


 

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 sub-
superficial 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).   
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1. Introdução 
 

1.1. Preâmbulo 
 
A tendência nos últimos 70 anos na construção de estações de tratamento de águas 

residuais em meio urbano tem sido caracterizada por privilegiar estruturas de betão e 

aço. Com o aumento dos custos de energia e da mão-de-obra, estes sistemas têm 

originado custos significativos para as comunidades que os operam, principalmente em 

pequenas povoações. 

 

Processos que utilizam relativamente mais terreno e menos energia e mão-de-obra têm 

assim surgido como alternativas mais atractivas para estas comunidades, constituindo 

um desafio para os engenheiros conceberem novos processos de tratamento, mais 

económicos e ecológicos. 

 

Uma abordagem frequente consiste em construir ecossistemas artificiais como parte 

funcional de estações de tratamento de águas residuais. Os efluentes têm sido tratados e 

reutilizados com sucesso, aproveitando-se a água e os nutrientes recuperados na 

agricultura, silvicultura, aquacultura e irrigação de campos de golfe e de jardins. A 

mudança de mentalidade associada a estes processos inovadores traduz-se por encarar 

as Etars como estruturas de redução de poluição aquática produtoras de recursos úteis 

(água e nutrientes para plantas) em vez de fábricas transformadoras de resíduos. 

 

O interesse em sistemas de tratamento de águas residuais em meios aquáticos pode ser 

atribuído a três factores básicos: 

 

- Identificação das funções naturais de tratamento de sistemas de plantas aquáticas e de 

terrenos alagados, particularmente como sumidouros de nutrientes e zonas tampão.  

 

- No caso das zonas húmidas, a valorização das vantagens estéticas, da preservação da 

fauna e de outros benefícios ambientais associados à preservação e ao desenvolvimento 

de ecossistemas aquáticos.  
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- Os elevados custos de construção e de operação associados às estações de tratamento 

convencionais. 

 

1.2. Zonas húmidas naturais 
 
Sob a designação de zonas húmidas naturais estão agrupados tipos muito diversificados 

de ecossistemas, desde massas de água rasas temporárias, pântanos e pauis, margens de 

lagos, estuários e leitos de cheia de grandes rios, praias e pântanos salgados do litoral, 

mangues, zonas de água estagnada, recifes de corais e leitos de algas ou de sargaços 

marinhos. O aspecto comum a estes habitats tão diversos é o facto de a terra estar tão 

molhada (ou mesmo sob água) durante uma parte ou a totalidade do ano, que a 

vegetação é completamente distinta daquela das zonas secas adjacentes (Gopal, 1999). 

 

De entre as várias definições para a palavra inglesa zonas húmidas (frequentemente 

traduzida como “zona húmida”), a mais universalmente aceite foi desenvolvida pela 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN, 

ou IUCN em inglês) na convenção de Ramsar, em 1980. De acordo com esta 

convenção, as zonas húmidas foram definidas como “áreas de pântanos; charcos; turfas 

e corpos de água, naturais ou artificiais, permanentes ou temporários, com água 

estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo estuários, planícies costeiras 

inundáveis, ilhas e áreas marinhas costeiras, com menos de seis metros de profundidade 

na maré baixa, onde se encontram alguns dos ambientes mais produtivos e de maior 

diversidade biológica do Planeta” (Mitsch e Gosselink, 1993). 

 

As zonas húmidas existem em todos os climas, dos trópicos à tundra gelada, e em todos 

os continentes com excepção da Antárctica (Vymazal et al, 1998). Compreendem 7.7% 

da paisagem da terra, ou seja, uma superfície com uma área total de 11.65 milhões de 

km2 (Patten, 1990). São apelidadas de “rins da terra” (Korkusuz, 2005) e 

“supermercados biológicos” (Mitsch e Gosselink, 1993). 

 



5 

Tanto as zonas húmidas de água doce como de água salgada, devido à sua localização 

numa faixa de transição terra-água e em ambientes redutores (pouco oxigenados), foram 

consideradas de extrema importância para os ciclos naturais de materiais orgânicos e 

inorgânicos (Bastian e Martelo, 1993). De um modo geral, a transformação de 

nutrientes nestes sistemas depende de um elevado número de variáveis (Gopal, 1999), 

as quais incluem: 

 

- o regime hidrológico, 

- a concentração de nutrientes nas águas, 

- os nutrientes inerentes ao próprio sistema, 

- o tipo de vegetação (anual ou perene, submersa ou emergente), 

- os sedimentos (minerais ou orgânicos), e 

- a restante biota. 

 
Alguns dos valores que as zonas húmidas naturais proporcionam foram referidos por 

Vymazal et. Al (1998) e Denny (1997): 

 

- Melhoria da qualidade da água (origem de água potável para abastecimento doméstico 

e para irrigação; filtração de partículas; biodegradação de compostos tóxicos; redução 

de patogénicos humanos; decomposição e acumulação de metais pesados; tratamento de 

águas residuais e pluviais), 

- Funções hidrológicas e hidráulicas (controlo de erosão e de inundação por cheias; 

recarga de aquíferos; hidrodinâmica dos leitos de cheia), 

- Efeitos climáticos (zonas tampão contra o efeito de aquecimento global; fixação de 

carbono e equilíbrio de CO2; influências no micro-clima), 

- Funções de biodiversidade (promoção da vida selvagem; zonas de alimentação para 

aves, peixes e invertebrados como camarões, caranguejos, ostras, moluscos, mexilhões; 

preservação de material genético; conservação de flora e fauna), 

- Mineração (extracção de turfa, areia, cascalho), 

- Desenvolvimento de aquacultura e de sistemas integrados (pesca, caça, criação de 

peixes combinada com produção de arroz), 

- Produção de energia (hidroelectricidade, energia solar, bombas de calor, combustíveis 

fósseis) 
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- Usos educativos (visitas guiadas, estudos naturais, actividades de pesquisa científica) 

- Usos recreativos (caminhadas, vela, natação, canoagem) 

 
Muitos dos valores referidos, apenas foram recentemente reconhecidos nos países 

industrializados, que consideraram durante muito tempo as zonas húmidas naturais 

como locais de desperdício, tendo-as usado como destino ideal de descarga de águas 

residuais e de lixo. Além disso, estas zonas foram frequentemente drenadas, aterradas 

ou invadidas com toxinas e nutrientes durante longos períodos. 

 

Nos Estados Unidos têm sido desenvolvidas experiências com terrenos alagados 

naturais em tratamentos de polimento de efluentes pré-tratados até um nível secundário 

(US EPA, 1993). Entre os benefícios associados à utilização destes ecossistemas são 

referidos: a preservação dos próprios espaços naturais, o alargamento de habitats, 

servindo de refúgio para um grande número de espécies, a criação de zonas de recreio e 

de observação de aves, a estabilização dos fluxos de linhas de água (amortecimento de 

cheias e redução de secas) e a redução da poluição das linhas de água, que de outro 

modo receberiam directamente os efluentes tratados a nível secundário. As 

desvantagens relacionam-se com a perturbação de ambientes naturais, perda de água por 

evaporação em climas áridos, a possibilidade de aumento do número de insectos e 

eventuais maus odores. 

 

Os processos que permitem o tratamento de águas residuais nestes ecossistemas são 

muito diversificados e complexos. Estes terrenos servem de abrigo a comunidades de 

muitas espécies de bactérias que crescem nas partes submersas de caules e raízes, sendo 

particularmente eficazes na remoção de CBO5. Por outro lado, as reduzidas velocidades 

da água nestes meios permitem a sedimentação dos sólidos em suspensão. Outros 

aspectos que facilitam o tratamento das águas residuais são o potencial de 

sorção/filtração das raízes e dos caules das plantas aquáticas, a capacidade de 

sorção/troca iónica dos sedimentos naturais e o efeito de mitigação climática que as 

plantas permitem, reduzindo os efeitos da variação do vento, luz solar e temperatura. 

 

Devido à exponencial procura humana de zonas de expansão e à exploração de recursos, 

foi reconhecido internacionalmente que os ecossistemas das zonas húmidas naturais são 
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ambientes vulneráveis, com capacidade de recuperação limitada, muito sensíveis à 

qualidade da água. Estes e outros factores adiante referidos levaram ao rápido 

desenvolvimento de zonas húmidas construídas especificamente para o tratamento de 

águas residuais (Wetzel, 1993).  

 

1.3. Zonas húmidas construídas 
 

Os sistemas de tratamento de águas residuais em zonas húmidas construídas são 

“sistemas naturais” concebidos e explorados pelo Homem, que têm recebido crescente 

atenção em todo o mundo no tratamento e re-utilização de águas residuais (Bastian e 

Benforado), 1983. 

 

Um dos motivos desta expansão é o crescente interesse em tecnologias ecológicas que 

permitam maior conservação de recursos e protecção ambiental, bem como a maior 

confiança em processos naturais, por oposição aos sistemas que usam mais meios 

mecânicos, consumindo mais energia e produtos químicos. 

 

Em muitos países, especialmente na Europa, há tendência para construir grandes 

sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, recorrendo a meios tecnológicos 

avançados. A centralização tem sido a regra dominante, mas nem sempre corresponde à 

solução mais económica, tecnicamente robusta, nem ecologicamente eficiente.  

 

A mudança de abordagem nos últimos 20 anos tem levado a dar-se mais valor aos 

recursos e tecnologias locais (Haberl, 1995). Actualmente, com o aumento do 

conhecimento sobre os processos naturais, aliado à necessidade de tratamento em zonas 

de baixa densidade populacional, bem como a escolha de sistemas com fácil operação e 

manutenção (Haberl, 1999), está a tornar-se mais frequente em muitos locais do mundo 

a utilização de zonas húmidas construídas no controlo de poluição e tratamento de águas 

residuais (Kadlec e Brix, 1995). 

 

As zonas húmidas construídas são concebidas para tirar proveito dos mesmos processos 

que ocorrem em húmidas naturais, num ambiente mais controlado. Alguns dos sistemas 
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foram projectados e operados com o único objectivo de tratar águas residuais, enquanto 

outros têm múltiplos objectivos, como a aplicação de águas residuais tratadas na criação 

e reabilitação de ecossistemas aquáticos, que promovam a vida selvagem e a melhoria 

ambiental (Bastian, 1993;Kadlec and Brix 1995, Kadlec and Knight, 1996). 

 

(Haberl (1999)) resume as principais vantagens das húmidas construídas em relação às 

estações de tratamento “convencionais” (lamas activadas, leitos percoladores, biodiscos, 

etc), nomeadamente: 

 

- utilização de processos naturais, 

- construção simples, 

- operação e manutenção simples, 

- consumo de energia mínimo, (requer um consumo mínimo de combustíveis fósseis), 

- não utilização de produtos químicos, 

- reduzida produção de excesso de lamas, 

- custo reduzido, 

- estabilidade do processo, 

- aumenta a biodiversidade, 

- utilização das plantas aquáticas ceifadas num conjunto de aplicações (biomassa, 

biogás, rações animais, fertilizantes, uso dos caules em tapetes, cestos e vedações, etc). 

 

Um benefício adicional é a possibilidade de se criar uma zona verde com fins múltiplos, 

como pesca, agricultura sazonal, abastecimento de água, recreação pública, conservação 

de vida selvagem e realização de estudos científicos (Kivaisi, 2001). 

Possíveis limitações à utilização de terrenos alagados artificiais no tratamento de águas 

residuais são (US EPA, 1993): 

 

- Distribuição geográfica de espécies de plantas disponíveis, bem como a possibilidade 

de plantas introduzidas se tornarem invasoras, competindo com as autóctones e com as 

culturas agrícolas. 

- Exigência de terreno 4 a 10 vezes superior à área requerida por uma estação de 

tratamento convencional. 
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- Recolha da biomassa das plantas (ceifa) restringida pelo elevado teor de água das 

plantas e pela configuração geométrica do sistema. 

- Alguns tipos de sistemas podem favorecer a proliferação de organismos patogénicos e 

de insectos e originar maus odores se não forem geridos convenientemente. 

 

O projecto e a exploração destes sistemas têm sido aperfeiçoados, permitindo a 

utilização dos mesmos em melhores condições e num maior número de situações. 

 

1.3.1. Componentes 
 
Uma zona húmida construída consiste numa bacia dimensionada convenientemente que 

contem água, um substrato e quase sempre plantas vasculares. Outras componentes 

importantes como comunidades de micróbios e de invertebrados aquáticos 

desenvolvem-se naturalmente.  

 

a) Água 

 

Na natureza os terrenos alagados surgem em zonas baixas para onde a água se escoa, 

acumulando-se em bacias de pouca profundidade que, por serem relativamente 

impermeáveis, impedem a infiltração para o lençol freático. Estas condições podem ser 

reproduzidas artificialmente, construindo-se em praticamente qualquer local, por 

modelação do terreno de modo a recolher as águas superficiais e impermeabilizando as 

bacias. A hidrologia é o parâmetro de dimensionamento mais importante em terrenos 

alagados artificiais uma vez que realiza a interligação de todas as funções do sistema e é 

muitas vezes o principal factor de sucesso do tratamento. Apesar de ser muito 

semelhante à hidrologia de águas naturais superficiais e quase-superficiais, existem 

algumas aspectos significativos: 

 

- pequenas alterações no regime hidrológico podem originar efeitos significativos num 

terreno alagado artificial e na sua capacidade de tratamento, 

- dada a elevada área superficial da água e a sua reduzida profundidade, são frequentes 

interacções com a atmosfera através de precipitação e evapotranspiração (perda de água 
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pelo efeito combinado de evaporação a partir da superfície da água e de perda através da 

transpiração das plantas), 

- a densidade de vegetação de um terreno alagado artificial afecta significativamente a 

sua hidrologia, primeiro por obstrução dos caminhos de escoamento, criando 

sinuosidades devidas à rede de caules, folhas, raízes e rizomas e segundo pela redução 

da exposição ao vento e ao Sol. 

