto os polifenóis. Estes efluentes contêm também 

metais pesados, como ferro, zinco, e iões metálicos como Ca2+, K+ e Na+ e sulfatos (Vieira., 

2010). 

Tabela 3.1 - Caracterização físico-química da amostra de efluente vinícola simulado. 

Parâmetro 
Amostra 

(diluição 1:400) 

pH 4,01 

Potencial redox (mV) 180 

Condutividade (µS/cm) 42 

CQO 

(mg O2/L) 
510 

Polifenóis totais 
(mg ácido gálico/L) 

33 

COT (mg C/L) 160 
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3.2. Processos de Oxidação Avançados baseados em radicais sulfato 

Neste trabalho estudou-se uma via alternativa de tratamento de efluentes que ainda não 

foi muito explorada e que é demonstrado pela escassa bibliografia científica existente. 

Estudou-se a aplicação de Processos de Oxidação Avançados envolvendo a geração de 

radicais sulfato.  

Os radicais sulfato podem ser gerados por ativação de persulfato ou de monopersulfato 

via metais de transição, calor, radiação UV ou ultrassons (Zhang et al., 2014). Este estudo 

centrou-se na geração de radicais sulfato a partir de radiação solar e pela adição catalítica 

de metais de transição.  

Os oxidantes estudados terão igualmente a vantagem, face ao reagente de Fenton, de 

poderem ser aplicados numa gama de pH mais ampla. Como é reconhecido o processo 

Fenton convencional tem limitações associadas ao valor do pH do meio que deve estar em 

condições ácidas (pH 2,8 - 3,5) e tem uma cinética de regeneração de ião ferroso 

relativamente lenta. 

Assim, numa primeira fase, avaliaram-se três formas distintas de obtenção de radicais 

sulfato por efeito de radiação solar: a partir de persulfato de potássio (KPS), de 

monopersulfato de potássio (PMS) e de persulfato de sódio (SPS). Procurou avaliar-se a 

influência de diferentes variáveis operatórias como o valor inicial do pH e, as concentrações 

dos reagentes envolvidos, na diminuição do teor de matéria orgânica associado ao efluente 

vinícola em estudo, expresso na forma de Carência Química de Oxigénio (CQO) e Carbono 

Orgânico Total (COT). 

Numa segunda fase, estudou-se a aplicação combinada de KPS, PMS e SPS com a 

adição catalítica de metais de transição. Em concreto, avaliou-se o efeito catalítico de 

diferentes dosagens de sulfato de ferro (II) e do sulfato de cobalto (II). Também nestes casos 

estudou-se igualmente a influência de diferentes variáveis operatórias como o pH, diferentes 

concentrações de reagentes e diferentes concentrações do metal de transição (ferro ou 

cobalto). 



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

36 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

 

3.2.1. Persulfato de potássio (KPS) 

A primeira forma estudada de gerar radicais sulfato envolveu o uso de persulfato de 

potássio (KPS) submetido a radiação solar. Procurou avaliar-se a influência das duas 

principais variáveis operatórias: o valor inicial do pH e a concentração inicial do persulfato 

de potássio. No caso do pH do meio, realizaram-se ensaios para duas gamas de valores de 

pH: um valor ácido (pH = 4,5), próximo do pH natural dos efluentes vinícolas comuns e um 

valor neutro (pH = 7,0) para avaliar o comportamento do oxidante em meios não ácidos.  

Apresentam-se, na Figura 3.1, os resultados obtidos em ensaios em que se procurou 

verificar a influência de concentrações de KPS gradualmente superiores: 1, 10, 25 e 50 mM, 

para valores de pH próximos do valor natural do efluente vinícola (pH = 4,5). A dosagem do 

oxidante é um fator muito importante na degradação de compostos orgânicos em Processos 

de Oxidação Avançados especialmente em processos de oxidação química. Neste caso 

concreto, estudou-se o efeito das diferentes dosagens de oxidante na redução de CQO e de 

COT do efluente vinícola. Os tempos de reação estabelecidos como referência para todos 

os ensaios foram de 180 minutos. 

No anexo B.1 apresentam-se os resultados obtidos apenas com radiação solar. A 

percentagem de remoção é bastante reduzida para a CQO e COT. 

a) Efeito da concentração de KPS na presença de radiação solar a pH 4,5. 
 

 

A 
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Figura 3.1 - Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 
para um valor inicial de pH=4,5, variando a concentração de KPS de 1 a 50 mM, para t=180 minutos  

 

Numa primeira análise dos resultados obtidos observa-se que o persulfato de potássio 

(KPS) permite uma degradação significativa do efluente vinícola em estudo, para valores 

iniciais de pH 4,5. Em geral, observa-se que, à medida que se aumentam as concentrações 

de KPS aumenta igualmente a conversão de CQO, obtendo-se, por exemplo, uma conversão 

de 29% para a concentração inicial de KPS de 1 mM e de 50% para a concentração inicial 

de KPS de 50 mM.  

As percentagens de remoção de Carência Química de Oxigénio (CQO) e de Carbono 

Orgânico Total (COT) foram calculadas de acordo com as seguintes equações (3.1 e 3.2, 

respetivamente):  

 

CQO remoção   (%) = 
CQO0 −CQOt

CQO0
× 100   (3.1) 

COT remoção   (%) = 
COT0 −COTt

COT0
× 100     (3.2) 

 

A redução de COT nos ensaios anteriores é, naturalmente, inferior quando comparados 

com as reduções dos valores de CQO porque a mineralização em dióxido de carbono e água 

é menor que a degradação parcial da matéria orgânica. Mesmo assim, obtém-se uma 

B 
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redução de 24% de COT para concentrações de KPS de 1 mM, atingindo-se uma redução 

de 35% de COT para concentrações iniciais de KPS de 50 mM.  

De um modo geral, à medida que se aumenta a concentração de KPS (ou seja do ião 

persulfato - S2O8
2-) aumenta-se igualmente a conversão de CQO e COT o que será devido 

ao aumento da concentração de radicais sulfato em solução devido ao efeito da radiação 

solar. A reação química de decomposição do persulfato de potássio (3.3) reforça a ideia do 

que foi dito anteriormente relativo ao ião persulfato:  

K2S2O8 →  S2O8
2− + 2K+     (3.3)  

Na realidade o ião persulfato é ativado fotoquimicamente - reação (3.4) – neste caso por 

efeito da radiação solar, levando à formação de radicais sulfato (Zhao et al., 2010).  

