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Resumo do projeto 

 

O H2O PROCESSING&MITIG é um sistema inovador e patenteado de tratamento 

de águas residuais (AR) de queijo com obtenção de soluções nutritivas/corretivos 

organominerais para reutilização agrícola, e mitigação de CO2 atmosférico, tendo 

sido desenvolvido na Tese de Doutoramento Europeu “Tratamientos integrados 

aplicados a aguas residuales procedentes de pequeñas y medianas queserías”, a qual 

foi distinguida com uma menção honrosa nos prémios APRH (Associação Portuguesa 

dos Recursos Hídricos) e um Prémio Extraordinário de Doutoramento pela 

Universidad de Extremadura (Espanha). Este processo é de fácil aplicação, apresenta 

baixo custo e consiste numa etapa de precipitação básica com formação de 2 

subprodutos: sobrenadante+lama, seguido de neutralização natural do sobrenadante e 

secagem de lamas em filtros (areia). O H2O PROCESSING&MITIG apresenta 5 

funções: 1) tratamento de AR por redução de matéria orgânica, óleos/gorduras, sólidos 

suspensos, P, N, proteínas, lactose e eliminação de 100% de coliformes totais; 2) 

obtenção de sobrenadante clarificado com reduzido teor de sólidos suspensos/gorduras 

mas rico em nutrientes e com características físico-químicas/microbiológicas 

compatíveis para reutilização como solução nutritiva, em plantas com tolerância 

moderada/elevada à salinidade, tornando as indústrias em sistemas de descarga zero; 3) 

obtenção de lamas ricas em matéria orgânica/nutrientes que podem ser reutilizadas 

como corretivo organomineral em solos ácidos/pobres; 4) obtenção de produtos 

hortofrutícolas enriquecidos em nutrientes/antioxidantes, e 5) mitigação de CO2 

atmosférico por mecanismos de absorção.  

 

Os projetos/trabalhos desta proposta também foram distinguidos na AGROFOOD 

iTECH, foram finalistas no Nutrition Awards, e receberam os seguintes prémios: 1º 

prémio regional do Concurso Poliempreende, o Prémio “Melhor Sistema Piloto” 

para o Uso eficiente da água, o Prémio Vida Rural na categoria investigação – “Os 

melhores da agricultura”, e o Prémio Green Project Award-EDIA “Boas Práticas 

em Alqueva” na categoria Inovação. Adicionalmente, submeteram-se duas novas 

patentes em 2015 sobre o “Tratamento para afinação de águas residuais pré-tratadas da 

Indústria do Queijo em Zonas Húmidas Artificiais plantadas com Vetiveria zizanioides” 

e “Processamento da vinhaça proveniente da indústria de etanol com sequestro químico 

de CO2 atmosférico e produção simultânea de soluções nutritivas e correctivos organo-

minerais.” Do desenvolvimento destes processos inovadores resultaram ainda 9 artigos 
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científicos internacionais, 2 artigos nacionais, e várias participações em congressos 

nacionais/internacionais, bem como apresentação de protótipos das tecnologias. 

 

O processo apresenta 5 vantagens principais, contribuído não só para a redução da 

contaminação de AR que provoca problemas ambientais/saúde pública, mas também 

para a redução dos problemas ambientais associados aos gases com efeito de estufa com 

mitigação de CO2 atmosférico. Além disso, desenvolveu se um novo conceito “water 

processing “, permitindo a obtenção de soluções nutritivas/corretivos 

organominerais para a fertirrigação/adubação agrícola, com reciclagem de matéria 

orgânica/nutrientes, o que é vantajoso em zonas com escassez de água e solos pobres. 

Outro aspeto inovador constitui a produção de frutos enriquecidos nutricionalmente 

a partir das soluções nutritivas, produzindo tomate com elevado teor de açúcares 

redutores, sólidos solúveis, proteínas totais e licopeno, e maior firmeza. Por outro lado, 

obteve-se a produção de alface rica em nutrientes (K, Ca, Mg e Fe) quando adubada 

com o corretivo, manifestando potenciais benefícios para a saúde dos consumidores. 