 

b) Substratos, sedimentos e detritos 

 

Os substratos utilizados na construção de zonas húmidas construídas são solo, areia, 

brita, rochas e materiais orgânicos. Os sedimentos e os detritos vão-se acumulando na 

zona húmida devido às reduzidas velocidades e elevada produtividade típicas destes 

sistemas. Os substratos, os sedimentos e os detritos são importantes por vários motivos: 

 

- suportam muitos dos organismos que vivem nos leitos, 

- a permeabilidade do substrato afecta o movimento da água através da zona húmida, 

- muitas transformações químicas e biológicas (principalmente microbiológicas) 

ocorrem nos substratos, 

- os substratos permitem o armazenamento de muitos contaminantes, 

- a acumulação de detritos faz aumentar a quantidade de matéria orgânica nos leitos, 

criando locais para a troca de materiais e a fixação de micróbios, sendo também uma 

fonte de carbono, permitindo algumas das reacções biológicas que ocorrem nas zonas 

húmidas. 

 

As características físico-químicas dos solos e dos outros substratos alteram-se quando 

estes são inundados. Num substrato saturado, a água substitui os gases atmosféricos nos 

espaços porosos, consumindo o metabolismo microbiológico o oxigénio disponível. 

Uma vez que este consumo ocorre mais rapidamente do que reposição efectuada por 

difusão a partir da atmosfera, os substratos tornam-se anóxicos (sem oxigénio). Este 

ambiente redutor é importante na remoção de poluentes como azoto e metais. 
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c) Vegetação 

 

Estando em análise ecossistemas aquáticos, as plantas consideradas mais importantes 

são as macrófitas – espécies hidrófitas (aquáticas) macroscópicas (Arreghini, (2003)). 

Compreendem as macroalgas, as pteridófitas (musgos e fetos) adaptadas à vida aquática 

e as angiospermas. Apresentam adaptações a este tipo de vida, como: cutícula fina, 

estames não funcionais e estruturas pouco lenhosas.  

 

Tendo em conta a morfologia e fisiologia, as macrófitas podem classificar-se, de acordo 

com a forma de fixação, em: 

 

– Macrófitas fixas ao substrato: 

- macrófitas emergentes: em solos permanente ou temporariamente alagados; 

em geral são plantas perenes, com órgãos reprodutores aéreos. As folhas e os 

caules crescem para fora da água. Ex: Junco, Tábua, Caniço. 

- Macrófitas de folhas flutuantes: principalmente angiospermas; sobre solos 

alagados. Os órgãos reprodutores são flutuantes ou aéreos. Ex: lírio de água, 

Vitória-régia. 

- Macrófitas submersas: compreendem alguns fetos, numerosos musgos, 

carófitas e muitas angiospermas. Encontram-se em toda a zona fótica (à qual 

chega a luz solar), embora as angiospermas vasculares apenas vivam até  

aproximadamente os 10 m de profundidade. Crescem totalmente debaixo de 

água. Os órgãos reprodutores são aéreos, flutuantes ou submersos. Ex: 

Elódea, Cabomba. 

 

– Macrófitas flutuantes livres. Apresentam formas muito diversas desde plantas de 

grande tamanho com roseta de folhas aéreas e/ou flutuantes e com raízes submersas 

bem desenvolvidas a pequenas plantas que flutuam na superfície, com muito poucas ou 

nenhumas raízes. Os órgãos reprodutores são flutuantes ou aéreos mas muito raramente 

estão submersos. Ex: Alface de água, Aguapé 
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Figura 1 - Perfil transversal típico de uma zona húmida natural - tipos de macrófitas 

Fonte: http://www.ufscar.br/~probio/perfil_m.jpg 

 

Alguns exemplos de macrófitas comuns em Portugal: Typha latifolia (tábua – ou tabua 

de folha larga), Typha angustifolia (tábua de folha estreita), Phragmites australis 

(caniço), Scirpus lacustris (bunho), Nuphar luteum (golfão amarelo), Nymphaea alba 

(nenúfar), Juncus maritimus, Juncus inflexus, Juncus effusus (junco), Iris pseudacorus 

(lírio-dos-pântanos).   

 

Tanto as plantas vasculares (plantas superiores) como as não vasculares (algas) são 

importantes em zonas húmidas construídas. A fotossíntese efectuada pelas algas 

aumenta o oxigénio dissolvido na água, afectando as reacções com nutrientes e metais. 

As plantas vasculares contribuem para o tratamento dos efluentes e para o escoamento 

ao longo das zonas húmidas de vários modos: 

 

- estabilizam os substratos e limitam os curto-circuitos hidráulicos (escoamento 

“canalizado”)  

- reduzem a velocidade da água, permitindo a sedimentação dos sólidos em suspensão 



13 

- retiram carbono, nutrientes e outros elementos da água, incorporando-os nos tecidos 

das plantas 

- transferem gases entre a atmosfera e os sedimentos 

- a difusão de oxigénio a partir das partes enterradas da planta cria micro-ecossistemas 

oxigenados no interior do substrato 

- os seus caules e raízes são locais propícios à fixação de comunidades micobiológicas. 

- originam detritos quando morrem e se decompõem. 

 

d) Microrganismos 

 

Uma característica fundamental das zonas húmidas é ter funções reguladas em grande 

medida por microrganismos e seu metabolismo. Os microrganismos incluem bactérias, 

fungos, protozoários e algas eucariotas. A biomassa microbiológica é um dos principais 

sumidouros para o carbono orgânico e a maioria dos nutrientes. A actividade 

microbiológica: 

 

- transforma um grande número de substâncias orgânicas e inorgânicas em compostos 

inócuos ou em substâncias insolúveis. 

- altera o potencial redução/oxidação (redox) do substrato, influenciando a capacidade 

de tratamento dos leitos de macrófitas. 

- está envolvida na reciclagem de nutrientes. 

 

As populações microbiológicas ajustam-se às mudanças da água afluente, crescendo 

exponencialmente na presença de condições favoráveis (alimento e ambiente), 

reduzindo drasticamente a actividade quando em situações adversas, podendo ficar em 

estado latente durante anos. A comunidade microbiológica pode ser afectada por 

substâncias tóxicas, como pesticidas e metais pesados, pelo que se deve evitar a 

afluência de concentrações elevadas destes produtos. 
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e) Animais 

 

As zonas húmidas construídas constituem habitats para uma grande variedade de 

vertebrados e invertebrados. Insectos e vermes contribuem para o processo de 

tratamento, fragmentando os detritos e consumindo a matéria orgânica. As larvas de 

várias espécies de insectos são aquáticas e consomem quantidades significativas de 

matéria durante a fase larvar. Os invertebrados desempenham outros papéis ecológicos 

importantes, como é o caso das ninfas das libélulas, grandes predadoras de larvas de 

mosquito. Apesar de os invertebrados serem os animais com maior importância no 

tratamento das águas residuais, as zonas húmidas construídas atraem igualmente vários 

anfíbios, tartarugas, pássaros (aquáticos e migradores) e mamíferos.   

 

f) Valorização paisagística 

 

Apesar de a principal função de uma zona húmida artificial ser o tratamento de águas 

residuais, normalmente apresenta benefícios associados suplementares não mensuráveis, 

como o aumento da qualidade paisagística dos locais onde se insere. Ao introduzir o 

elemento água na paisagem, as zonas húmidas construídas criam zonas de vegetação 

luxuriante, semelhantes em muitos aspectos aos ecossistemas aquáticos naturais. A 

complexidade de formas, cores e padrões vegetais constituem elementos paisagísticos 

enriquecedores. A utilização de curvas que acompanham o terreno natural permite em 

alguns casos que não se distinga à primeira vista este tipo de sistemas de um pântano 

natural. 

 

Noutros casos, a imaginação e sensibilidade artística permitem a criação de 

configurações surpreendentes, como é o caso da instalação projectada para o destino 

turístico mundialmente famoso Koh Phi Phi, na Tailândia, para resolver os graves 

problemas sanitários surgidos após a devastação do tsunami de 2004. Este sistema tem a 

forma de uma borboleta com uma flor e combina leitos de macrófitas com lagoas. O 

projecto é da autoria da empresa de consultoria dinamarquesa COWI. 
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Figura 2: Estação de tratamento de águas residuais de Koh Phi Phi, na Tailândia.  

Fonte:www.cowi.com 

 

1.3.2. Classificação 
 
Existem várias configurações de zonas húmidas construídas, podendo ser classificadas 

de acordo com os seguintes critérios (Korkusuz, 2005): 

 

- Tipo de planta utilizada (flutuante, emergente, submersa), 

- Tipo de escoamento do efluente (superfície livre, fluxo sub-superficial: horizontal ou 

vertical), 

- Tipo de configuração das células da zona húmida construída (sistemas híbridos, de 

uma etapa, multi-etapas) 

- Tipo de efluente tratado 

- Nível de tratamento pretendido 

- Tipo de pré-tratamento 

- Estruturas de entrada e saída 

- Tipo de substrato (brita, solo, areia,etc.) 

- Tipo de carga (continua ou intermitente) 
 
As características destes sistemas são resumidas seguidamente. 
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a) Classificação baseada no tipo de macrófitas dominantes 
 
Existem três sistemas, de acordo com a forma de vida das macrófitas dominantes (Brix, 
(1993)): 
 
- sistema baseado em macrófitas flutuantes livres, 

- sistema baseado em macrófitas submersas, 

- sistema baseado em macrófitas emergentes enraizadas. 
 

a.1) Sistema baseado em macrófitas flutuantes livres 

 
Estas macrófitas são altamente diversas na forma de vida e habitats em que vivem, 

abrangendo de plantas de grande dimensão com rosetas aéreas e/ou folhas flutuantes e 

raízes submersas bem desenvolvidas como o jacinto-de-água (Eichhornia crassipes) até 

minúsculas plantas que flutuam à superfície com poucas ou nenhumas raízes, como é o 

caso da lentilha-de-água (Lemna, Spirodella, Wolffia sp.) (Brix and Schierup, 1989)).  

 
A representação esquemática deste tipo de sistema é apresentada na figura seguinte. 

 

 
Figura 3 –Sistema baseado em macrófitas flutuantes livres 

Fonte: (Stottmeister et al, 2003) 
 
O jacinto-de-água é uma das plantas mais produtivas do mundo. Pode ser usado quer em 

tratamento terciário, quer em sistemas integrados de tratamento secundário e terciário 

para remoção de CBO5 e de nutrientes. Os sistemas que usam esta planta foram 

desenvolvidos com sucesso nas regiões tropicais e sub-tropicais, estando publicados os 

critérios de dimensionamento em (Reed et al., 1988), e (Weber e Tchobanoglous, 1986). 
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Figura 4 - Jacinto de água 

Fonte: http://www.amazonian-fish.co.uk/images/Water_hyacinth.jpg 
 

 
A cobertura densa desta planta pode reduzir eficazmente os efeitos de mistura do vento 

e minimizar a mistura térmica dos sistemas. A sombra fornecida pelo tapete de plantas 

permite reduzir o crescimento de algas, servindo as suas raízes como filtros que 

impedem o movimento horizontal de matéria floculada, resultando em provada remoção 

de sólidos em suspensão (Dinges, 1982). Permitem ainda boas condições para a 

adsorção de microrganismos e nitrificação (Reddy et al., 1989). Têm a limitação de ser 

severamente afectados pela geada, diminuindo significativamente a sua taxa de 

crescimento para temperaturas inferiores a 10 ºC (Brix, 1993). 

 
A aplicação da lentilha-de-água no tratamento de águas residuais tem sido muito menos 

investigada do que o jacinto-de-água. Tendo raízes mais curtas, apresentam áreas 

superficiais menores para o desenvolvimento de colónias de microrganismos, tendo um 

papel directo no tratamento menos significativo. No entanto, têm uma ocorrência 

natural geograficamente muito mais diversificada, podendo crescer a baixas 

temperaturas (até 1 ºC). Podem ser usadas em tratamento secundário. A densa cobertura 

vegetal inibe a entrada de oxigénio na água e a actividade de fotossíntese do fito-

plâncton, dada a baixa penetração de luz que originam. Este ambiente anaeróbico 

favorece a desnitrificação. 
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Figura 5 - Lentilha de água 

Fonte: http://www.digitalnaturalhistory.com/lemna.jpg e http://enviroportal.sk/ziva-priroda/photos/small/lemna-minor.jpg 

 

Em termos de valor nutritivo para animais, a biomassa ceifada contem o dobro das 

proteínas, gordura, azoto e fósforo, comparado com a do jacinto-de-água (Brix, 1993)). 

 
a.2) Sistema baseado em macrófitas submersas 

 

As macrófitas submersas têm o tecido fotossintético inteiramente debaixo de água, 

estando normalmente as flores expostas à atmosfera. A sua morfologia e ecologia é 

muito variável, apresentando produtividades muito diferentes. Apresenta-se um 

esquema de funcionamento: 

 

 
Figura 6 – Sistema baseado em macrófitas submersas. 

Fonte: (Brix, 1993) 
 
As plantas aquáticas submersas assimilam os nutrientes das águas poluídas mas 

requerem boas condições de oxigenação, pelo que são utilizadas no polimento de 

efluentes tratados a nível secundário. Uma vez que estas macrófitas retiram o carbono 
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inorgânico dissolvido na água e aumentam a concentração de oxigénio dissolvido 

durante os períodos de grande produtividade, o pH da água aumenta, o que origina 

condições óptimas para a volatilização de amónia e precipitação química de fósforo. As 

espécies mais usadas são Egeria densa, Elodea canadensis, Elodea nuttallii, 

Ceratophyllum demersum e Hydrilla verticillata (Brix, 1993) e (Vymazal et al., 1998). 

 
a.3) Sistema baseado em macrófitas emergentes 

 

As macrófitas emergentes são as formas de vida dominantes em zonas húmidas naturais, 

crescendo com níveis de água desde 0,50 m abaixo da superfície do solo até lâminas de 

água de 1,5m.  

 
Os sistemas baseados nestas macrófitas constituem igualmente os mais numerosos no 

tratamento de águas residuais, sendo a planta mais usada na Europa a Phramites 

australis (caniço). Nos Estados Unidos há preferência por Typha (tábua) e Scirpus 

(bunho). 

 

O nome Phragmites vem da palavra grega “phragma”, que significa vedação, ou 

barreira (www.nycgovparks.org), uma referência à densidade com que estas plantas 

crescem.  

 
 

  
Figuras 7 e 8 – Phragmites australis. 

Fontes: http://whatcom.wsu.edu/ag/homehort/weed/images/P_australis_fig1.jpg 
 e http://www.victoriana.ws/Product.asp?PID=381 

 
Typha quer dizer fumo, em Grego, provavelmente por associação à dispersão das 

sementes em forma de nuvem de fumo. (http://www.swcoloradowildflowers.com). 
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Figuras 9 a 12 – Typha. 