 

S2O8
2− +  hʋ →  2SO4

−•     (3.4) 

    

Partindo de concentrações superiores de persulfato de potássio será de esperar atingir-

se uma maior concentração de radicais sulfato que poderão, em condições normais, reagir 

com os compostos orgânicos presentes no efluente vinícola reduzindo os valores de CQO e 

conduzindo à mineralização parcial desses compostos reduzindo, complementarmente, os 

valores de COT. 

b) Efeito da concentração de KPS na presença de radiação solar a pH 7,0. 
 

 

A 
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Figura 3.2 - Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 

para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de KPS de 1 a 50 mM, para t=180 min 
 

Para valores iniciais de pH igual a 7,0 os resultados obtidos na redução de CQO e de 

COT são, em geral, melhores do que os obtidos para pH 4,5. Apesar de para uma 

concentração inicial de KPS de 1 mM se atingir uma degradação de CQO de 25% e de COT 

para 23%, bastante similar aos valores para pH=4,5. Observa-se que a concentração de 

KPS de 25 mM permite atingir os melhores resultados: redução de CQO de 68% e de COT 

de 45%. De notar que, ao aumentar a concentração de persulfato de potássio para 50 mM, 

verifica-se que os resultados são inferiores (CQO = 64%, COT = 40%) aos obtidos para KPS 

de 25 mM provavelmente devido à anulação mútua da quantidade elevada de radicais sulfato 

presentes no meio (efeito scavenging) gerados a pH 7,0. De uma forma geral, à medida que 

se aumenta a concentração de KPS mais radicais sulfato (SO4
-.) são gerados em solução. 

No entanto, ao mesmo tempo, a reação de radicais sulfato (SO4
-.) entre si pode também 

aumentar em certas circunstâncias. A reação de anulação mútua entre radicais sulfato 

poderá ser descrita por: 

 

SO4
∙− +  SO4

∙−→  S2O8
2−   k = 4 x 108 L/(mol.s)   (3.5) 

 

Estudos realizados por Deng e Ezyske (2011) mostraram que o aumento da 

concentração de persulfato (nesse caso por elevação da temperatura) favorece a remoção 

CQO. Em geral o efeito do pH da solução afeta a oxidação de persulfato: o pH elevado ativa 

B 
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o ião persulfato (S2O8
2-) para produzir mais radicais sulfato (SO4

-.), melhorando a capacidade 

de oxidação. 

Os radicais sulfato levam a reações de oxidação em cadeia e podem também conduzir 

à formação de outros radicais como, por exemplo, radicais hidroxilo conforme apresentado 

na seguinte equação (Liang et al., 2007) para pH alcalino: 

 

SO4
∙−+ HO− →  SO4

2− + • OH    (3.6)   

   

Os radicais sulfato demonstram, a pH neutro, um potencial de redução padrão mais 

elevado do que os radicais hidroxilo devido, principalmente, à superioridade na degradação 

de vários compostos orgânicos (Anipsitakis e Dionysiou, 2004). 

 

3.2.2. Monopersulfato de potássio (PMS) 

a) Efeito da concentração de PMS na presença de radiação solar a pH 4,5 
 

 

A 
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Figura 3.3 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com PMS, 
para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de PMS de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Para valores de pH ácido o monopersulfato de potássio (PMS) permite uma degradação 

significativa do efluente vinícola em estudo. Por um lado, para concentrações de 1 mM 

observa-se uma redução de 40% de CQO e de 21% de COT para um pH=4,5. Por outro 

lado, obtém-se uma redução dos valores de CQO em 69% e de COT de 33% para 

concentrações de 25 mM. Neste caso, ao aumentar as concentrações para 50 mM, 

verificam-se resultados um pouco inferiores (CQO = 65%; COT = 30%) provavelmente 

resultante do fenómeno de scavenging referido anteriormente entre os radicais sulfato.  

 

b) Efeito da concentração de PMS na presença de radiação solar a pH 7,0 

B 
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Figura 3.4 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com PMS, 
para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de PMS de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Pela análise da figura 3.4, referente ao monopersulfato de potássio a pH neutro (=7,0), 

Observa-se que, à medida que se aumentam as concentrações de PMS, aumenta-se a 

conversão de CQO, obtendo-se uma redução de 21%, 36%, 45% e 48% para uma 

concentração de PMS de 1 mM, 10 mM, 25 mM e 50 mM, respetivamente. 

De um modo geral, à medida que se aumenta a concentração de monopersulfato de 

potássio aumenta-se igualmente a conversão de CQO e COT. Como revela a equação 

química do monopersulfato de potássio, primeiro há decomposição nos respetivos iões 

monopersulfato e potássio: 

A 

B 
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KHSO5 →  HSO5
− +K+     (3.7) 

 

A ativação por radiação solar do monopersulfato de potássio leva à formação de radicais 

hidroxilo e radicais sulfato (equação 3.6) (Anipsitakis et al., 2006). 

 

   HSO5
−  
hν/ Δ
→    SO4

−
+ • OH   (3.8) 

 

Neste caso os valores de COT registaram igualmente uma diminuição gradual mas 

pouco significativa em função do tempo, obtendo-se uma percentagem de redução para 

concentrações de 1 mM e 50 mM de 15% e 23%, respetivamente. 

 

Estado de Oxidação Médio (AOS) 

 

Uma informação útil que, por vezes, certos trabalhos científicos envolvendo oxidação 

química apresentam diz respeito ao designado estado de oxidação médio. O estado de 

oxidação médio (em inglês AOS - Average Oxidation State) fornece informação sobre o 

estado de oxidação do Carbono presente num determinado efluente. Este parâmetro, que 

resulta da combinação dos valores de CQO e de COT, permite estimar o grau de 

mineralização do conteúdo orgânico de uma determinada água residual. Assim, valores 

elevados para a razão CQO/COT significam que se está perante um estado de mineralização 

elevado (+4) enquanto valores pequenos significam apenas uma oxidação parcial (-4). 

O estado de oxidação médio é calculado de acordo com a seguinte equação: 

 

  AOS = 4 (COT-CQO)/COT    (3.9) 

 

onde os valores de COT e CQO são expressos em mol de C.L-1 e mol de O2.L-1, 

respetivamente. O estado de oxidação assumirá valores entre AOS= +4 para o CO2, a forma 

mais oxidada de Carbono, e AOS= -4 para o CH4, a forma mais reduzida de Carbono. 

