
Resumo 
 
A construção de leitos de macrófitas é a aplicação de um princípio que pretende 

reproduzir, em ambiente controlado, os mecanismos de degradação de poluentes que 

ocorrem em zonas húmidas, tirando partido dos benefícios que estes ecossistemas 

apresentam: óptima integração paisagística e elevados níveis de sustentabilidade 

(reduzido consumo de energia e de reagentes químicos). 

A simplicidade de operação e facilidade de construção, aliadas ao baixo custo, têm 

levado à construção de um cada vez maior número de leitos de macrófitas em todo o 

planeta. 

Após o enquadramento da tecnologia e a identificação das suas componentes, em 

termos gerais, este trabalho foca o caso específico dos leitos de macrófitas de fluxo 

subsuperficial horizontal, sendo feito um resumo histórico e apresentados os principais 

princípios de dimensionamento e verificação do funcionamento. 

As quatro estações estudadas in loco situam-se no concelho de Vieira do Minho, no 

Norte de Portugal e são exploradas pela empresa Águas do Ave, do grupo Águas de 

Portugal. 

O diagnóstico do funcionamento dos sistemas englobou a realização de uma campanha 

de recolha de amostras para análise dos principais parâmetros físico-químicos, a 

medição de caudais, a realização de ensaios de eficiência hidráulica, com um traçador 

específico, a observação da evolução das plantas e a identificação visual dos principais 

aspectos positivos e negativos de cada estação. 

Verificou-se que, apesar de terem sido dimensionadas com um critério que já tem 

alguns anos, as estações têm um bom desempenho a nível de tratamento secundário. 

Importa ressalvar que as taxas de atendimento das respectivas redes de drenagem de 

águas residuais são ainda muito baixas. 

Com base nos elementos recolhidos na bibliografia e no diagnóstico efectuado, são 

sugeridas medidas com vista a optimizar o funcionamento das quatro ETARs, com 

especial destaque para a gestão das plantas e dos parâmetros hidráulicos (níveis e 

caudais). 

 



Abstract 
 

Constructed wetlands are wastewater treatment solutions that intend to replicate, under 

controlled conditions, natural wetland pollution removal mechanisms, using these 

ecosystems’ advantages: excellent landscape integration and high sustainability (low 

energy and chemical products demand). 

Operation and construction simplicity, and low cost are key factors that explain the 

success of this technology worldwide. 

A state of the art review was done, identifying the main aspects of the process, focusing 

on subsurface horizontal flow constructed wetlands, its historical evolution, design rules 

and diagnosis methodology. 

In loco study was developed at four constructed wetlands plants, located at Portugal’s 

North Region city Vieira do Minho. Águas do Ave, a member of Águas de Portugal 

Group is the company that explores these facilities Diagnosis of treatment efficiency 

consisted of sample collection for physical and chemical analyses, flow evaluation, 

hydraulic efficiency tests with rodamine WT, macrophites evaluation and visual 

observations. Main positive and negative aspects were identified. 

Although these CW were designed with ancient criteria, good secondary treatment 

efficiency was observed. Many houses at the region aren’t yet connected to sewage 

network as they were supposed to. 

Supported on bibliographical research and diagnosis conclusions, some improvement 

measures were sketched, concerning particularly Phragmites management and 

hydraulic parameters (water level and flow control). 

 