Fontes: http://www.swcoloradowildflowers.com 
 

 
Figuras 13 – Typha latifolia. 

Fonte: http://www.kuleuven-kortrijk.be/facult/wet/biologie/pb 
  

  
Figura 14 – Scirpus lacustris. 

Fontes: http://www.f-lohmueller.de/botanic/Poales/Cyperaceae/Scirpus/scirf03290.jpg e 
http://home.tiscali.be/guyshobbysite/Oeverplanten%20afbeeldingen&pagina's/oeverplanten%20afbeeldingen/Scirpus%20Lacustris.j

pg 
 
b) Classificação baseada no tipo de escoamento 
 
Existem dois tipos de zonas húmidas construídas para o tratamento de águas residuais, 

de acordo com as características do escoamento da água: sistemas de água com 

superfície livre e sistemas de fluxo sub-superficial, em que a água escoa através de um 
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leito poroso (terra, areia ou brita) mantendo-se sempre abaixo da superfície do 

substrato. Em ambos os sistemas é frequente a associação de plantas aquáticas. 

 
b.1) Sistemas de superfície livre 
 
Os sistemas de superfície livre são normalmente dimensionados com as seguintes 

características (Reed, 1992) e (Knight, 1992): 

 

- carga orgânica: 80 a 100 kg CBO5 ha-1 d-1, 

- carga de azoto:  N total< 60 kg ha-1 d-1  

- tempo de retenção hidráulica: 5 a 14 d 

- carga hidráulica: 2,5 a 5 cm d-1, 

- profundidade da água: < 10 cm nos meses quentes e < 45 cm nos meses frios, 

- área requerida: 20 a 40 m2 /(m3d-1), 

 

 
Figura 15 – Leito de macrófitas emergentes de superfície livre. 

Fonte: (Stottmeister et al., 2003) 
 

Neste tipo de sistema, a superfície da água está exposta à atmosfera e o leito contem 

vegetação aquática emergente, uma camada de solo que serve de suporte às raízes, uma 

camada impermeabilizante para protecção do lençol freático e órgãos de controlo da 

água à entrada e à saída. Os caudais tratados apresentam valores entre 4 m3/d e 7500 

m3/d (Crites, 1995) 

 

Têm sido desenvolvidas aplicações específicas, com configurações adaptadas, 

combinando, por exemplo, macrófitas emergentes com flutuantes, ou zonas de água 
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livre para arejamento com zonas de plantas submersas. Podem ainda conter pequenas 

ilhas para aumentar a biodiversidade (Kreissl and Brown, 2000). 

 

b.2) Sistemas de fluxo sub-superficial 
 
Neste sistema, a bacia escavada é preenchida com um meio poroso, normalmente brita, 

e o nível da água é mantido abaixo da superfície. O fundo é impermeabilizado. A 

profundidade típica é de 0,3 a 0,6 m. Na Europa, 95% dos leitos de macrófitas são de 

fluxo sub-superficial, prevendo-se que em poucos anos estejam em funcionamento neste 

continente mais de 10 000 leitos de macrófitas deste tipo (Platzer, 2000). 

 

 
Figura 16 – Zona húmida construída de fluxo sub-superficial. 

Fonte: (Kreissel e Brown, 2000) 
 

Existem duas sub-categorias, dentro deste tipo de escoamento, de acordo com a 

direcção do movimento da água: horizontal e vertical (sentido: de cima para baixo). 

 

Os sistemas horizontais são mais simples de construir e operar. Dada a capacidade de 

filtração dos leitos, têm demonstrado produzir efluente com características satisfatórias, 

cumprindo as exigências regulamentares quando estas dizem respeito apenas a CQO, 

CBO5, SST e remoção de bactérias (Cooper, 1999). Estes sistemas podem ainda 

remover azoto e fósforo com taxas de 40 a 60%. (Haberl et al., 1999). 

 

Exigências mais elevadas na qualidade do efluente, atingindo nitrificação completa, são 

também exequíveis, mas em sistemas concebidos para tratamento terciário (Green, 

1997).  
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Figura 17 – Zona húmida construída de fluxo sub-superficial horizontal. 

Fonte: http://www.swamp-eu.org/cat/gfx/pics/zonas húmidass_sfs_hf.jpg 
 
Cooper (1996) desenvolveu critérios de dimensionamento de leitos de fluxo vertical 

para atingir a nitrificação pretendida. Actualmente na Europa, a maioria dos leitos de 

macrófitas construídos com exigências elevadas são de fluxo vertical intermitente 

(Haberl et al., 1999).  

 

As razões do interesse crescente neste tipo de sistemas são: 

 

- a capacidade muito superior de transferir oxigénio para o efluente, permitindo bons 

níveis de nitrificação; 

- a menor área exigida ( 1 a 2 m2/hab.eq., enquanto o fluxo horizontal exige 5 a 10 

m2/hab.eq.)  

- a capacidade de remover CQO, CBO5 e bactérias  

 

Um aspecto de extrema importância em zonas húmidas construídas de fluxo vertical 

prende-se com o risco do substrato colmatar, provocando uma falha geral do sistema 

(Platzer, 2000). Este problema, inicialmente pouco referido em estudos e artigos 

técnicos, tem originado, nos últimos anos, vários projectos de pesquisa, nomeadamente 

na Alemanha, na Áustria e na Noruega, levando à criação de sistemas modificados e à 

elaboração de normas nacionais nestes países (Goetz e Winter, 2000); (Laber, 2000) e 

(Langergraber et al., 2003). 
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Figura 18 – Zona húmida construída de fluxo sub-superficial vertical. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Final_tags.jpg 
 

1.3.3. Aplicações 
 

A utilização de zonas húmidas construídas no tratamento a vários níveis de águas 

residuais domésticas é bem conhecido. No entanto, também têm sido aplicadas no 

tratamento de outros tipos de águas residuais como indústrias variadas, aterros 

sanitários, águas pluviais, efluentes ácidos de minas, secagem de lamas, etc. (Kadlec et 

al., 2000) e (Langergraber e Haberl, 2001). 

 

Nas alíneas seguintes é discutida resumidamente a aplicabilidade da tecnologia de 

tratamento em zonas húmidas construídas. 

 
a) Tratamento de águas residuais domésticas 
 

Nos primeiros anos de aplicação desta tecnologia (antes de 1985), o foco de 

desenvolvimento centrou-se quase exclusivamente no tratamento secundário e terciário 

de esgotos domésticos e municipais, antecedido de um pré-tratamento mecânico. Mais 
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recentemente têm surgido aplicações que exploram a combinação destes sistemas com 

outras tecnologias (IWA, 2000). 

 

Na Europa, como etapa principal de tratamento, geralmente são usadas zonas húmidas 

construídas de fluxo sub-superficial (subsurface flow constructed wetlands - SSFCW). 

Para tratamento terciários são usadas tanto SSFCW como CW superficiais.  

 

Consoante os objectivos é escolhido o tipo de SSFCW: para remoção de matéria 

orgânica e patogénicos, o fluxo horizontal é aconselhado; no caso de se pretender 

nitrificação deve-se optar por fluxo vertical com carga intermitente (Langergraber e 

Haberl, 2001) e (Vymazal et al., 1998). 

 

A maioria das SSFCW serve sistemas com uma população equivalente inferior a 500 

habitantes, podendo, no entanto, ser aplicadas quer para moradias individuais, quer para 

populações até 2000 habitantes. 

 

b) Efluentes industriais 
 
 
A utilização de CW no tratamento de efluentes industriais tem aumentado nos últimos 

dez anos. Ao contrário dos sistemas municipais, que normalmente apresentam uma 

composição relativamente homogénea, os efluentes industriais frequentemente têm uma 

variedade de componentes com diferentes graus de biodegradabilidade e toxicidade, 

exigindo por isso diferentes modalidades e estratégias de tratamento (Davies et al., 

1990). Devido aos elementos tóxicos, nem todas as indústrias podem descarregar os 

seus efluentes em zonas húmidas construídas (Husband et al., 2000). 

 

Os estudos em curso nesta área têm como objectivo analisar o comportamento dos 

vários produtos específicos resultantes da actividade de cada tipo de indústria (Husband, 

2000). Algumas das aplicações industriais incluem (Ferraro and Kadlec, 2000): 

 

- águas de arrefecimento de centrais termoeléctricas, 

- efluentes de minas de carvão abandonadas ou em exploração (Matos and Gama, 2004), 
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- remediação de aquíferos contaminados e de águas superficiais na vizinhança de 

indústrias, 

- efluentes com hidrocarbonetos provenientes da indústria petroquímica, 

- efluentes da indústria da papeleira e da pasta do papel (Abiral et al., 2004), 

- efluentes da indústria alimentar (Burgoon et al., 1999). 

 

c) Efluentes agro-industriais 

 
Os efluentes provenientes de actividades agrícolas intensas (vacarias, aviários, pocilgas, 

leitarias, matadouros, e actividades afins) normalmente apresentam concentrações muito 

elevadas de matéria orgânica e nutrientes. As cargas poluentes podem originar graves 

problemas se estes efluentes forem descarregados sem tratamento. O tratamento em CW 

associadas a lagoas de estabilização como uma opção que antecede a aplicação sobre a 

terra, é sugerido como uma solução eficaz (Geary e Moore,1999). 

 

Em muitos casos um leito de fluxo superficial é a solução mais económica, uma vez que 

a menor área requerida por uma SSFCW e as vantagens associadas a este tipo de 

solução não são normalmente valorizadas numa zona agrícola. No entanto, a SSFCW 

pode ser necessária para operar durante todo o ano em climas frios, dada a protecção 

que garante ao sistema (Crites et al., 1995). 

 

d) Poluição agrícola difusa 

 
A poluição difusa proveniente de campos agrícolas é uma das principais causas da 

deterioração da qualidade da água. Tendo aumentado a aplicação de fertilizantes e 

pesticidas desde meados da década de 1960, a contaminação agroquímica de águas 

superficiais e aquíferos é um problema ambiental importante. Nos Estados Unidos, 

desde a década de 1980, uma variedade de programas estatais e federais têm promovido 

a recuperação de zonas húmidas (Crumpton, 2000) uma vez que estas podem servir de 

filtros em relação aos nutrientes descarregados para os ecossistemas a partir das zonas 

agrícolas (Romero et al.,1999). 
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e) Águas pluviais de cheia 
 
As zonas húmidas são partes fundamentais de sistemas naturais de gestão de águas 

pluviais. O processo de recuperação da qualidade da água nestes ambientes é muito 

eficaz e económico, permitindo ainda a redução dos caudais de cheia e a diminuição da 

velocidade do escoamento, controlando a erosão e aumentando a sedimentação. Apesar 

do aumento do número de lagoas de retenção com vista à redução da poluição em zonas 

urbanas (Bavor e Mitchell, 1994), existe um interesse crescente em incorporar as zonas 

húmidas naturais e as construídas num sistema global de gestão de águas pluviais 

(Greenway e Polson, 2004). A preferência de CW sobre lagoas de retenção prende-se 

com a capacidade de remoção de poluentes ligados a partículas como metais, nutrientes 

e microrganismos que as CW têm (Bavor, 2000). 

 
f) Águas pluviais de auto-estradas 
 
Os impactos ambientais do escoamento de águas pluviais provenientes de auto-estradas 

constituem uma preocupação que tem ganho relevo. A construção de estradas 

impermeáveis e sistemas de drenagem eficientes aumenta o caudal de ponta 

descarregado em situações de chuvadas intensas, o que causa erosão dos leitos das 

linhas de água receptoras e aumenta o risco de inundações. A qualidade da água escoada 

é muito variável e depende da quantidade de poluentes que se encontram nos 

pavimentos e da diluição que ocorre durante cada evento particular de precipitação 

(Munger et al., 1995). Os poluentes depositados no pavimento resultam da travagem, 

circulação e emissões dos veículos, bem como de derrames acidentais. Estes poluentes 

incluem sedimentos, metais, sais, hidrocarbonetos, pesticidas e herbicidas. 

 

A drenagem dos pavimentos pode, portanto, comprometer a qualidade das massas de 

água receptoras, podendo os poluentes ter efeitos tóxicos (Pontier et al., 2000). Em 

alguns países, estes problemas têm sido reduzidos através de lagoas de equilíbrio e de 

bacias que alternadamente enchem e esvaziam (Luker e Montague, 1994). A utilização 

de CW no tratamento destes escoamentos é uma tecnologia relativamente recente, 

apesar de já estar implementada nos Estados Unidos há vários anos (Kadlec e Knight, 

1996). O objectivo de cumprir a Agenda 21 na Europa tem encorajado a adopção de 

zonas húmidas como método de desenvolvimento sustentável. Recomendações iniciais 
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sugerem o uso de estruturas de pré-tratamento como separadores de hidrocarbonetos e 

bacias de sedimentação. Thorén et al. (2003) descrevem igualmente a aplicação de CW 

no tratamento de águas pluviais da pista de um aeroporto.  

 

Os estudos de monitorização dos sistemas construídos indicam bons resultados na 

remoção de sólidos em suspensão e de metais pesados (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb e Fe) (Pontier 

et al.,2000).  Os critérios de projecto ainda não estão completamente definidos, uma vez 

que o escoamento de águas pluviais em estradas é intermitente e apresenta qualidade 

altamente variável (Pontier, 2000). 

 

g) Lixiviados de aterros sanitários 
 
Os lixiviados produzidos em aterros municipais e industriais podem ser uma origem 

muito significativa de poluição de águas superficiais e subterrâneas. São frequentemente 

difíceis de tratar devido à sua natureza (toxicidade, concentração elevada de poluentes, 

pH extremo, salinidade, entre outros) e variação em quantidade e qualidade (Higgins, 

2000). Dada a variabilidade em composição, cada aterro produz um lixiviado diferente, 

que muda no dia-a-dia e evolui no tempo, sendo afectado por factores climatéricos 

regionais e por características do próprio aterro, como a altura e a permeabilidade 

(McBean e Rover, 1999). 