A título de exemplo mostra-se a evolução dos valores de AOS para os ensaios de 

oxidação envolvendo radiação solar e PMS, com uma concentração inicial de 50 mM e um 

pH igual a 4,5. A Tabela 3.2 mostra a evolução dos valores de AOS ao longo do decurso 

das experiências. O valor inicial de AOS é igual a -2,24. Ao longo do processo oxidativo os 

valores de AOS aumentam significativamente atingindo, ao fim de 180 minutos, um valor de 
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+0,97. Os valores de AOS mudaram de uma zona negativa para o efluente simulado inicial 

para uma zona positiva correspondente ao efluente tratado. Estes resultados indicam a 

presença de mais intermediários orgânicos oxidados após o tempo de reação de 180 

minutos. Observando os resultados, pode inferir-se, indiretamente, que a biodegradabilidade 

do efluente também aumentará porquanto moléculas de maior tamanho serão quebradas 

em moléculas menores e em intermediários orgânicos oxidados. 

 

Tabela 3.2 – Exemplo de cálculo do estado de oxidação médio (AOS).  

Tempo 
(min) 

TOC 
(mg C/L) 

CQO 
 (mg O2/L) 

COT  
(mol C/L) 

CQO 
(mol O2/L) AOS 

0 165,1 686,7 0,0138 0,0215 -2,24 

15 156,7 636,9 0,0131 0,0199 -2,10 

30 157,7 595,9 0,0131 0,0186 -1,67 

60 147,7 447,9 0,0123 0,0140 -0,55 

90 138,5 416,8 0,0115 0,0130 -0,51 

120 130,3 375,7 0,0109 0,0117 -0,33 

180 120,9 244,1 0,0101 0,0076 0,97 

 

 

3.2.3. Persulfato de sódio (SPS) 

a) Efeito da concentração de SPS na presença de radiação solar a pH 4,5 

 

A 
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Figura 3.5 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfio B) para ensaios realizados com SPS, 
para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de SPS de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Analisando a figura 3.5, para valores de pH ácido (pH=4,5) pode observar-se que, à 

medida que se aumentam as concentrações de persulfato de sódio (SPS) aumenta-se 

igualmente a conversão de CQO e de COT obtendo-se conversões de 31% e 28%, 

respetivamente, para concentrações de 1 mM. O persulfato de sódio (SPS) permite uma 

degradação significativa do efluente vinícola em estudo, obtendo-se uma redução máxima 

dos valores de CQO de 64% e COT 41% para a concentração inicial de SPS de 50 mM.  

 

Pode constatar-se que os valores de remoção registados foram diretamente 

proporcionais ao decorrer do tempo do ensaio. Num primeiro momento há a decomposição 

do SPS nos respetivos iões persulfato e sódio, como exibe a equação química do persulfato 

de sódio: 

 

Na2S2O8 → S2O8
2− +2Na+  (3.10) 

 

Tendo-se depois a geração de radicais sulfato: 

S2O8
2− +  hʋ →  2SO4

−•   (3.4) 

 

 

B 
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b) Efeito da concentração de SPS na presença de radiação solar a pH 7,0 

 

 

Figura 3.6 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com SPS, 
para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de SPS de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Usando o persulfato de sódio (SPS) a pH neutro, os valores de CQO e COT registaram 

uma diminuição gradual ao longo do tempo, sendo que a conversão de CQO e COT, 

registaram reduções de 42% e 27%, respetivamente, para uma concentração inicial de SPS 

de 1 mM. Sendo que a redução máxima obtida, 60% de CQO e 42% COT, se verificou para 

uma concentração de 50 mM.  

B 

A 
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O persulfato de sódio quando ativado por fotólise conduz à geração de radicais sulfato 

gerados maioritariamente em meio neutro e alcalino, o que está de acordo com os resultados 

obtidos. Por outro lado, de notar que o persulfato de sódio, quando ativado termicamente, a 

geração de radicais sulfato ocorre preferencialmente a valores de pH ácidos (Ghauch A., 

2012) 

Como foi referido por Liang et al., (2007) percebe-se que preferencialmente em meio 

ácido são formados radicais sulfato, como mostra a equação:  

 HS2O8  →  SO4
2− + SO4

 .− + H+  (3.11) 

Em síntese, os resultados obtidos sugerem que os valores de pH próximos da 

neutralidade e próximos do pH natural do efluente (4,0) apresentam boas eficácias de 

remoção de CQO. 

Numa comparação geral dos três oxidantes utilizados pode avaliar-se os diferentes 

rendimentos obtidos na redução de CQO (Figura 3.7) e de COT (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.7 – Comparação dos melhores resultados de remoção de CQO com KPS, PMS e SPS 
na presença de radiação solar; condições operatórias: pH=4,5 (PMS= 25 mM; KPS e SPS ambos a 
50 mM) e pH =7,0 (KPS= 25 mM ; PMS e SPS= 50 mM) ; com radiação solar; tempo de reação t=180 
min 

 

Pela análise referente à percentagem de redução de CQO a um pH 4,5 pode afirmar-se 

que o reagente mais eficiente foi o PMS, com um valor máximo de remoção de 69%, 

seguidamente regista-se o valor de SPS, com um valor de remoção de 64% e, por último, o 
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KPS, com um valor máximo de remoção de CQO de 50%. Ou seja, parece que o ião 

monopersulfato (HSO5
-) resultante da decomposição do PMS permite a geração de radicais 

sulfato e radicais hidroxilo que serão mais eficientes na redução de CQO a pH ácido. 

   HSO5
−  
hν/ Δ
→    SO4

−
+ • OH  (3.8) 

 

Para os ensaios realizados a pH neutro (pH=7,0) observa-se relativamente à 

percentagem de redução de CQO, que os reagentes que permitiram melhores resultados 

foram o KPS e o SPS, remoção de 68% e 60% respetivamente, superiores ao valor obtido 

com o PMS (remoção de 48%). Isto indica que os iões persulfato resultantes do KPS e do 

SPS, gerando radicais sulfato serão mais efetivos a pH neutro. 

