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Figura 1: Concepção do projecto WETWINE

O consórcio WEWINE é formado por 8 beneficiários da espaço SUDOE, designadamente o

Instituto Galego da Calidade Alimentaria – INGACAL (coordenador do projecto), a Asociación de

Investigación Metalúrgica del Noroeste – AIMEN, a Fundación Empresa Universidad Gallega –

FEUGA, a Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La Rioja Government, a

Universitat Politècnica de Catalunya – UPC, em Espanha; o Institut Français de la Vigne et du Vin

Pôle Sud-Ouest - IFV SUD-OUEST, o Institut National de la Recherche Agronomique – INRA, e

França; a Associação para Desenvolvimento da Viticultura Duriense – ADVID, em Portugal.

A Real Companhia Velha e a Quinta de Murças participam como stakeholders.

Introdução

Figura 2: Esquema do sistema WETWINE

Metodologia 

O sistema WETWINE é a combinação inovadora de dois sistemas, o anaeróbio para o pré-

tratamento e a fito-etar construída para o pós-tratamento de água e lamas (Figura 2), sendo

uma solução que incrementa as vantagens e minimiza as desvantagens destas tecnologias.

O reactor anaerobio de pré–tratamento (reactor HUSB) é alimentado com as águas residuais da

adega e resíduos sólidos orgânicos e, mediante processos anaeróbios e de decantação, os sólidos

são retidos e hidrolisados. Em seguida, a fracção liquida é encaminhada para as fito-etars de água

e os resíduos sólidos para a fito-etar de lamas, com a finalidade de as desidratar e estabilizar, por

forma a obter um fertilizante de qualidade. A água será tratada numa combinação de duas fito-

etars, uma vertical e outra horizontal.

Com esta tecnologia, espera-se obter águas que cumpram as actuais especificações e

regulamentos de reutilização de águas residuais, ao mesmo tempo, que os resíduos da adega

sejam valorizados através do processo de reutilização das lamas como fertilizante, diminuindo

assim a produção de resíduos.

A planta piloto do sistema WETWINE foi instalada em 2017 na Adega Santiago Ruiz (Pontevedra,

Espanha) para verificação e validação em diferentes condições de operação, especialmente na

vindima, época de elevadas taxas orgânicas e fluxo, tendo começado a operar em Maio de 2017.

A região SUDOE (Sudoeste da Europa) inclui cerca de 25% da área de vinha da Europa. Pela sua importância económica, a indústria vitivinícola

deve desempenhar um papel fundamental em matéria de sustentabilidade ambiental, devendo promover-se uma utilização racional dos

fertilizantes, dos pesticidas e da água e gerindo eficientemente os efluentes gerados durante a vinificação. Assim, torna-se premente a procura

de soluções inovadoras na gestão dos efluentes vitivinícolas, através do uso racional dos recursos e da valorização dos subprodutos. O

projecto Wetwine surge nesta linha, numa parceria entre 3 países (Espanha, França e Portugal), visando a promoção da conservação e da

protecção do património natural do sector vitivinícola na região do Sudoe.

O projecto tem como principais objectivos:

✓ Validação de um sistema inovador na gestão e valorização dos efluentes nas adegas, através da obtenção de subprodutos de valor

acrescentado numa lógica de economia circular;

✓ Obtenção e caracterização de um fertilizante de qualidade, a partir do sistema WETWINE;

✓ Elaboração de recomendações sobre o uso e a gestão das águas e dos efluentes da adega;

✓ Divulgação e transferência da tecnologia WETWINE ao sector vitivinícola.

O projecto pretende contribuir para aumentar a consciencialização ambiental do sector vitivinícola e promover a transição para um fluxo
circular (recurso-produto- reciclagem do produto), bem como fornecer informações relevantes que permitam ajustá-las às necessidades reais
do sector vitivinícola e às políticas públicas relativamente às questões da gestão de resíduos, protecção ambiental e desenvolvimento rural.

Figura 4: Localização e construção do sistema WETWINE

Após a primeira vindima constatou-se uma remoção eficiente de mais de 90% de

Carência Química de Oxigénio (CQO) e quase 100% dos sólidos da água residual;

▪ Possibilidade de uso da água para regadio

▪ Baixa Produção de lamas no reactor HUSB

▪ Baixa produção de fertilizante
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Os ensaios agronómicos foram instalados em vinhas de França, Espanha e Portugal, com o objectivo de testar,

caracterizar e validar o fertilizante nas diferentes regiões vitivinícolas, por comparação com outro fertilizante e com

uma testemunha não fertilizada.

Em Portugal a parcela experimental situa-se na Região Demarcada do Douro, na Quinta da Granja, propriedade da

empresa Real Companhia Velha (Figura 3), estando a ADVID responsável pela sua monitorização.

Resultados

Figura 3: Esquema do ensaio em Portugal e aplicação das lamas