 

O transporte de lixiviados para estações de tratamento convencionais municipais é 

normalmente caro, o mesmo acontecendo com a construção de uma ETAR 

“convencional” específica. Assim, os gestores de aterros sanitários têm procurado 

soluções mais económicas, fiáveis e flexíveis, que permitam um pré-tratamento ou 

mesmo um tratamento mais avançado para descarga em meios receptores naturais 

(Martin et al., 1999). Como resultado, nos anos mais recentes surgiu uma modalidade 

de tratamento de lixiviados em zonas húmidas construídas específicas para aterros 

municipais e industriais (Surface et al., 1993), (Martin e Johnson, 1995), (Maehlum, 

1998), (Robinson, 1998) e (Sanford, 1998). 

 
As CW permitem uma boa remoção de CBO5, sólidos em suspensão, metais pesados, 

matéria orgânica (incluindo compostos orgânicos voláteis) e patogénicos numa gama 



29 

entre 60 e 90%. Em países frios esta redução pode baixar para a gama 30 a 60% durante 

o Inverno (Higgins, 2000). 

 

As CW usadas no tratamento de lixiviados diferem na configuração e tipo, sendo 

exemplos: 

 

- zonas húmidas de fluxo sub-superficial (Cooper e Hobson, 1989), (Staubitz et al., 

1989,( Birkbeck et al., 1990) e (Surface et al., 1993), 

- zonas húmidas de fluxo superficial (Martin e Moshiri, 1994), 

- sistemas para climas frios (Maehlum, 1998) e (Pries, 1995), 

- leitos de macrófitas (Robinson, 1990), (Urbanc-Bercic, 1994), (Bulc et al., 1997) e 

(Agropsowicz, 1991). 

 

Apesar das soluções referidas, é sempre necessário avaliar caso a caso os elementos de 

dimensionamento destes sistemas, de modo a adequá-los às características locais. 

 

h) Águas ácidas de drenagem de minas 

 
A drenagem de águas ácidas provenientes de minas é um problema ambiental que 

ocorre em todo o mundo, quer em minas activas, quer em abandonadas. Com o aumento 

da consciência ambiental das populações e da exigência da legislação, há uma procura 

crescente de medidas de mitigação e recuperação com vista a minimizar os impactos 

ambientais (Prior e Whitehead, 2000). Nos últimos 20 anos, várias tecnologias passivas, 

incluindo CW e drenos de calcário têm sido utilizadas para reduzir o impacto de 

descargas ácidas em linhas de água naturais.  

 
Através de uma variedade de processos físicos, químicos e biológicos, estas CW 

conseguem reduzir a acidez e remover até 99% do ferro e alumínio contido nos 

efluentes, removendo porém apenas entre 20 e 30% de manganésio. Apesar de estarem 

sujeitos a problemas na fase de exploração, estudos actuais indicam que, em termos 

globais, esta tecnologia é mais económica e benéfica para o ambiente do que os 

tratamentos químicos convencionais. (Brenner, 2000). 
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i) Secagem de lamas 

 
Apesar de muito menos numerosas do que as CW para tratamento de águas residuais, 

têm sido desenvolvidas CW de fluxo vertical na secagem de lamas provenientes de 

ETARs, construídas nas imediações das mesmas. Estas CW, nas quais são plantadas 

macrófitas (normalmente Phragmites australis) em solo, areia ou brita, apresentam 

vantagens económicas e ambientais em relação a outros métodos de desidratação de 

lamas. São muito mais eficientes do que leitos de secagem em areia, não requerem 

floculantes químicos, nem centrifugadoras, nem prensas (Edwards et al., 2000). A 

aplicação desta tecnologia é descrita, por exemplo, em (Nielsen, 2003) e (Obarska-

Pempkowiak et al. 2003). 

 
Em estações de pequena dimensão, as lamas são aplicadas verticalmente nos leitos de 

macrófitas 2 a 4 vezes por mês durante o Verão e uma a 2 vezes por mês no Inverno, 

perfazendo por m2 um valor anual entre 1700 e 2500 l, garantindo que não se 

ultrapassam 20 a 30 kg de SST/m2.ano (Novais e Dias, 2002). 

 

A desidratação das lamas ocorre por percolação da água através das camadas superiores 

de lama, e do substrato poroso, sendo acelerada pela evapotranspiração através das 

raízes, caules e principalmente folhas das plantas e pela evaporação a partir da 

superfície da lama.  

 
A oscilação dos caules por acção do vento permite a abertura de pequenos canais de 

drenagem através da camada de lama. A água recolhida no fundo da CW é reconduzida 

à ETAR. O reduzido fornecimento de oxigénio, que atravessa as lamas quer através das 

plantas e suas raízes, quer por difusão através da interface ar-lama, vai oxidando 

gradualmente as lamas, reduzindo os sólidos voláteis e aumentando a percentagem de 

cinzas e sólidos mineralizados. Com a perda gradual de humidade, a percentagem total 

de sólidos nas lamas desidratadas pode atingir os 50% (De Maesener, 1997). 

 
(Reinhofer e Berghold 1994) demonstraram ser exequível uma redução de volume de 80 

a 90%. (Pauly, 1994) conseguiu uma capacidade de desidratação até um teor de matéria 

seca de 65%. Conseguiu igualmente atingir bons níveis de qualidade higiénica do 

produto final.  
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Apesar de a maior parte dos sistemas experimentais serem dinamarqueses (Nielsen 

1990, 1995, 2003)), existem sistemas quer experimentais quer em actividade noutros 

países, como a França (Lienard et al., 1990, 1995), Estados Unidos (Kim, 1997), Reino 

Unido (Nuttall et al., 1997), (Cooper e Willoughby, 1999), Alemanha (Platzer, 2000), 

Polónia (Obarska-Pempkowiak, 2000), Nepal (Shrestha, 2004) e Tailândia (Koottatep et 

al., 2004). 
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2. Leitos de macrófitas com fluxo sub-superficial 
 

Como referido em 1.3.2, leitos de macrófitas com fluxo sub-superficial são aqueles em 

que a água é mantida debaixo da superfície do substrato (solo, brita, ou outro meio 

sólido). Têm sido utilizados como alternativas fiáveis e económicas no tratamento de 

águas residuais domésticas, municipais e industriais e no tratamento de lixiviados 

provenientes de aterros sanitários e de minas. Pode ser um processo barato e 

economizador de energia, que requer um mínimo de cuidados de operação e 

manutenção, tornando-se uma boa alternativa em pequenas e médias povoações, em que 

normalmente existem terrenos apropriados e a baixo custo. Vantagens importantes desta 

tecnologia incluem redução de odores, ausência de mosquitos e de outros vectores de 

insectos, bem como a minimização do risco de exposição e contacto do público com as 

águas residuais. 

 

O processo permite remover CBO5 e sólidos em suspensão para concentrações muito 

baixas e produzir efluente equivalente a um tratamento terciário. A remoção de azoto 

pode ser atingida mas requer tempo de retenção elevado e a existência de oxigénio em 

quantidades suficientes para garantir as reacções de nitrificação. Muitos dos sistemas 

mais antigos falhavam nestes dois aspectos, porém existem actualmente medidas 

correctivas. Existem exemplos que demonstram alguma capacidade de remoção de 

metais e de outros poluentes prioritários, havendo dificuldade em remover o fósforo de 

modo contínuo. Pode-se atingir de modo fiável uma diminuição de coliformes fecais da 

ordem de grandeza de uma ou duas reduções logarítmicas. 

 

2.1 Resumo histórico 
 

A utilização de leitos de macrófitas com fluxo sub-superficial (sub-surface flow 

constructed wetlands, SSFCW) como tecnologia de tratamento de águas residuais 

surgiu na Alemanha baseada na pesquisa de Seidel (1966) e de Kickuth (1977). Nos 

Estados Unidos o início do desenvolvimento destes trabalhos deu-se no começo da 

década de 1980 com a pesquisa de Wolverton, et al. e de Gersberg et al. 
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O conceito de SSFCW desenvolvido por Seidel incluía uma série de leitos compostos 

por areia ou brita, cobertos por vegetação aquática emergente como tábuas (Typha), 

bunho (Scirpus) e com mais frequência caniços (Phragmites). Na maioria dos casos, o 

fluxo que atravessava cada célula era vertical, sendo recolhido num dreno inferior e 

conduzido à célula seguinte. Foram anunciados excelentes resultados na remoção de 

CBO5, sólidos em suspensão totais, azoto, fósforo e compostos orgânicos mais 

complexos. Estudos-piloto efectuados nos Estados Unidos revelaram-se pouco eficazes, 

pelo que neste país este conceito não tem sido aplicado. 

 

Kickuth propôs o uso de solos coesivos em vez de areia e brita; a vegetação preferida 

foi o caniço e o fluxo através do solo era horizontal. A teoria proposta por Kickutch 

sugeria que o crescimento, desenvolvimento e morte das raízes e rizomas das plantas 

abririam canais de fluxo até um profundidade de cerca de 0,6 m no solo coesivo, de 

modo que a condutividade hidráulica de um solo quase argiloso tornar-se-ia 

gradualmente equivalente à de um solo arenoso. Isto permitiria taxas de escoamento 

razoáveis e simultaneamente tirar partido da capacidade adsorvente da argila na 

remoção de fósforo e de outros materiais. Foram registadas remoções muito elevadas de 

CBO5, SST, azoto, fósforo e compostos orgânicos mais complexos. Com base nestas 

experiências, foram construídos por volta de 1990 cerca de 500 destes sistemas, ditos 

“leitos de caniços” ou “leitos de zona da raiz”, na Alemanha, Dinamarca, Áustria e 

Suiça. Foram aplicados numa gama muito diversificada, desde moradias unifamiliares, a 

sistemas municipais e industriais. Muitos destes sistemas foram dimensionados com um 

critério de 2,2 m2 de superfície de leito por habitante-equivalente (correspondendo 1 

habitante-equivalente à carga orgânica média de uma pessoa ou a 0,04 kg CBO5/d em 

efluente primário típico). Os sistemas construídos na Europa mais recentemente foram 

dimensionados com 5 a 10  m2 / habitante-equivalente (40 a 80 kg/ha/d) e um tempo de 

retenção de cerca de 6 dias. A título de comparação, os leitos de macrófitas com fluxo 

superficial são normalmente dimensionados na Europa com uma superície de 10 m2 / 

habitante-equivalente, podendo, portanto ocupar áreas até duas vezes maiores. 
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Em 1985 foram construídos em Inglaterra leitos semelhantes aos propostos por Kickuth, 

com substituição do solo coesivo por brita, de modo a melhorar a condutividade 

hidráulica. Muitos destes leitos foram construídos com fundo inclinado (0,5 a 1%), de 

modo a garantir um gradiente hidráulico suficiente para o fluxo se manter abaixo da 

superfície do terreno e com superfície superior de nível, de modo a permitir inundações 

periódicas que eliminassem plantas infestantes indesejáveis. Alguns destes sistemas 

dispunham de um órgão de saída ajustável que permitia o controlo do nível da água 

dentro do leito. 

 

Wolverton conduziu várias experiências na Luisiana, sendo de destacar a introdução de 

um esquema que induzia o enchimento dos leitos seguido do esvaziamento, com 

intervalos variáveis entre as 12 e as 48 horas. Com um tempo de retenção de apenas 1 

dia, obteve exclentes resultados  na remoção de CBO5, SST e NH e eficácia moderada 

em relação ao fósforo. A carga orgânica típica considerada foi de 52 kg/ha/d e a carga 

hidráulica de cerca de 8 cm/d. Foram experimentadas diversas configurações com 

relações comprimento/largura até 15/1. Com base neste conjunto de “critérios” foram 

construídos na parte central sul dos Estados Unidos até 1991 cerca de 60 sistemas. 

 

Gersberg, utilizando leitos experimentais de grande escala com 0,76 m de profundidade 

e fluxo contínuo, verificou que a remoção de CBO5, SST e NH estava correlacionada 

com a profundidade de penetração das várias espécies (tábuas, bunho e caniço), com as 

maiores remoções a verificarem-se nas espécies de raízes mais profundas (bunho, 

seguido de caniço).  

 

Em meados dos anos 1980, a Autoridade do Vale do Tennessee implementou um 

programa de pesquisa e apoio técnico relativo à utilização de leitos de macrófitas no 

tratamento de águas residuais domésticas, industriais, agrícolas e de águas pluviais. 

Partindo dos critérios de Kickuth, desenvolveu critérios próprios diversificados nos anos 

seguintes, encontrando-se em funcionamento em 1991 cerca de 80 destas SSFCW, 

desde sistemas domiciliários unifamiliares a grandes sistemas municipais (3785 m3/d). 

As SSFCW de pequena dimensão construídos mais recentemente, com tanque séptico e 
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leitos de 0,5 m de profundidade, apresentam cargas orgânicas de 62 kg/ha/d, carga 

hidráulica de 5 cm/d, com um tempo de retenção de cerca de 4 dias. 

 

Tabela 1 – Abordagens históricas de dimensionamento, fontes europeias e americanas 

Origem 

Carga 

orgânica 

(kg/ha/d) 

Carga 

hidráulica 

(cm/d) 

Área (m2/m3/d 

Tempo de 

retenção 

hidráulica (d) 

Europa 

Boon (1985) 

Cooper (1990) 

 

180 

80 

 

9 

4 

 

11 

24 

 

2,6 

6 

Estados Unidos 

Wolverton (1983) 

Gesberg (1985) 

 

58 

55 

 

8 

5 

 

13 

20 

 

1 

6 

A.V. Tennessee 

Benton (1989) 

Bear (1991) 

 

81 

4 

 

14 

3 

 

7 

33 

 

2 

3 

 

Como se verifica pela tabela, os critérios de dimensionamento de SSFCW têm variado, 

o que tem originado grande disparidade de custos e de condições de funcionamento.  

 

2.2. Dimensionamento 
 

A metodologia de dimensionamento que se expõe seguidamente é baseada num 

relatório efectuado pela United States Environmental Protection Agency, em 1993, 

resumindo as principais conclusões decorrentes de um simpósio organizado por esta 

entidade. 