S2O8
2− +  hʋ →  2SO4

−•   (3.4) 

 

Relativamente à percentagem de redução de COT a um pH 4,5 observa-se que o 

reagente mais eficaz foi o SPS, com um valor de remoção de 41%, seguidamente verifica-

se o valor de KPS, como um valor máximo de remoção de 35%, e por último segue-se o 

reagente PMS, com um valor de remoção de 33%. 

 

Figura 3.8 – Comparação dos melhores resultados de remoção de COT com KPS, PMS e SPS 
na presença de radiação solar; condições operatórias: pH=4,5 (KPS e SPS com uma concentração 
inicial de 50 mM; PMS=25 mM) e pH = 7,0 (KPS= 25 mM; PMS e SPS=50 mM); com radiação solar; 
tempo de reação t=180 min 

 

35%
45%

33%
23%

41% 42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

pH 4,5 pH 7,0

Remoção de COT ( em %)
KPS PMS



 
POA envolvendo radicais sulfato e radiação solar: aplicação a efluentes vinícolas  

________________________________________________________________________________ 

 
 

49 
Joana Oliveira Teixeira da Mota – Dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente 

 

Por comparação de resultados dos três oxidantes a pH neutro, pode afirmar-se 

relativamente à percentagem de redução de COT, que o KPS e o SPS, com percentagens 

de remoção de COT de 45% e 50%, respetivamente, permitem obter resultados bem 

melhores que no caso do PMS (percentagem de remoção de COT= 25%). Isto sugere que 

os iões persulfato resultantes do KPS e do SPS, gerando radicais sulfato serão mais efetivos 

a pH neutro. 

S2O8
2− +  hʋ →  2SO4

−•   (3.4) 

 

Numa análise global dos resultados da figura 3.8 relativos à percentagem de remoção 

de COT, verifica-se ligeiramente melhor a pH 7,0 para os reagentes KPS e SPS e, ao invés 

o reagente PMS tem a maior taxa de degradação de COT a pH 4,5. 

 

3.3. Efeito de metais de transição 

É importante compreender a reação dos oxidantes em estudo: persulfato de potássio, 

monopersulfato de potássio e persulfato de sódio com radiação solar e o efeito da presença 

de um metal de transição (Me).  

Na realidade, os radicais sulfato também podem ser gerados a partir da decomposição 

de persulfato ativados por metais de transição (Me) como mostra a reação 3.12 (Anipsitakis 

e Dionysiou, 2004). Esta reação também é conhecida como reação do tipo Fenton pois usa 

um metal de transição na ativação do oxidante, à semelhança do que acontece com o 

reagente de Fenton: 

 

S2O8
2− + Men+  → Men+1 + SO4

−
 + SO4

2−     (3.12) 

 

Neste contexto, realizaram-se ensaios com o efluente vinícola e os três oxidantes 

estudados anteriormente (KPS, SPS e PMS) na presença de dois metais de transição: ferro 

e cobalto. Estes ensaios, à semelhança dos apresentados antes, decorreram a pH = 4,5 e a 

pH = 7,0 para se avaliar qual mostrava o melhor desempenho. Procurou-se também estudar 

o efeito do aumento da concentração proporcional de oxidante e de catalisador, utilizando 

ambos sempre com as mesmas concentrações iniciais (1 mM, 10 mM, 25 mM e 50 mM). 
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3.3.1. Processo KPS/Fe(II) 

a) Efeito da adição de ferro ao KPS na presença de radiação solar, a pH 4,5  

 

 

Figura 3.9 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 

na presença do catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de KPS 
e FeSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min. 

 

Na figura 3.9 apresentam-se os resultados do processo KPS/Fe2+ a pH ácido (4,5). 

Mostra-se a influência da dose de sulfato de ferro, usado como catalisador, na remoção de 

CQO e COT do efluente. Para uma concentração inicial de 1 mM quer de KPS quer de Fe2+ 

A 

B 
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obtiveram-se os menores valores de remoção de CQO e COT, com apenas 40% e 28%, 

respetivamente. Em contraponto, a remoção de CQO e COT mais significativas 

apresentaram valores de redução 70% e 58%, respetivamente, para concentrações iniciais 

de KPS e Fe2+ de 50 mM. Verifica-se que, quanto maiores as concentrações iniciais de KPS 

e Fe2+ adicionados ao efluente vinícola, maior a capacidade de redução de matéria orgânica 

(medida em CQO) e de COT. 

 

b) Efeito da adição de ferro ao KPS na presença de radiação solar, a pH 7,0 

 

 

 

A 

B 
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Figura 3.10 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 

na presença do catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de KPS 
e FeSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Para concentrações iniciais de KPS e Fe2+ de 1 mM, a um pH inicial 7,0, obtém-se uma 

redução de CQO=42% e de COT=29%. Observa-se que quanto maiores as concentrações 

iniciais de KPS e Fe2+ adicionados ao efluente vinícola, maior a capacidade redução de CQO 

e de COT. Por exemplo, para concentrações de 50 mM obtêm-se reduções de 67% e 50%, 

respetivamente, para CQO e de COT.  

 É de referir que em relação aos valores de remoção do COT, estes aumentaram até 

aos 120 min, onde atingiu o pico máximo de remoção de 50% de remoção de COT para uma 

concentração de 50 mM, mantendo-se praticamente constante até a final do ensaio (180 

minutos).  

Os resultados obtidos para pH inicial igual a 7,0 são ligeiramente inferiores aos obtidos 

para pH ácido nas mesmas concentrações. Isto deve-se ao facto do ferro, para valores de 

pH superiores a 5, formar hidróxido férrico Fe(OH)3, o que reduz as concentrações 

disponíveis de Fe2+ em solução.   

 

3.3.2. Processo KPS/Co(II) 

a) Efeito da adição do Cobalto ao KPS na presença de radiação solar, a pH 4,5 
 

 

A 
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Figura 3.11 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 
na presença do catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de 
KPS e CoSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Na figura 3.11 apresentam-se os resultados da influência do processo KPS/Co2+ a pH 

ácido (4,5), usando o Co2+ como catalisador, na remoção de CQO e COT do efluente vinícola. 

Para concentrações de 1 mM, obteve-se 27% e 3% de remoção de CQO e COT, 

respetivamente. Em ambos os parâmetros analisados a concentração que registou melhores 

resultados foi a de 50 mM, obtendo-se 40% e 33% de máximo de degradabilidade de CQO 

e COT, respetivamente. 