 

2.2.1 Hidráulica e Hidrologia 
 

Um objectivo que deve estar sempre presente no conceito de uma SSFCW é que o fluxo 

da água se mantenha sempre abaixo da superfície do terreno. No entanto, muitos dos 
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sistemas em funcionamento apresentam vários graus de escoamento superficial, o que 

pode ser entendido como uma deficiência de desempenho, dado que estes sistemas 

foram dimensionados para que todo o escoamento se processasse no interior do meio 

poroso. Apesar de em alguns casos este problema se dever ao aparecimento de 

substâncias gelatinosas que preenchem os poros e noutros a condições de construção 

incorrectas (compactação não homogénea, por exemplo), verifica-se que na maioria dos 

leitos com este tipo de problema a causa está relacionada com um incorrecto 

dimensionamento hidráulico dos mesmos. 

 

A fórmula matemática que descreve o regime de escoamento em meio poroso, 

movimento de percolação, é conhecida como lei de Darcy e pode ser escrita como: 

 

Q = Ks A i 

 

Em que: 

  Q – caudal escoado (m3/d) 

Ks – condutividade hidráulica do meio poroso na direcção do escoamento  

(m3/ m2/d) 

A – área da secção de escoamento perpendicular ao movimento (m2) 

i – gradiente hidráulico da superfície da água, dh/dL (m/m)  

 

A lei de Darcy não descreve em rigor o escoamento que se processa no interior de um 

leito de macrófitas, uma vez que pressupõe movimento laminar, permanente e uniforme. 

Em meios de brita ou de blocos de rocha podem ocorrer escoamentos turbulentos, 

principalmente se o gradiente hidráulico for elevado. Por outro lado, condições de 

construção pouco cuidadas originam porosidades variáveis ao longo dos leitos. Verifica-

se ainda que ocorrem variações do caudal devidas a precipitação, evaporação e por 

vezes fugas, ocorrendo frequentemente “curto-circuitos hidráulicos”.  

 

Apesar destas limitações, a lei de Darcy constitui uma aproximação razoável das 

condições hidráulicas e é o modelo matemático mais acessível para o dimensionamento 

dos leitos. 
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Recomenda-se que o órgão de saída seja ajustável, de modo a permitir controlar o 

gradiente hidráulico, logo o escoamento nos leitos. 

 

Uma parcela do ciclo da água que representa um carácter específico das zonas húmidas 

é a evapotranspiração. Este assunto tem sido tema de pesquisa e ainda não foi 

clarificado completamente  

 

Na República Checa, onde o clima é temperado continental, foram determinadas 

experimentalmente em leitos piloto (dimensões em planta 0,47 m x 0,40 m, 

profundidade 0,60 m) expressões que relacionam a evapotranspiração com a 

temperatura média diária para as duas macrófitas habitualmente mais utilizadas 

(Rozkosny et al., 2006). Assim, obteve-se: 

 
Phragmites Australis 

ET = 2,2039.T -12,403 

Typha latifolia 

ET = 2,0478.T – 13,076 

 
Em que, 

 

ET – evapotranspiração medida (mm/dia) 

T – temperatura média diária (ºC) 

 

De referir que a biomassa seca do leito plantado com Phragmites era 4,2 kg/m2 e a do 

leito com Typha 5,9 kg/m2. Apesar de apresentar mais biomassa, o leito com Typha 

apresentou menor evapotranspiração (entre 6 e 26%, consoante a época do ano). Os 

valores máximos medidos foram de aproximadamente 55 mm/dia no caso de 

Phragmites e 40 mm/dia para Typha. Num leito de iguais dimensões, com escoamento 

superficial e sem vegetação, a evapotranspiração apresentou um valor médio de 2,3 

mm/dia no período de Maio a Outubro e valor máximo de cerca de 8 mm/dia. 

Verificou-se ainda que leitos onde foi efectuado o corte de 50% da biomassa no início 

do período vegetativo (Outubro) apresentavam uma redução da evapotranspiração 

correspondendo a aproximadamente 33% da registada nos leitos cuja vegetação não foi 

cortada. Estes autores esperam apresentar brevemente expressões para leitos de 
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dimensão maior, onde a evapotranspiração é habitualmente menor. Nesta região e para 

leitos de macrófitas de grandes dimensões é comum a adopção do valor de 10 mm/dia. 

 

2.2.2. Relação comprimento/largura 
 

A relação comprimento/largura (L/W) de um leito é um factor importante no 

dimensionamento hidráulico uma vez que o gradiente hidráulico potencialmente 

máximo corresponde à relação profundidade do leito/comprimento ao longo do 

escoamento. Muitos dos primeiros sistemas foram dimensionados com relações L/W de 

10/1 ou superiores e uma profundidade de 0,6m, o que se traduziu em gradientes muito 

baixos e levou inevitavelmente ao aparecimento de escoamento superficial. O gradiente 

hidráulico define a carga total disponível no sistema para vencer a resistência ao fluxo 

horizontal no meio poroso. 

 

2.2.3. Inclinação do fundo 
 

Na Europa as SSFCW habitualmente eram construídas com fundos dos leitos inclinados 

até 8%, de modo a manter um gradiente hidráulico aceitável. No entanto, não é prático e 

provavelmente nem é viável dimensionar e executar com precisão sistemas para um 

gradiente hidráulico determinado, uma vez que existem sempre variações no meio 

poroso, na vegetação e nas técnicas de construção, sendo atingido quase sempre algum 

grau de colmatação. Um fundo inclinado não permite flexibilidade para ajustes futuros. 

Consegue-se maior controlo do escoamento com um órgão de saída regulável, optando-

se por um fundo plano ou com uma inclinação mínima que garanta a drenagem. Nestes 

casos a relação L/W deverá ser relativamente baixa (na gama 0,4/1 até 3/1), de modo a 

poder acomodar um intervalo de gradientes hidráulicos que permita atender a variações 

futuras. 
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2.3.3. Meios porosos 
 

Nos Estados Unidos tem sido prática corrente encher os leitos com meios porosos cujas 

partículas vão desde a brita média aos blocos de rocha. Os valores apresentados na 

tabela são apenas exemplificativos, sendo aconselhável proceder-se a ensaios de campo 

ou laboratoriais para aferição. 

 

Tabela 2 – Características típicas de meios porosos para SSFCW 

Tipo Tamanho 

característico 

D10 (mm) 

N  

porosidade (%) 

Ks 

condutividade hidráulica 

(m3/ m2/d) 

Areia solta 2 32 1 000 

Areão 8 35 5 000 

Brita miúda 16 38 7 500 

Brita média 32 40 10 000 

Blocos de rocha 128 45 100 000 

 

A porosidade permite determinar, entre outros parâmetros, a velocidade real nos 

espaços vazios e é igual ao volume de vazios/volume total. 

 

Os valores de Ks apresentados pressupõem água pura e meio poroso limpo, o que não 

corresponde aos casos reais. É sugerido que se utilize no dimensionamento uma 

condutividade hidráulica “efectiva” não superior a 113 m3/ m2/d e um gradiente 

hidráulico correspondente a 70% do valor disponível. Estes condicionamentos originam 

concepções de leitos mais largos e com escoamentos mais lentos, havendo menor 

colmatação à entrada (menor carga orgânica) e condições de funcionamento mais 

próximas do regime laminar, resultando assim em menor probabilidade de aparecimento 

de água à superfície.  
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2.3.4 Órgãos de entrada 
 

As estruturas hidráulicas de entrada dos leitos normalmente incluem tubos em pressão e 

em superfície livre, uma vala perpendicular à direcção de escoamento e caixas de 

distribuição com soleiras em superfície livre. Existem vários esquemas de distribuição, 

com tubos perfurados, válvulas e comportas. Os defensores de estruturas de entrada 

com tubos enterrados afirmam que este esquema é necessário para evitar o aparecimento 

de algas e limos na superfície das pedras, que provocaria a colmatação das zonas 

adjacentea a um tubo superficial. As desvantagens deste sistema prendem-se com a 

impossibilidade de se fazerem ajustes futuros sem o destruir e o limitado acesso para 

manutenção, tendo-se verificado entupimentos frequentes. 

 

Um tubo superficial com pontos de saída ajustáveis parece ser a solução que garante 

maior flexibilidade para ajustes futuros e melhores condições de manutenção. O 

preenchimento dos leitos nesta zona de entrada com blocos de rocha solta (8 a 15 cm de 

diâmetro), associado a um gradiente hidráulico adequado no resto dos leitos deve 

assegurar uma rápida infiltração e impedir a formação de poças e de algas. Em zonas 

quentes e com muita insolação pode ser necessário colocar esta zona de entrada à 

sombra, através de vegetação ou de uma estrutura. Em zonas frias pode ser necessária 

uma protecção térmica para evitar que a água congele no interior do tubo exposto.  

   

2.3.5 Órgãos de saída 
 

As estruturas hidráulicas de saída dos leitos normalmente incluem tubos enterrados e 

caixas com soleira ou com comportas.  

 

Existem várias concepções, muitas delas originando escoamento superficial nos leitos. 

O esquema que tem sido utilizado com sucesso consiste na colocação de um tubo 

perfurado enterrado ligado a um órgão de saída ajustável.  
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2.3.6 CBO5 
 

A remoção física de CBO5 ocorre habitualmente através de deposição e aprisionamento 

de matéria particulada nos espaços vazios do meio poroso. A parte solúvel da CBO5 é 

removida pelo crescimento de microrganismos no substrato e na superfície de contacto 

com as raízes e os rizomas das plantas. Apesar de existir algum oxigénio na vizinhança 

da rizosfera, a maior parte dos leitos encontra-se habitualmente em condições 

anaeróbicas.  

 

A decomposição dos detritos de plantas traduz-se numa produção de CBO5 pelo que 

nunca se atinge uma remoção completa, sendo habitual a presença no efluente de uma 

CBO5 residual de 2 a 7 mg/l. O valor de referência de 20 mg/l, comum em muitas 

exigências de descarga, é frequentemente alcançado nos sistemas americanos. 

 

Para tempos de retenção superiores a 1,5 dias, a remoção de CBO5 aumenta muito 

ligeiramente, pelo que, sob o ponto de vista deste parâmetro, não há vantagem em 

aumentar o tempo de retenção. De facto, verifica-se que esta remoção ocorre 

predominantemente na parte de montante dos leitos.  

 

A remoção de CBO5 pode ser aproximada por um escoamento do tipo pistão com 

cinética de primeira ordem. Para garantir condições de escoamento deste tipo, começou-

se por adoptar critérios de dimensionamento com razões de comprimento:largura 

elevadas, tipicamente da ordem de 10:1. Na realidade, porém, não ficou demonstrada 

qualquer relação entre esta razão geométrica e a capacidade de remoção. 

 

Existe uma relação linear entre a carga superficial de CBO5 (kg/ha/d) e a quantidade 

removida esperada deste parâmetro por unidade de área (kg/ha/d). Nos sistemas 

estudados nesta publicação, obteve-se a expressão Y=0,653.X+0,292, em que Y é a 

quantidade superficial removida e X é a carga superficial. O coeficiente de correlação 

linear obtido, r2, foi de 0,97. Este conceito nem sempre é de fácil interpretação, uma vez 

que a área que efectivamente contribui para a remoção da matéria orgânica pode não 

corresponder à totalidade da área disponível, quer por o processo se concentrar nas 
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zonas de montante, quer por uma eventual dificuldade em distribuir uniformemente o 

caudal  

 

O modelo de primeira ordem de escoamento tipo pistão continua a ser o mais utilizado. 

A fórmula habitualmente aplicada é: 

 

Ce/C0=e(-K(T).t) 

 

Em que: 

 

Ce – CBO5 à saída (mg/l)) 

C0- CBO5 à entrada (mg/l) 

K(T) – constante cinética dependente da temperatura (d-1) 

t – tempo de retenção hidráulica (d) 

K(T)=K20(1,06)(T-20) 

K20 – constante cinética a 20 ºC = 1,104 d-1 (valor conservativo) 

T – temperatura (ºC) 

 

Para fins de dimensionamento, este modelo cinético pode ser traduzido por: 

 

A = L . W = Q . (ln (C0 /Ce)) / (K(T) . d . n) 

 

Em que: 

A – superfície dos leitos (m2) 

L – comprimento (m) 

W – largura (m) 

Q – caudal (m3/s) 

d – altura média do escoamento (m) 

n – porosidade efectiva do meio poroso (m3/m3) 

 

A profundidade dos leitos depende dos objectivos de dimensionamento do sistema. Nos 

casos em que a vegetação pretende ser uma fonte de oxigénio para a nitrificação, a 
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profundidade não deve exceder a profundidade de penetração máxima das raízes das 

plantas utilizadas. Esta profundidade é de 0,8 m, 0,6 m e 0,3 m, consoante as plantas 

sejam respectivamente da espécie Scirpus (bunho), Phragmites (caniços) ou Typha 

(tábuas).  

 

2.3.7. SST 
 

A remoção de sólidos em suspensão é habitualmente muito eficaz em SSFCW 

ocorrendo a maior parte da mesma nos primeiros metros de percurso a partir do ponto 

de entrada nos leitos. 

 

Tal como no mecanismo de remoção de CBO5, verifica-se que para tempos de retenção 

acima dos 1,5 dias não há aumento significativo da remoção de SST. De igual modo, 

não se observa nenhuma relação entre a razão comprimento:largura e a taxa de remoção 

de SST. 

 

Não existe um modelo cinético desenvolvido para a remoção de SST, no entanto, esta 

parece apresentar um padrão semelhante ao da CBO5. Isto sugere que, quando um 

sistema é dimensionado para remover a CBO5 para um determinado nível, a redução de 

SST ocorre em proporção semelhante, desde que o escoamento seja mantido abaixo da 

superfície do substrato. 

 

2.3.8. Azoto 
 

A remoção de amónia não ionizada é tipicamente o principal parâmetro de azoto a 

analisar dada a sua toxicidade para a fauna aquática e a carência de oxigénio extra que 

origina nas águas de recepção.  

 

O azoto que entra nos leitos pode ser medido como azoto orgânico e amónia (expresso 

em azoto total de Kjedal), ou como nitrato, ou como uma combinação de ambos. 



 44 

Tanques sépticos, tratamentos primários e lagoas facultativas normalmente não contêm 

nitratos, mas podem ter níveis elevados de azoto orgânico e amónia.  

 

O azoto orgânico que entra numa SSFCW está normalmente associado a partículas 

como sólidos orgânicos das águas residuais e/ou algas. Os detritos de plantas e outros 

materiais orgânicos naturais no interior dos leitos são igualmente fontes de azoto 

orgânico. A decomposição destes materiais irá converter uma parte significativa deste 

azoto orgânico em amónia. 

 

A nitrificação biológica (amónia-nitratos), seguida de desnitrificação (nitratos-nitritos-

azoto atmosférico) é considerado o principal mecanismo de remoção de amónia em 

leitos de macrófitas, dado o modo de operação que normalmente se efectua. A análise 

dos tecidos das plantas em vários pontos indica que uma única ceifa anual poderia 

aumentar em 10% ou menos a capacidade de remoção de azoto do sistema. Um 

programa de ceifas mais periódicas poderia aumentar este potencial, mas implicaria um 

aumento dos custos de operação. 

 

É frequente verificar-se que a concentração de amónia à saída dos leitos é superior à da 

entrada, o que se traduz numa produção de amónia, em vez da pretendida redução. A 

origem desta amónia “extra” costuma ser atribuída à decomposição anaeróbica do azoto 

orgânico preso nos leitos como partículas. Uma vez que estes são anaeróbios, não existe 

oxigénio suficiente para oxidar a amónia a nitrato. 

 

Para que ocorra nitrificação parece ser necessário a disponibilidade de oxigénio 

(fornecido por raízes que alcancem toda a zona freática do leito) e um tempo de 

retenção elevado. 

 

O potencial redox do solo costuma ser utilizado para indicar as condições de arejamento 

do mesmo e influencia o processo de nitrificação-desnitrificação (Jian Zhang et al, 

2005). 

 
Segundo este autor, para ocorrer nitrificação é necessário um ambiente oxidativo, ou 

seja, com potencial redox elevado (eh > 250 mV).  
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Dois exemplos de SSFCW com grande capacidade de remoção de amónia (80% e 94%) 

apresentavam respectivamente, as seguintes características: 

 

- (Bear Creak, AL) – profundidade dos leitos de apenas 0,3 m, plantas (tábuas) com 

raízes a atingir o fundo e tempo de retenção de 3,9 dias. 

- (Santee, CA- sistema piloto) – profundidade de 0,75 m , com plantas (bunho) de raízes 

compridas a atingir igualmente o fundo e tempo de retenção de 7 dias. 

 

De referir que neste segundo exemplo existia um segundo leito, com as mesmas 

características excepto no que diz respeito às macrófitas: em vez de bunho (Scirpus) 

existiam tábuas (Typha). Verificou-se que as raízes apenas cresciam até 0,3 m de 

profundidade, passando 60% do caudal por baixo da rizoesfera. Nesta situação a 

remoção de amónia foi de apenas 29%. 

 

Isto reforça a ideia de que as raízes das plantas presentes em SSFCW são a principal 

fonte de oxigénio necessário à nitrificação da amónia e a outras reacções biológicas, 

pelo que é essencial fazer as águas residuais entrar em contacto directo com a rizosfera.  

 

Um processo proposto por Kickuth para atingir este objectivo consiste em fazer baixar o 

nível da água no leito durante Outono, em três anos consecutivos, de modo a induzir a 

máxima penetração de raízes.  

 

Outra medida consiste em manter a superfície dos leitos sempre seca, de modo que a 

decomposição dos detritos das plantas se efectue muito mais lentamente. 

 

Não existe consenso sobre a quantidade de oxigénio que pode ser fornecida pelas raízes 

das plantas em SSFCW, nem sobre a variação da mesma consoante a espécie. Existem 

também dúvidas sobre os mecanismos de difusão do oxigénio no interior dos leitos, 

verificando-se que esta não ocorre em todo o substrato mas preferencialmente em 

microporos na vizinhança das raízes mais finas e respectivos filamentos. 
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Admitindo que não existem outras origens para o oxigénio e que o processo de remoção 

de amónia é a nitrificação, pode-se estimar a capacidade das plantas em fornecer 

oxigénio, tendo em conta que, para converter 1 mg de amónia em nitrato (nitrate) são 

necessários aproximadamente 5 mg de oxigénio. Neste estudo obteve-se um valor 

médio de oxigénio disponível por unidade de volume da zona onde existem raízes da 

ordem de 7,5 g O2/m3/d.   

 

Esta abordagem sugere que o dimensionamento da área necessária seja efectuado com 

duas parcelas: na primeira seria removida a maior parte da CBO5 e na segunda ocorreria 

a nitrificação. Este método origina tempos de retenção da ordem dos 6 dias. 

 

Existem três modelos alternativos para a remoção de amónia, pressupondo condições de 

oxigenação significativamente inferiores ao acima referido. O manual WPCF  propõe: 

 

A = 0,01 . Q / (1,527 . ln NHe – 1,05 . ln NH0 + 1,69) 

 

Em que: 

A – area superficial requerida para a remoção de amónia (ha) 

NHe – concentração de amónia à saída dos leitos (mg/l) 

NH0 - concentração de amónia à entrada dos leitos (mg/l) 

 

Baseado num estudo à escala piloto, Bavor apresentou a seguinte equação: 

 

A = Q . (ln NH0/ NHe) / (KT . d . n) 

 

Em que: 

A - area superficial requerida para a remoção de amónia (m2) 

KT – constante dependente da temperatura (d-1) 

KT = K20 . (1,03)(T-20) 

K20 = 0,107 d-1  

d – altura média do escoamento (m) 

n – porosidade efectiva do meio poroso (m3/m3). 
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Q – caudal (m3/d) 

 

Baseados numa análise de regressão de alguns sistemas, Hammer e Knight propõem: 

 

A = 0,001831 . NH0 . Q / ( NHe + 0,16063)  

 

Em que: 

A - area superficial requerida para a remoção de amónia (ha) 

NH0 - concentração de amónia à entrada dos leitos (mg/l) 

NHe – concentração de amónia à saída dos leitos (mg/l) 

Q – caudal (m3/d) 

 

Estas três fórmulas originam áreas de dimensionamento correspondentes a pelo menos o 

dobro da que resulta de se admitir uma produção de oxigénio de 7,5 g O2/m3/d, 

anteriormente referida. Apesar de originarem sistemas muito pouco económicos, 

traduzem o comportamento de muitos leitos que funcionam sem oxigénio suficiente 

para a nitrificação esperada.  

 

 

Continuam a ser investigadas tecnologias que promovam a nitrificação. (Jian Zhang et 

al, 2005) verificou experimentalmente que as condições oxidativas do solo eram 

melhoradas quando, em vez de se operar os leitos de macrófitas de modo contínuo, se 

utilizava uma alimentação intermitente (alternância de um período de enchimento de 24 

h com igual período de esvaziamento).  

 

2.3.9. Fósforo 
 

A remoção de fósforo é condicionada pelo meio poroso dos leitos, sendo necessária 

uma área de contacto elevada e/ou a presença de sais metálicos. Têm sido realizadas 

experiências com areias e agregados de argila expandida, com adição de óxidos de ferro 

e de alumínio, mas normalmente a remoção significativa de fósforo implica a ocupação 
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de terrenos com áreas elevadas ou a inclusão de tecnologias de tratamento 

complementares. 

 

2.3.10 Coliformes fecais 
 

Os sistemas de SSFCW permitem habitualmente uma redução logarítmica da ordem de 

grandeza de uma ou duas vezes, o que muitas vezes é insuficiente para atingir padrões 

de descarga inferiores a 200/100 ml. A situação é particularmente complicada quando 

ocorrem eventos de precipitação intensa, em que a capacidade de remoção é mais 

reduzida, pela redução do tempo de retenção.  

 

2.3.11 Vegetação 
 

A maioria das CW nos Estados Unidos utiliza uma ou mais das seguintes espécies de 

macrófitas: Scirpus (bunho) , Phragmites (caniços) e Typha (tábuas). Nas SSFCW em 

funcionamento neste país, 40% utilizam apenas Scirpus. Nos sistemas europeus as 

plantas mais utilizadas são as Phragmites. Em alguns locais são utilizadas plantas com 

flores, por razões estéticas. Estas plantas têm tecidos moles que se decompõem muito 

rapidamente e que podem afectar a qualidade do efluente, pelo que, nestes casos, se opta 

por uma ceifa frequente, antes que as plantas morram ou sejam afectadas pelo frio. Têm 

sido feitas tentativas de criar uma diversidade de flora semelhante à que ocorre num 

ecossistema aquático natural, mas trata-se de uma solução mais dispendiosa e de difícil 

manutenção, uma vez que há tendência a certas espécies serem mais eficazes na 

competição do que outras. 

 

As Phragmites são as mais procuradas para sistemas que requerem pouca manutenção. 

Crescem mais depressa e proliferam mais rapidamente do que o Scirpus e as suas raízes 

atingem profundidades superiores do que a Typha. Têm ainda a vantagem de não serem 

fontes de alimento para roedores, ao contrário das outras duas espécies. Em 

contrapartida, em termos ecológicos esta espécie é habitualmente considerada menos 

benéfica, sendo classificada como invasora em alguns locais naturais. 
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De modo a evitar a proliferação de plantas indesejáveis, é aconselhável a sua remoção 

no início da época de crescimento durante os primeiros anos de operação. 

 

A inundação da superfície dos leitos após a plantação inicial pode ajudar a reduzir a 

infestação por ervas daninhas. 

 

O controlo do nível da água pode ser igualmente utilizado para induzir uma penetração 

das raízes a maior profundidade. No final de cada ano (Outono), baixa-se 

progressivamente o nível da água, de modo que as raízes avancem para zonas mais 

profundas. As raízes das Phragmites demoram 3 anos a atingir a sua profundidade 

potencial máxima, 0,60 m. O processo deve ser repetido todos os anos, durante o 

período de vida útil dos leitos. 

 

Em alternativa, pode-se dimensionar os leitos contando com uma zona de raízes cuja 

massa se concentra nos 0,25 m superficiais, nas zonas onde a concentração de nutrientes 

é elevada.  

 

Em sistemas divididos em duas ou mais células em paralelo e sendo o caudal afluente 

inferior ao caudal de projecto, pode-se, durante os meses de Verão e Outono, dirigir o 

caudal alternadamente para uma das células, obrigando as raízes das plantas das 

restantes células a penetrar mais profundamente no substrato poroso, em busca de 

nutrientes.  

 

Á medida que as raízes se desenvolvem, a nitrificação intensifica-se, seguida de 

desnitrificação (desde que esteja disponível uma fonte de carbono). A libertação de 

azoto para a atmosfera resultante deste processo, reduz a disponibilidade de nutrientes 

no leito, o que promove ainda mais a proliferação de raízes. Na zona de montante dos 

leitos é habitual que a redução de CBO5 origine uma carência de oxigénio que não 

permite o desenvolvimento de bactérias nitrificantes. Nesta zona o azoto encontra-se 

disponível na forma amoniacal, pelo que as raízes das plantas não necessitam de 

penetrar tão profundamente para obter os nutrientes.  
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A ceifa anual das plantas é aconselhada por alguns autores e desaconselhada por outros.  

 

No anexo 3 é apresentado um estudo japonês pormenorizado sobre os efeitos da ceifa na 

macrófita mais usada nos sistemas europeus, a Phragmites australis (Karunaratne, 

2004). De seguida apresentam-se os aspectos considerados mais relevantes. 

 

O caniço (Phragmites australis) é uma das plantas habitualmente no controlo de 

poluição, devido à sua capacidade de remover poluentes orgânicos, metais pesados (Cr, 

Cu, Mn e Zn) e hidrocarbonetos. O corte e disposição da biomassa ceifada, que recolheu 

poluentes alvo e metais pesados do solo é o mecanismo mais usado no controlo 

contínuo da contaminação de solos através de vegetação. 

 

Por outro lado, a P. australis pode tornar-se uma espécie invasora em zonas de cultivo e 

ambientes aquáticos naturais. Isto pode diminuir a riqueza de espécies ou causar o 

desaparecimento completo de espécies típicas nativas.  

 

Existem várias técnicas na gestão/controlo desta espécie. Métodos tradicionais como o 

corte na altura do Verão ou Outono destinam-se habitualmente a proteger a 

biodiversidade, pelo que são típicos de zonas onde existem muitas espécies diferentes. 

 

A altura do ano em que as plantas são cortadas influencia significativamente o seu 

ressurgimento e consequentemente a eficiência da ceifa na supressão ou sobrevivência a 

longo prazo das populações de P. australis. Os efeitos do corte dos caules durante o 

Verão na produção de biomassa aérea e na dinâmica de crescimento têm sido 

investigados e abordados em vários estudos, ao passo que os efeitos na regeneração de 

caules e dinâmica de crescimento dos rizomas mantém-se pouco conhecidos. A função 

de reserva dos rizomas merece especial atenção, uma vez que é um factor determinante 

para a estabilidade e capacidade de sobrevivência desta espécie.  

 

Foi efectuado um estudo experimental no Japão, num ecossistema aquático natural, 

cujas condições são semelhantes às verificadas em leitos de macrófitas de águas 

residuais. Foram delimitados três talhões de área igual (10 m x 50 m). Um dos talhões 
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foi mantido como termo de referência, não tendo sido efectuado o corte das plantas, um 

segundo talhão foi sujeito a uma ceifa em 4 de Junho e o terceiro foi cortado em 4 de 

Julho. 

 

Conclusões: 

 

- se a estratégia de gestão tem como objectivo suprimir o crescimento das Phragmites 

australis, a melhor altura de proceder à ceifa corresponde ao momento em que os níveis 

de reservas nos rizomas estão no mínimo ou os rizomas estão em fase dormente, o que 

acontece (no Japão, na região de Kanto) no fim de Maio até meio de Junho. O tempo 

específico de cada local varia de acordo com a altura de emergência primaveril dos 

caules. 

 

- rebentos formados quando os rizomas têm reservas baixas (por exemplo, aquando do 

corte de Junho) têm diâmetros menores e dão origem a caules mais finos do que os 

formados em alturas em que as reservas estão mais altas (Julho). 

 

- a ceifa origina plantas com folhas maiores, provavelmente como meio de compensar a 

perda de órgãos assimilatórios numa fase de crescimento importante. 

 

- a melhor altura para efectuar a ceifa tendo em vista a remoção de nutrientes é um 

aspecto fundamental no tratamento de águas residuais. O corte dos caules no momento 

em que estes têm a sua maior dimensão é uma prática comum em muitos países. Um 

corte em Agosto (no pico da biomassa) no Japão corresponde a uma ceifa em Setembro 

em muitos outros países onde os rebentos começam a surgir no fim de Abril. Verifica-se 

que a ceifa em Julho é a que garante a maior remoção de nutrientes, sendo quase dupla 

da que ocorre com a ceifa em Junho. 