 

a) Efeito da adição de cobalto ao KPS (a pH 7,0) na presença de radiação solar 

B 
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Figura 3.12 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS, 
na presença do catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de 
KPS e CoSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min. 

 

Pela análise da figura 3.12 referente ao sistema KPS/Co2+ a pH neutro (7,0), verifica-se 

uma degradação já significativa em termos de remoção de CQO e COT, sendo que se atingiu 

37% e 28% para concentrações de 1 mM. No entanto, o máximo de remoção para estes dois 

parâmetros verificou-se para concentrações de 50 mM obtendo-se CQO=64% e COT=44%. 

É de salientar que os valores de COT, para o sistema KPS/Fe2+ a um pH 7,0 registaram 

uma degradação significativa em função do tempo até aos 90 min, sendo que a redução 

B 
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máxima obtida, 41%, manteve-se aproximadamente constante até ao final do ensaio (180 

min). 

 

Numa comparação dos processos KPS/Fe2+ e KPS/CO2+, ambos a pH 4,5 e pH 7,0,pode 

avaliar-se os diferentes rendimentos obtidos na redução de CQO (Figura 3.13) e de COT 

(Figura 3.14): 

 

Figura 3.13 – Remoção de CQO do efluente vinícola com KPS e diferentes metais de transição:  

KPS/Fe(II) e KPS/Co(II) na presença de radiação solar; condições operatórias: [KPS/Me]=50 mM; 
pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 min. 

 

Figura 3.14 – Remoção de COT do efluente vinícola com KPS e diferentes metais de transição:  
KPS/Fe(II) e KPS/Co(II) na presença de radiação solar ; condições operatórias: [KPS/Me]=50 mM; 
pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 
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Pela análise das figuras 3.14 e 3.15 referente aos resultados do reagente KPS com Fe2+ 

e Co2+ nos dois pHs estudados, conclui-se que o uso de ferro como agente catalisador a pH 

ácido (=4,5) traduz uma redução de CQO e COT superior à utilização de cobalto. Para uma 

concentração inicial de 50 mM, o sistema KPS/Fe2+ atinge uma % de remoção de 70% e 

58% a pH 4,5 para a CQO e COT, respetivamente. 

 

3.3.3. Processo PMS/Fe (II) 

a) Efeito da adição de ferro ao PMS na presença de radiação solar, a pH 4,5 

 

B 
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Figura 3.15 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com PMS, 

na presença do catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de 
PMS e FeSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Pela observação da figura 3.15 referente ao sistema PMS/Fe2+ a pH ácido (4,5), pode 

constatar-se que, à medida que se aumentam as concentrações de PMS e Fe2+, aumenta-

se também a conversão de CQO e COT. Por exemplo, para concentrações de 1 mM 

obtiveram-se valores de 46% e 29%, respetivamente. Para concentrações de 50 mM 

obtiveram-se reduções muito significativas de 90% para CQO e 47% para o COT.  

Pela análise da figura constata-se em termos de remoção CQO a degradação aumentou 

até ao final do ensaio (180 minutos), enquanto o comportamento referente ao COT é 

diferente: observa-se um máximo de degradação aos 120 minutos, mantendo-se 

praticamente constante até ao final do ensaio (180 minutos). 

O aumento da degradação do efluente vinícola com o aumento da concentração de iões 

ferrosos será devido ao aumento da taxa de formação de radicais, como poderá ser 

explicado com base nas reações (Khan et al., 2013): 

 

Fe2+ + HSO5 → Fe
3+ + SO4

− + OH−   (3.13) 

Fe2+ + HSO5
− → Fe3+ + SO4

2− + OH   (3.14) 

Fe2+ + S2O8
2− → Fe3+ + SO4

.− + SO4
2−   (3.15) 

 

b) Efeito da adição de ferro ao PMS na presença de radiação solar, a pH 7,0    

 

A 
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Figura 3.16 – Evolução de CQO e COT para ensaios realizados com PMS, na presença do 

catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de PMS e FeSO4 de 1 
a 50 mM, para t=180 min.  

 

Na figura 3.16 apresentam-se os resultados da influência do processo PMS/Fe2+ a pH 

neutro (7,0) na remoção de CQO e COT do efluente vinícola. Para concentrações de 1 mM, 

obteve-se 31% e 30% de remoção de CQO e COT, respetivamente. Em ambos os 

parâmetros analisados a concentração que registou melhores resultados foi a de 25 mM, 

obtendo-se 70% e 49% de máximo de degradabilidade de CQO e COT, respetivamente. 

Neste caso, ao aumentar a concentração do processo PMS/FeSO4 para 50 mM, verifica-

se que os resultados são inferiores do que a uma concentração de 25 mM, provavelmente 

devido à anulação mútua da quantidade elevada de radicais sulfato presentes no meio (efeito 

scavenging) gerados a pH 7,0.    

 Esta relação não-linear é, provavelmente devido ao feito scavenging de radicais sulfato, 

isto é, OH- e SO4
- por ião ferroso como mostrado nas reações (Khan et al., 2013): 

 

Fe2+ + OH → Fe3+ + OH−   (3.16) 

Fe2+ + SO4
− → Fe3+ + SO4

2−   (3.17) 

 

3.3.4.  Processo PMS/Co(II) 

a) Efeito da adição de cobalto ao PMS na presença de radiação solar, a pH 4,5 
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Figura 3.17- Evolução de CQO e COT para ensaios realizados com PMS, na presença do 
catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de PMS e CoSO4 de 1 
a 50 mM, para t=180 min.  

 

 

 Na figura 3.17 mostra-se a influência de dose de sulfato de cobalto, usado como 

catalisador, na remoção de CQO e COT do efluente em junção com o reagente PMS. Para 

valores de pH ácido o sistema PMS+Co2+ permitiu atingir uma redução de 50% de CQO e 

25% de COT para uma concentração inicial de 1 mM para PMS e CoSO4. Em paralelo, para 
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uma concentração inicial de 50 mM verificou-se uma degradação de 23% e 8% de CQO e 

COT, respetivamente. 

 Anipsitakis e Dionysioum (2003) demostraram para o processo de KHSO5/Co(II), que 

uma quantidade inferior a 100 ppb ( 0,1 mg/L) de cobalto são suficientes par a ativação do 

KHSO5 e geração de radicais sulfato.  