 

- No ano seguinte ao da experiência registada neste artigo, verificou-se que o 

crescimento no talhão ceifado em Junho foi menor do que no talhão ceifado em Julho. 

Verificou-se igualmente no ano a seguir ao da experiência que, a ceifa em Junho, apesar 

de ter originado uma densidade de caules ligeiramente superior, provocou uma 
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diminuição do vigor e dimensão das plantas. A ceifa em Julho não originou plantas que 

se apresentassem significativamente diferentes no ano seguinte das que não foram 

cortadas. 

 

- Em termos de controlo de vegetação em ambientes naturais, conclui-se que ceifar em 

Junho reduz o crescimento das plantas, especialmente nos anos seguintes, ao passo que, 

pretendendo-se uma redução de nutrientes em águas residuais, deve-se optar por uma 

ceifa em Julho ou Agosto, mantendo-se uma população saudável para os anos seguintes. 

A repetição, ano após ano, de ceifas no final do período de ressurgimento das plantas 

(Junho, no Japão) pode enfraquecer as populações de Phragmites australis para além de 

um nível de reparação, ao fim de alguns anos. 

 

- Segundo (Graneli, 1992) a P. australis mantém um armazenamento importante e sub-

aproveitado de reservas que podem assegurar a saúde da população, através do emergir 

de rebentos num ambiente estocástico, consoantes as necessidades. Isto permite fazer 

face a uma mortalidade inesperada de rizomas devida a um Inverno excepcionalmente 

frio ou à perda de uma geração de rebentos que congelem na Primavera. A relação entre 

a biomassa de rizomas e a biomassa de caules e folhas não é inteiramente conhecida, 

sendo aparente a regulação do fenómeno de crescimento por um relógio biológico, 

dependente, entre outros factores, da temperatura. 
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2.3. Análise da Eficiência Hidráulica 
 

Nas duas últimas décadas, um grande número de estudos sobre SSFCW tem produzido 

informação sobre redução de poluentes, mas continua a existir falta de dados sobre o 

comportamento hidráulico destes sistemas.  

 
Uma vez que o conhecimento das características hidráulicas a partir de ensaios com 

traçadores é escasso, os valores habitualmente considerados para taxas cinéticas de 

remoção de poluentes têm sido obtidos partindo do pressuposto de que os leitos se 

comportam de acordo com o modelo de “ideal plug flow” (escoamento tipo pistão). 

Vários estudos hidráulicos com traçadores têm demonstrado que este modelo não 

descreve com rigor a resposta de um traçador. Isto deve-se ao facto de, em micro-escala, 

ocorrem processos dispersivos devidos à fricção nos poros, o meio poroso não é 

perfeitamente uniforme e existência de caminhos preferenciais. Estas características 

“não-ideais” causam uma distribuição do tempo de retenção hidráulica, com alguns 

elementos de água a sair do sistema mais rapidamente do que a média , enquanto outros 

se deslocam muito mais lentamente. 

 
O grau de mistura numa SSFCW horizontal é habitualmente quantificado através do 

número adimensional de dispersão, que se aproxima de zero quando a dispersão é 

negligenciável e tende para infinito quando o reactor é totalmente misturado. Segundo 

(King et al, 1997) e (Simi e Mitchell, 1999) o número de dispersão em SSFCW 

horizontais varia entre 0,07 e 0,35. Abaixo de 0,025 este parâmetro traduz uma situação 

de condições quase tipo pistão, enquanto valores acima de 0,20 indicam um grau de 

dispersão elevado (US EPA, 2000). Segundo este critério, neste tipo de sistemas ocorre 

um grau de dispersão moderado a elevado. 

 

Enquadramento teórico (Garcia et al., 2004) 

 

O tempo nominal de retenção hidráulica numa SSFCW horizontal é  
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τn = V/Q 

 

em que o volume nominal é  

 

V = εh S  

 

sendo 

ε - porosidade do meio (adimensional) 

h – altura média de água (m) 

Q – caudal (m3/h) 

S – área superficial (m2) 

 

A qualidade de um ensaio com traçador depende da taxa de recuperação do traçador: 

 

Taxa de recuperação =∫0∞ Q(t).C(t).dt/Mt x 100 

 

Em que, 

 

C(t) – concentração à saída em função do tempo (g/m3) 

Mt – massa do traçador adicionada (g) 

 

A partir da variação do traçador é possível obter a função de distribuição temporal do 

tempo de retenção hidráulica, que é uma função de densidade de probabilidade que 

representa o tempo que as várias fracções de água se mantêm no interior da SSFCW 

(Kadlec e Knight, 1996): 

 

E(t) = Q(t).C(t) / (∫0∞ Q(t).C(t).dt) 

 

O tempo médio de retenção hidráulica é obtido a partir da função de distribuição 

temporal do tempo de retenção hidráulica: 

 

τ = ∫0∞ t.E(t) dt 
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Outro parâmetro que também define o comportamento hidráulico de uma SSFCW 

horizontal é o tempo de demora (“delay time” – td), correspondendo ao tempo que 

decorre até aparecer o primeiro vestígio do traçador no ponto de saída. De modo a 

comparar tempos de demora em leitos com diferentes tempos de retenção hidráulica, 

pode-se normalizar este parâmetro: 

 

Φθ = td/τ 
 

A variação da curva de resposta do traçador em torno do tempo médio de retenção 

hidráulica pode ser determinada através da variância normalizada: 

 

σ θ
 2 = ∫0

∞ (t-τ)2.E(t) dt / τ2 

 

As expressões analíticas que relacionam a variância com o nº adimensional de dispersão 

dependem das condições fronteira. Em SSFCW horizontais as condições fronteira 

habitualmente consideradas mais adequadas são do tipo vasos fechados-fechados 

(Kadlec e Knight, 1996), a que corresponde a expressão: 

 

σ θ
 2 = 2D – 2D2.(1 – e (-1/D) ) 

 

A variância normalizada e o número adimensional de dispersão determinam condições 

hidráulicas directamente a partir da curva de resposta do traçador, pelo que não 

consideram qualquer perda do volume efectivo de detenção. Por este motivo (Persson et 

al., 1999) desenvolveram um parâmetro denominado eficiência hidráulica (λ) que avalia 

simultaneamente a utilização do volume efectivo e a forma da curva de resposta do 

traçador. Este parâmetro é a razão entre o tempo médio de retenção hidráulica ( em 

análise expeditas substituído pelo tempo do pico do traçador, tp) e o tempo nominal de 

retenção hidráulica: 

 

λ = τ / τn ≈ tp / τn 
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De acordo com estes autores, o comportamento hidráulico pode ser dividido em três 

categorias: 

 

- boa eficiência hidráulica, quando λ ≥ 0,75 

- eficiência satisfatória, se 0,5 < λ ≤ 0,75 

- eficiência baixa , para λ ≤ 0,5. 

 

Dois modelos de um só parâmetro são habitualmente aplicados para descrever fluxos 

não ideais: o modelo de tanques em série e o modelo de dispersão (Levenspie, 1989) 

citado por (Dierberg et al., 2005). 

 
O modelo de tanques em série considera o fluxo a atravessar uma série de tanques do 

mesmo tamanho ligados (stirred) de modo ideal, sendo o único parâmetro deste modelo,  

N, o número de tanques da série que melhor descreve a curva de comportamento do 

traçador. 

 

N = 1 / σ θ
 2   

 

Quanto maior for N, menor é a dispersão e maior a eficiência hidráulica. Este efeito 

pode ser introduzido na fórmula anterior, que passa a ser escrita: 

 

λ = τ / τn . (1 – 1/N) 
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2.4. Leitos de macrófitas em Portugal 
 

2.4.1. Panorâmica geral 
 

Um artigo, (Dias et al., 2006), apresentado na 10th International Conference on Wetland 

Systems for Water Pollution Control da IWA, realizada em Lisboa, em Setembro de 

2006, traça uma panorâmica geral sobre a aplicação de leitos de macrófitas (CW) em 

Portugal. 

 

Nas duas últimas décadas, um grande número de estudos sobre SSFCW tem produzido 

A construção de CW em Portugal começou nos anos1990, tendo-se espalhado estes 

sistemas de tratamento de águas residuais por todo o País, principalmente nas zonas 

Centro e Sul. 

 

Em Julho de 2006 existiam cerca de 300 sistemas, incluindo desde sistemas individuais 

associados a moradias (176 sistemas catalogados), com um caudal inferior a 1 m3/dia, 

até sistemas municipais com capacidade de atender de 30 a 12 000 habitantes-

equivalentes (128 sistemas). 

 

A maioria dos sistemas foi instalada entre 1999 e 2001, estando previsto um igual 

número de leitos a concluir em 2007. 

 

Quase todas as CW construídas em Portugal foram concebidas como sistemas de 

macrófitas emergentes com fluxo horizontal sub-superficial, tendo a maioria como 

objectivo o tratamento secundário. Apenas alguns sistemas têm fluxo vertical ou foram 

concebidos para tratamento terciário 

 

A maioria efectua tratamento de águas residuais municipais ou domésticas, sendo raros 

os casos de aplicação a águas residuais industriais ou tratamento de lixiviados. 
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Há pouca informação relativa à eficácia de tratamento destes sistemas no nosso País, 

embora a que existe confirme a tendência geral do desempenho noutros países: boa 

capacidade de reduzir a CBO5, os sólidos em suspensão e os patogénicos; desempenho 

menos eficaz na remoção de azoto e fósforo. Ao contrário do que acontece com outros 

tipos de tratamento, que funcionam mal para cargas orgânicas baixas, os leitos de 

macrófitas demonstraram em Portugal boa capacidade de remoção mesmo quando a 

CBO5 à entrada era inferior a 10 mg O2 / l. 

 

As CW bem projectadas e executadas correctamente no nosso país, apresentam custos 

médios de investimento (incluindo o pré-tratamento) idêntico aos das outras tecnologias 

de tratamento. No entanto, os respectivos custosde operação e manutenção são muito 

inferiores ( de 6 a 20 vezes, pelo menos). 

 

São apontadas como necessidades de investigação: a escolha de meios porosos 

adequados, a combinação de sistemas de fluxos horizontais com sistemas de fluxos 

verticais, a cinética e o balanço a longo prazo de vários poluentes.  

 

Especificamente, existe interesse em Portugal na pesquisa da aplicação de leitos de 

macrófitas no tratamento de águas residuais provenientes do fabrico de queijo, azeite e 

vinho, bem como de suiniculturas. A aplicação desta tecnologia às áreas montanhosas 

portuguesas, acima dos 500 – 1000 m de altitude, também não está suficientemente 

estudada. 

 

2.4.2. A experiência da região Centro 
 

Na mesma conferência referida em 2.4.1, foi apresentada a experiência da utilização de 

leitos de macrófitas na região Centro de Portugal (Silva e Braga, 2006a). O uso de CW 

no tratamento de águas residuais domésticas na região Centro é recente, comparado com 

outras tecnologias (Silva et al, 2006). 

 

Sabe-se que estes sistemas têm demonstrado excelentes resultados no tratamento de 

águas residuais, causando reduzidos impactos visuais, apresentando preços muito 
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competitivos e, sendo uma solução “low-tech”, apresentam custos de operação e 

manutenção baixos. Estas características tornam as CW opções bastante atractivas para 

pequenas comunidades.  

 

Atendendo a que 25% da população desta região vive em pequenas comunidades, 

perfazendo cerca de 420 000 habitantes nestas condições, é notória a aplicabilidade 

desta tecnologia nesta zona de Portugal. 

 

Na última década, a direcção de infra-estruturas da CCDR-C tem promovido a expansão 

da utilização de CW na Região Centro. Foram distribuídos aos municípios e gabinetes 

de projecto artigos sobre CW, demonstrando os benefícios desta tecnologia, tendo sido 

elaborado um manual. 

 

Em resultado desta campanha, foram construídas muitas CW. No entanto, muitas das 

estações são cópias dos exemplos apresentados no manual que foi distribuído, não tendo 

em atenção as características específicas de cada local, os materiais de construção 

disponíveis nem a qualidade do efluente à entrada. Os desenhos e parâmetros 

apresentados no manual, em vez de servirem de referência, passaram a ser encarados 

como verdadeiros “dogmas”. Em vez de se ir melhorando a qualidade dos projectos e 

aprendendo com a exploração das etars entretanto construídas, assistiu-se a uma 

estagnação da tecnologia. 

 

Por outro lado, devido à simplicidade desta tecnologia, com uma construção bastante 

simples e uma integração paisagística imbatível, associadas a um baixo custo de 

construção e manutenção, surgiu a ideia que a manutenção e operação eram 

praticamente desnecessárias. Assim, muitas CW atingiram níveis de descuido elevado e 

mesmo um quase absoluto abandono. 

 

Algumas CW começaram a apresentar problemas de funcionamento, como colmatação 

e baixos níveis de eficácia. Há ainda a ter em atenção que os níveis de qualidade do 

efluente tratado exigidos pela legislação, em função do meio receptor, em muitos casos 

são demasiado exigentes para a capacidade de tratamento destes sistemas, 
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nomeadamente no que diz respeito à concentração de nutrientes como o azoto e o 

fósforo. 

 

A associação destes factores criou a ideia de que este tipo de tecnologia não funciona 

correctamente, tendo alguns sistemas sido substituídos por etars compactas. 

 

A CCDR-C, estando convencida da aplicabilidade das CW em pequenas comunidades, 

lançou o projecto “Optimização de Sistemas de Tratamento de Águas Residuais por 

Plantas Hidrófitas”. A primeira parte deste projecto consistiu na realização de um 

inventário, estando sem seguida previstas as seguintes actividades: monitorização e 

operação de cinco CW, modificação de uma CW tendo em vista a melhoria da remoção 

de nutrientes e optimização hidráulica do meio poroso. 

 

Resumindo os resultados do inventário, pode-se dizer que: 

 

- Na Região Centro existem 41 municípios que utilizam CW no tratamento de águas 

residuais domésticas, servindo uma população de 80 100 habitantes e utilizando 195 

sistemas. 

 

- 96% dos sistemas tratam exclusivamente águas residuais domésticas (os restantes 

recebem efluentes industriais). 