O PMS pode ser oxidado por Co2+,de acordo com as equação 3.16 e 3.17, 

consequentemente produzir radicais sulfato na presença de PMS (Ghanbari,et al. (2014)): 

 

HSO5
− +Co2+ → SO4

−
+ Co+ +OH−   (3.18) 

HSO5
− +Co2+ → SO4

−
+ Co+ +H+  (3.19) 

 

Zhao et al (2010) refere ensaios experimentais onde o Co(II) é sugerido como o melhor 

catalisador para PMS (Anipsitakis e Dionysio, 2004). Nesse caso verificou-se que o cobalto 

(II) e o ruténio (II) são os melhores catalisadores metálicos para a ativação de 

peroximonosulfato (PMS). 

 

b) Efeito da adição de cobalto ao PMS a diferentes concentrações, na presença 
de radiação solar, a pH 7,0  
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Figura 3.18 – Evolução de CQO e COT para ensaios realizados com PMS, na presença do 

catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de PMS e CoSO4 de 1 
a 50 mM, para t=180 min.  

 

Na figura 3.18 apresentam-se os resultados do processo PMS/CoSO4 a pH neutro (7,0). 

Para uma concentração inicial de 1 mM obtém-se valores de remoção de CQO e COT de 

50% e 21%, respetivamente. Em paralelo, a remoção de CQO e COT para uma 

concentração inicial de 50 mM, por exemplo apresentaram valores de redução de 53% e 

23%, respetivamente. 

Para o processo PMS/Co2+ verificou-se que o melhor resultado se verificou 

significativamente melhor para um pH neutro (7,0) tal como estudos realizados por 

(Anipsitakis e Dionysio, 2004) que verificaram que o processo Co (II) / KHSO5 revelava uma 

elevada reatividade a pH=7,0. 

A pH neutro é apropriado para a degradação biológica por Co/PMS (Hu P.; 2016) 

Anipsitakis e Dionysioum (2003) demostraram para o processo de KHSO5/Co(II), que 

uma quantidade inferior a 100 ppb ( 0,1 mg/L) de cobalto são suficientes par a ativação do 

KHSO5 e geração de radicais sulfato.  

Numa comparação geral dos processos PMS/Fe(II) e PMS/CO(II), pode avaliar-se os 

diferentes rendimentos obtidos na redução de CQO (Figura 3.19) e de COT (Figura 3.20) a 

pH 4,5  e 7,0: 
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Figura 3.19 – Remoção de CQO do efluente vinícola com PMS e diferentes metais de transição:  

PMS/Fe(II) e PMS/Co(II) na presença de radiação solar; condições operatórias: [PMS/Me] =50 mM e 
1 mM; pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 min 

 

 

Figura 3.20 – Remoção de COT do efluente vinícola com PMS e diferentes metais de transição:  
PMS/Fe(II) e PMS/Co(II) na presença de radiação solar; condições operatórias: [PMS/Me] =50 mM e 
1 mM; pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 min 

 

Pela análise das figuras 3.19 e 3.20 referente aos resultados do reagente PMS com Fe2+ 

e Co2+ nos dois pHs estudados, conclui-se que o uso de ferro como agente catalisador a pH 

ácido (=4,5) traduz uma redução de CQO e COT superior à utilização de cobalto. Para uma 

concentração inicial de 50 mM, o sistema KPS/Fe2+ atinge uma % de remoção de 90% e 

47% a pH 4,5 para a CQO e COT, respetivamente. 

 Note-se que os melhores resultados com o Co2+ foram para concentrações iniciais de 1 

mM tanto para a remoção de CQO como de COT. 
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3.3.5. Processo SPS/Fe(II) 

a) Efeito da adição de ferro ao SPS a diferentes concentrações, na presença de 
radiação solar, a pH 4,5 

 

 

Figura 3.21 – Evolução de CQO e COT para ensaios realizados com SPS, na presença do 
catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH =4,5 variando a concentração de SPS e FeSo4 de 1 a 
50 mM, para t=180 min.  

 

Pela análise da figura 3.21 para um pH ácido, conclui-se que o sistema SPS+Fe2+ 

permitiu obter uma redução de 40% de CQO e de 29% de COT para uma concentração de 
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1 mM. Em contrapartida, obtiveram-se reduções de 73% de CQO e 53% de COT para 

concentrações de 50 mM.  

De um modo geral, à medida que se aumenta a concentração de persulfato de sódio e 

Fe2+ aumenta-se igualmente a conversão de CQO e COT. 

a) Efeito da adição de ferro ao SPS na presença de radiação solar, a pH 7,0 

 

 

Figura 3.22 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com SPS, 
na presença do catalisador FeSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de SPS 
e FeSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Na figura 3.22 apresentam-se os resultados do processo SPS/FeSO4 a pH neutro (7.0). 

Mostra-se a influência de dose de sulfato de ferro, usado como catalisador, na remoção de 
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CQO e COT do efluente em junção com o reagente SPS. Para uma concentração de 1 mM 

obtém-se os menores valores de remoção de CQO e COT, com 43% e 33%, respetivamente. 

Em paralelo, a remoção de CQO e COT mais satisfatórias apresentaram valores de redução 

60% e 51%, respetivamente, para uma concentração de 50 mM. 

É de notar que, em termos de remoção de COT, as diferenças entre as concentrações 

1 mM, 10 mM, 25 mM e 50 mM são pouco significativas, com valores de remoção 33%, 44%, 

48% e 51%, respetivamente. 

 

3.3.6. Processo SPS/Co(II) 

a) Efeito da adição de cobalto ao SPS na presença de radiação solar, a pH 4,5 
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Figura 3.23 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com SPS, 

na presença do catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de 
SPS e CoSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Pela análise da figura 3.23, para valores de pH ácido, o processo SPS/CoSO4 permite 

uma degradação significativa do efluente vinícola em estudo, Observa-se que, à medida que 

se aumentam as concentrações de SPS aumenta-se igualmente a conversão de CQO e de 

COT. Por exemplo, para concentrações de 1 mM obtêm-se reduções de 32% e 28%, 

respetivamente, obtendo-se reduções máximas dos valores de CQO de 62% e COT 42% 

para a concentração mais elevada usada neste estudo: 50 mM.  

 

b) Efeito da adição de cobalto ao SPS na presença de radiação solar, a pH 7,0 
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Figura 3.24 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com SPS, 
na presença do catalisador CoSO4, para um valor inicial de pH = 7,0, variando a concentração de 
SPS e CoSO4 de 1 a 50 mM, para t=180 min.  

 

Pela análise da figura 3.24 referente ao processo SPS/Co2+ a pH neutro, observa-se 

que, para uma concentração de 1 mM obtém-se uma redução de 35% e 29% de CQO e 

COT, respetivamente. Em contrapartida há uma redução de 52% e 46% de degradação da 

CQO e COT, respetivamente, para concentrações de 25 mM. Tal como exemplos anteriores, 

neste caso também se verifica um melhor resultado para uma concentração de 25 mM do 

que para 50 mM. 
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Numa comparação geral dos processos SPS/Fe(II) e SPS/CO(II), pode avaliar-se os 

diferentes rendimentos obtidos na redução de CQO (Figura 3.25) e de COT (Figura 3.26) a 

pH 4,5  e 7,0: 

 

Figura 3.25 – Remoção de CQO do efluente vinícola com SPS e diferentes metais de transição:  
SPS/Fe(II) e SPS/Co(II) na presença de radiação solar ; condições operatórias: [SPS/Me]  =50 mM; 
pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 min 

 

Figura 3.26 – Remoção de COT do efluente vinícola com SPS e diferentes metais de transição:  
SPS/Fe(II) e SPS/Co(II) na presença de radiação solar ; condições operatórias: [SPS/Me]  =50 mM; 
pH=4,5 e 7,0; com radiação solar; tempo de reação t=180 min 

 

Da análise da Figura 3.25 e 3.26 pode afirmar-se que o uso de Ferro como agente 

catalisador traduz-se numa redução de CQO e COT superior à utilização de cobalto. De 

facto, os melhores valores de redução de CQO e COT obtidos são de 73% e 53%, 
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respetivamente, ambos para o sistema SPS/Fe2+ com um pH inicial igual a 4,5. Os resultados 

com cobalto e pH 7,0 são significativamente inferiores. 

O persulfato de sódio quando ativado por fotólise conduz à geração de radicais sulfato 

gerados maioritariamente em meio neutro e alcalino. Por outro lado, de notar que o 

persulfato de sódio, quando ativado termicamente, a geração de radicais sulfato ocorre 

preferencialmente a valores de pH ácidos (Ghauch, 2012). 

 

3.3.7 Resultados Gerais 

 

Os gráficos de barras representados abaixo evidenciam os resultados globais de 

eficácia de remoção de CQO e COT dos três reagentes utilizados (KPS, PMS e SPS), por 

fotólise solar e activação catalítica (Fe(II) e Co(II) utilizados como catalisadores) a pH 4,5 

(figura 3.27) e pH 7,0 ( figura 3.28). 

 

Figura 3.27 – Remoção de CQO e COT utilizando diferentes métodos, condições operacionais :  
pH=4,5; concentração de reagentes: 1 mM; 25 mM; 50 mM. 
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Figura 3.28 – Remoção de CQO e COT utilizando diferentes métodos, condições operacionais :  
pH=7,0; concentração de reagentes: 25 mM; 50 mM. 

 

3.4. Ensaios com radiação UV 

Para efeitos comparativos fizeram-se também alguns ensaios com radiação UV 

utilizando uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão. Neste caso limitaram-se os ensaios 

ao valor inicial de pH a 4,5 por ser o valor mais próximo do pH do efluente simulado em 

estudo.  

No anexo B.2 apresentam-se os resultados obtidos apenas com a lâmpada de radiação 

UV na remoção de CQO e de COT. 
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Figura 3.29 – Evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para ensaios realizados com KPS 
para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de KPS de 10 a 50 mM, para t=180 min. 
Lâmpada de radiação UV = TNN 15/32. 

 

Da análise da figura 3.25 pode afirmar-se que à medida que se aumentam as 

concentrações de KPS aumenta-se também a conversão de CQO e COT. Por exemplo, para 

concentrações de 1 mM obtiveram-se valores de degradação de 31% e 14%, 

respetivamente. Para concentrações de 50 mM obtiveram-se reduções muito significativas 

de 100% para CQO e 99% para o COT.  
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b) Efeito da concentração de PMS 

 

  

Figura 3.30 – Efeito da radiação UV na evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para 
ensaios realizados com PMS para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de PMS de 
1 a 50 mM, para t=180 min. Lâmpada de radiação UV = TNN 15/32. 

 

Analisando a figura 3.26 conclui-se que o PMS a pH 4,5 permite uma degradação 

significativa do efluente vinícola, utilizando a radiação UV como reator. Para uma 

concentração inicial de 1 mM obtiveram-se os valores de menor remoção de CQO e COT 

com 33% e 19%, respetivamente. Em contrapartida, para uma concentração de 50 mM 

obtiveram-se os valores de maior remoção de CQO e COT, com uma degradação de 100% 

e 90%, respetivamente. 
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c) Efeito da concentração de SPS 

 

 

Figura 3.31 – Efeito da radiação UV na evolução de CQO (gráfico A) e COT (gráfico B) para 
ensaios realizados com SPS para um valor inicial de pH = 4,5, variando a concentração de SPS de 1 
a 50 mM, para t=180 min. Lâmpada de radiação UV = TNN 15/32. 

 

Para valores de pH 4,5, o SPS permite uma degradação muito significativa do efluente 

utilizando a radiação UV. Por um lado, para uma concentração de 1 mM obtém-se os valores 

de menor degradação de CQO e COT com valores de remoção de 44% e 21%, 

respetivamente. Por outro lado, para uma concentração de 50 mM é o que se obtém uma 

maior degradabilidade da CQO e COT, atingindo valores de remoção de 100% e 99%, 

respetivamente. 
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Em geral, comparando os resultados dos três reagentes utilizados a pH 4,5 com a 

lâmpada de radiação UV conclui-se que não existem diferenças muito significativas nas 

cinéticas de degradação da CQO e COT. Especial realce para o resultado com persulfato de 

sódio (SPS) que, para uma concentração inicial de 1 mM apresenta melhores resultados que 

os outros dois reagentes, com uma diferença de remoção de aproximadamente 10%. 

 

Para termos comparativos a figura 3.32 mostra o comportamento da radiação solar e 

radiação com lâmpada UV na remoção da CQO e COT a pH 4,5, utilizando o PMS para uma 

concentração de 50 mM. Optou-se por utilizar o PMS visto que é o reagente que mostra um 

comportamento melhor com pH inicial de 4,5 utilizando a radiação solar. 

 

 

Figura 3.32 - Efeito da radiação solar e radiação UV na evolução de CQO e COT para ensaios 
realizados com PMS para um valor inicial de pH = 4,5, para a concentração de PMS de 50 mM e um 
tempo de180 min. Lâmpada de radiação UV = TNN 15/32. 
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4. Conclusões e propostas para 

trabalhos futuros 
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4. Conclusões e propostas para trabalhos futuros  

Neste trabalho estudou-se a aplicação de Processos de Oxidação Avançados (POA) 

envolvendo a geração de radicais sulfato a partir da radiação solar e pela adição catalítica 

de metais de transição. Como alvo de estudo, utilizou-se o efluente vinícola simulado a partir 

da diluição do vinho (1:400). De um modo geral, fez-se um estudo comparativo de três 

oxidantes geradores de radicais sulfato ativados por radiação solar: KPS, PMS e SPS.  

Numa primeira fase do trabalho experimental avaliaram-se três formas distintas de 

obtenção de radicais sulfato por efeito de radiação solar: a partir de persulfato de potássio 

(KPS), de monopersulfato de potássio (PMS) e de persulfato de sódio (SPS). Procurou 

avaliar-se a influência de diferentes variáveis operatórias como o valor inicial do pH e as 

concentrações dos reagentes envolvidos, na diminuição do teor de matéria orgânica 

associado ao efluente vinícola em estudo, expresso na forma de Carência Química de 

Oxigénio (CQO) e Carbono Orgânico Total (COT). O melhor resultado obtido nestas 

condições foi com o monopersulfato de potássio (PMS) com uma dosagem de 25 mM a pH 

4,5, permitindo atingir reduções de CQO de 69%. Relativamente à remoção de COT o melhor 

resultado foi obtido para o persulfato de potássio (KPS) com uma redução de 45% do COT 

e concentração inicial de 25 mM a pH neutro (7,0). 

Foi igualmente importante compreender a reação dos 3 oxidantes em estudo (KPS, PMS 

e SPS) com radiação solar e o efeito suplementar da presença de um metal de transição 

(Me). Assim, numa segunda fase do trabalho estudou-se a aplicação combinada de KPS, 

PMS e SPS com a adição catalítica de metais de transição. Em concreto, avaliou-se o efeito 

catalítico de diferentes dosagens de sulfato de ferro (II) e do sulfato de cobalto (II). Também 

nestes casos estudou-se igualmente a influência de diferentes variáveis operatórias como o 

pH, diferentes concentrações de reagentes e diferentes concentrações do metal de transição 

(ferro ou cobalto). De um modo geral conclui-se que o uso de ferro como agente catalisador 

traduz-se numa redução de CQO (matéria orgânica) e COT (carbono orgânico total) superior 

à utilização de cobalto. O melhor resultado na degradação da matéria orgânica (CQO) 

verificou-se para o sistema PMS/Fe2+ a pH 4,5, com uma degradação de 90%, para uma 

concentração inicial de 50 mM. Relativamente à remoção de COT, o melhor resultado foi 

obtido para o sistema KPS/Fe2+ com uma redução de 58% do COT e concentração inicial de 

50 mM a pH ácido (4,5).  
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Tal como demonstrámos neste trabalho, os POA foram capazes de reduzir 

significativamente a CQO e o COT em efluentes de origem agroindustrial. No entanto, há 

um inconveniente normalmente associado com a utilização de POA: o custo operacional é 

relativamente elevado em comparação com os processos biológicos. Consequentemente, 

uma hipótese alternativa poderia ser combinar os POA com um processo de tratamento 

biológico. Os POA podem ser utilizados como um pré-tratamento permitindo que quaisquer 

compostos inibidores sejam convertidos em intermediários mais facilmente biodegradáveis 

ou tornando o efeito de inibição destes compostos não significativo. 

Em síntese, este trabalho sugere ideias para o tratamento dos efluentes gerados na 

indústria do sector vinícola envolvendo POA baseados na geração de radicais sulfato e uma 

fonte energética muito económica: a radiação solar. Tendo em vista trabalhos futuros, a 

componente experimental envolvendo radicais sulfato pode ser aplicada noutros tipos de 

efluentes, de modo a criar e desenvolver novas estratégias de tratamento de efluentes 

agroindustriais. Será também importante calcular e acompanhar o estado de oxidação médio 

(AOS) ao longo das múltiplas experiências. Futuramente podem ser estudados novos 

agentes oxidantes geradores de radicais sulfato e os processos estudados poderão ser 

aplicados em efluentes vinícolas reais.  
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Trabalhos realizado no âmbito desta dissertação 
 

– Rodriguez-Chueca, J.; Lucas, M.S.; Mota, J.; Peres, J.A. ‘Oxidation of winery 

wastewaters by sulphate radicals: solar photolytic and catalytic activation’’, XXII Encontro 

Luso-Galego de Química, Bragança, 9-11 Novembro 2016 (comunicação poster).  

 

– Rodriguez-Chueca, J.; Lucas, M.S.; Mota, J.; Peres, J.A. “Regeneration of winery 

wastewater by sulphate radicals: solar photolytic and catalytic activation”. Artigo submetido 

à Chemosphere (em processo de revisão). 
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Anexo A - Reta de calibração de CQO  
 
A reta de calibração (Figura A.1) usada para determinar o valor de Carência Química de 

Oxigénio (CQO) obtida a partir da preparação de padrões de hidrogenoftalato de potássio. 

Esta reta permitiu a obtenção dos valores de CQO para todas as amostras estudadas, a 

partir da leitura da absorvância a um comprimento de onda de 600 nm. 

 

Figura A.1: Representação gráfica da reta de calibração para determinar o valor de CQO. 
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Anexo B - Ensaios em branco envolvendo apenas radiação solar (B.1) e radiação UV 
(B.2) - sem adição de reagentes. 
 

 
 

 
 

 

Figura B.1 - Efeito da radiação solar para um pH inicial de 4,5 e 7,0, na evolução de CQO(A) e COT(B) 
sem adição de reagente, para t=180 min. 
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Figura B.2 - Efeito da radiação da lâmpada UV para um pH inicial de 4,5 e 7,0, na evolução de CQO 
e COT sem adição de reagente, para t=180 min. 

 
 

 