 

- 95% são usados em tratamento secundário (os restantes correspondem a tratamento 

terciário, como polimento final do efluente). 

 

- Todas as CW que tratam águas residuais domesticam utilizam fluxo sub-superficial 

horizontal. 

 

- 83% das CW apenas possuem um leito e 8% possuem dois. 

 

- A maioria dos sistemas serve comunidades com menos de 500 habitantes, 9% servem 

entre 500 e 1000 habitantes e 11% servem mais de 1000 habitantes. 
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- 72% dos sistemas usa o tanque séptico como tratamento primário e 19% usa o tanque 

Imhoff. Este facto resulta directamente das recomendações do manual que preconiza a 

utilização do tanque séptico para populações inferiores a 500 habitantes e o tanque 

Imhoff para populações com mais de 500 habitantes 

 

- A maioria das CW apresenta uma área por habitante de 2 m2/hab.. 

 

- As plantas mais utilizadas são a Typha latifolia (tábua de folha larga) – 36%, a 

Pragmites australis (caniço) – 29% e a Juncus effussus (junco) – 20%. 

 

- Apenas 16% das estações realizam controlo analítico do efluente, exigido por lei. 

 

Os problemas mais comummente detectados foram: 

 

- Erros de projecto: ausência de características do efluente (caudais médios e de ponta, 

cargas mássicas, cargas hidráulicas), utilização de apenas um leito com toda a área 

necessária, impedindo operações de manutenção e a utilização de reactores em série ou 

em paralelo. 

  

- Erros de construção: ausência de protocolos de construção e inspecção, tanques 

sépticos com o fundo inclinado, rachado ou insuficientemente impermeabilizado; leitos 

com inclinação do fundo incorrecta, má aplicação do material impermeabilizante, 

utilização de materiais de construção de fraca qualidade, incluindo o meio poroso. 

 

- Erros de manutenção e operação: 

- ausência de um protocolo de arranque da operação (muitas CW receberam a carga 

hidráulica e carga mássica totais na fase de arranque, não tendo, por isso, tido 

oportunidade de desenvolver a capacidade de tratamento prevista, resultando 

colmatação e fraca qualidade do efluente) 

- ausência de um protocolo de mautenção e operação (algumas CW foram simplesmente 

abandonadas porque, após a construção, não havia ninguém responsável com os 

conhecimentos para as operar) 
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- negligência e abandono de CW (tanques sépticos a transbordar, infiltrações nos leitos 

em situações de chuva, causando o aumento do caudal no interior, o que origina baixa 

condutividade hidráulica e colmatação do meio poroso 

- invasão de plantas daninhas que, em pouco tempo mataram as macrófitas. É prática 

comum inundar a superfície dos leitos, tendo em vista a eliminação de plantas não 

desejadas. Verificou-se, porém, que muitas destas plantas conseguem viver em zonas 

inundadas e têm raízes curtas, pelo que, em vez de serem afogadas, viram criado o seu 

habitat ideal. Esta inundação resulta igualmente num aumento da compactação do meio 

poroso, originando colmatações. Um método preferível seria baixar o nível da água nos 

leitos, retirando o acesso à água das plantas de raiz curta, que morreriam, ao passo que 

as macrófitas, com raízes compridas sobreviveriam. Esta solução, porém, é complicada 

e apresenta alguns riscos quando efectuada em sistemas com más condições de 

exploração. Uma solução mais simples é a utilizada na agricultura biológica: depois de 

cortadas as macrófitas, deixar os caules na superfície do leito, de modo que as ervas 

daninhas morrem por falta de luz e as macrófitas não são afectadas. 

 

2.4.3. Funções de custo de construção e operação 
 

Num artigo apresentado na conferência referida nos pontos anteriores, são apontados 

custos de referência relativos à construção e operação de leitos de macrófitas em 

Portugal, destinados a avaliações e análises económicas de sistemas de tratamento de 

águas residuais (Silva e Braga, 2006b) 

 

Admite-se que as CW são usadas no tratamento secundário e que são do tipo sub-

superficial de fluxo horizontal. 

 

Os principais custos de construção são: 

 

- Prospecção geotécnica. Atendendo à natureza do solo, raramente é necessário este tipo 

de trabalhos, no entanto, os sistemas que recorreram a prospecções geotécnicas 

apresentaram valores à volta de 10 000 €. 
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- Limpeza do terreno. Consiste na preparação para a construção, incluindo, quando 

necessário, o corte de árvores e o arranque das raízes. O preço para este tipo de trabalho 

é de 2500 €/ha. 

 

- Escavação e terraplanagem. Estes trabalhos consistem na escavação, aterro e 

terraplanagem do terreno, de modo a criar uma plataforma de trabalho. De seguida, 

através de escavações e aterros localizados são criados os leitos e as inclinações. O 

custo destas actividades é de cerca de 4 €/m3, representando normalmente cerca de 10% 

do custo total da obra, dependendo do tipo de terreno. 

 

- Impermeabilização dos leitos. Existem vários materiais que permitem impermeabilizar 

os leitos. Em alguns casos foi aplicada argila, não tendo, no entanto, os resultados sido 

os esperados, além de ser uma operação morosa e complicada de efectuar. Na maioria 

dos casos o material utilizado foi o polietileno de alta densidade (PEAD). O PEAD é 

também um material complicado de usar devido à elevada variação da sua elasticidade 

com a temperatura. O preço normal para PEAD é de 15 €/m2 e corresponde a 20% do 

custo total. 

 

- Meio poroso. O meio poroso suporta o crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Em todos os casos analisados, corresponde à despesa principal na construção de uma 

CW, representando cerca de 30% dos custos totais. Existem vários tipos de meios 

porosos, usando outros materiais e configurações, mas a maioria das CW da região 

Centro apresentam o seguinte esquema: 

 - nas zonas de entrada e saída dos leitos é habitual aplicar brita de 40/70 mm 

 - o fundo do leito tem uma camada de 0,20 m de espessura de gravilha com 

grãos entre 15 e 25 mm. 

 - a camada intermédia é constituída por 0,40 m de gravilha com grãos ente 3 e 

10 mm. 

 - a camada superior é em solo e tem 0,10 m de espessura. 

No seu conjunto, o meio poroso tem um custo por volta de 20 €/m3. 
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- Estruturas de entrada e saída, canalizações. As estruturas de entrada e saída são 

algumas modificações efectuadas com tubos e as caixas de visita são do tipo 

habitualmente usado em redes de drenagem de esgotos. A estrutura de saída é feita de 

modo a permitir a regulação do nível de água no interior dos leitos. Existem ainda 

canalizações entre o tratamento primário e os leitos, nos “bypasses” e na ligação dos 

pontos de saída dos leitos ao meio receptor. O custo das canalizações em PVC, com 

aplicação, é de 8 €/m, correspondendo a 9% do custo total.  

 

- Plantas. As macrófitas a plantar nos leitos podem ser provenientes de ecossistemas 

naturais existentes na vizinhança da etar, ser criadas num terreno próximo ou, mais 

comummente, por ser mais prático e rápido e atendendo ao baixo custo das plantas, ser 

compradas a produtores locais. Os custos típicos são de cerca de 0,50 m por planta, ou, 

considerando a plantação, 2 €/m2, correspondendo a cerca de 4% do custo total  

 

- Tratamento primário. O tratamento primário mais usado consiste numa gradagem 

manual seguida de um tanque séptico ou um tanque Imhoff. Correspondendo à terceira 

maior despesa, pode representar até 20% do custo da obra, variando de 8 000 € a 

35 000 €.  

 

Contabilizando estes custos e analisando a variação dos mesmos com o nº de habitantes 

servidos, obteve-se a seguinte função de custo: 

 

Investimento:      Y = -297,43.LN (X) + 2103,5  

 

Em que  

Y – custo per capita (€/hab.eq.) 

X – população servida (hab.eq.) 

 

Os valores obtidos com esta função são muito superiores aos apresentados por 

(Nogueira et al. (2006)), que estudaram alguns sistemas da Península Ibérica (11 em 

Espanha e 1 em Portugal), verificando-se por exemplo, que para populações de 100 

hab. eq., o custo estimado pela expressão deduzida para a região Centro de Portugal é 6 
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vezes superiores ao que se obteria pela expressão deduzida para a Península Ibérica 

(importa salientar que estes apresentavam configurações muito variadas, ao contrário 

dos da região Centro). 

 

Custos de operação e manutenção. 

 

A tecnologia utilizada nas CW é bastante simples, uma vez que não possuem 

equipamentos eléctricos nem mecânicos, processando-se o escoamento por acção da 

gravidade e pressão hidrostática. Praticamente não existe consumo eléctrico, nem 

ocorrem avarias mecânicas, pelo que a manutenção é mínima e muito económica, 

quando comparada com outras tecnologias existentes. 

 

As principais tarefas de operação e manutenção são: 

 

- Limpeza das grades; 

- Remoção de lamas do tratamento primário; 

- Verificação e ajuste do nível de água dentro do leito; 

- Limpeza e desobstrução das estruturas de entrada e saída; 

- Corte e remoção das plantas. 

 

Os custos associados a estas tarefas totalizam cerca de 1200 €/ano para todo o sistema. 

 

Os custos estimados pela função apresentada em (Nogueira et al. (2006)) são bastante 

superiores e apontam para valores de 3 000 € e 4000 €, respectivamente para 100 e 1000 

hab.eq.. 
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3. Campanha de monitorização 

3.1. Locais 
 

A monitorização efectuada no âmbito desta tese abrangeu quatro estações de tratamento 

de águas residuais que utilizam leitos de macrófitas, localizadas no concelho de Vieira 

do Minho e exploradas pela empresa Águas do Ave, S.A: Rossas, Salamonde 1, 

Salamonde 2 e Ruivães. 

 

O esquema de funcionamento é comum às quatro ETARs: os sólidos de maiores 

dimensões ficam retidos numa grade metálica com espaçamento entre barras de 10 mm, 

seguindo-se uma soleira Parshall onde é feita a medição do caudal, entrando 

posteriormente num tanque séptico, onde ocorre sedimentação e alguma oxidação de 

matéria orgânica. A jusante do tanque séptico existe um distribuidor de caudal, que 

divide o escoamento em tantas partes quantos os leitos, funcionando cada leito em 

paralelo com os restantes. Rossas tem 4 leitos, enquanto as outras três ETARs têm dois. 

Em Rossas e Ruivães o caudal proveniente de cada leito é reunido numa caixa final, 

seguindo para a linha de água mais próxima. Em Salamonde 1 e Salamonde 2, cada leito 

descarrega numa caixa individual, sendo o destino final igualmente a linha de água mais 

próxima.     

 

As figuras 18 a 25 ilustram cada uma das estações analisadas: 

 

Fig. 18 - Ruivães. Tanque séptico e leitos. Fig 19 - Ruivães. Saída 
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Fig 20 - Salamonde 1. Entrada. Fig 21 - Salamonde 1. Enquadramento. 

 
Fig 22 - Salamonde 2. Tanque e leitos.  Fig 23 - Salamonde 2. Macrófitas (Outono).

  
Fig 24 – Rossas. Entrada Fig 25 – Rossas. Enquadramento. 

 

As áreas totais dos leitos e a população servida são as seguintes (WA, (2006)):  

 

- Salamonde 1: 578 m2, 200 habitantes equivalentes (1 PE = 36-40 g de CBO5 após pré-

tratamento mecânico), 

- Salamonde 2: 578 m2, 200 habitantes equivalentes (informação não publicada, 

admitida igual a Salamonde 1), 
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- Ruivães: 1000 m2 , 400, 

- Rossas: 1444 m2, 500. 

 

No endereço da Internet do construtor das Etars são apresentados valores ligeiramente 

diferentes para a população servida (http://www.etarplan.pt/Construcoes.htm): 

 

- Salamonde 1: 250 hab.eq. 

- Salamonde 2:250 hab.eq. 

- Ruivães: 400 hab.eq. 

- Rossas: 600 hab.eq. 

 

3.2. Parâmetros e metodologia 
 

Tendo em vista uma caracterização geral inicial do efluente à entrada e à saída das 

ETARs, com vista a orientar as análises posteriores, foi realizada em Rossas uma 

campanha no dia 16 de Abril de 2006. Os parâmetros observados no efluente foram: 

temperatura, pH, sólidos em suspensão - totais (SST), carência química de oxigénio 

(CQO), carência biológica de oxigénio aos 5 dias (CBO5), azoto amoniacal sob a forma 

de amónio (NH4
+), nitratos (NO3

-), Nitritos (NO2
-), fósforo solúvel (P), cloretos (Cl-), 

sulfatos ((SO4)2-), zinco (Zn), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e 

Crómio (Cr). 

 

Os métodos utilizados nas análises laboratoriais foram os seguintes: 

 

Parâmetro Método Analítico 

pH Método Electrometrico (4500 – H+ B)* 

T Método de Laboratório e de campo (2550 B)* 

SST Sólidos Suspensos Totais a 103 a 105 ºC (2540 D)* 

NH3 Eléctrodo selectivo de amónia (4005 – NH3 D)* 

NO2
-  Método Colorimétrico (4500 – NO2

- B)* 

NO3
-  Método da Brucina (D 992 – 71)** 
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N total 
Método de Digestão com Persulfato  (4500 – N. C)* 

Método da Brucina (D 992 – 71)** 

P solúvel Método do Ácido Ascórbico (4500 – P. E)* 

CQO Método de Refluxo Aberto (5220 B)* 

CBO5 Método Respirometrico (5210 D)* 

Cl- Método Argentiometrico (4500 Cl-. B)* 

SO4
2- Método Turbidimetrico (4500 SO4

-. E)* 

Escherichia coli Norma ISO 9308-1 

Coliformes Norma ISO 9308-1 

Estreptococos fecais Norma 7899-2 

 
* - APHA, AWWA and WPCF – “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater”. 19th ed., American Public Health Association, Washington DC, 1995. 
 
** - Annual Book of ASTM Standards - Water; Atmosferic Analysis (1973), Part 23, 
Americam Society for Testing and Materials, Philadelphia. 
 

Os resultados das análises confirmaram que o esgoto doméstico recolhido pela rede 

municipal não estava contaminado com metais, pelo que estes parâmetros não foram 

considerados nas campanhas seguintes. 

 

De 25 de Abril de 2006 a 2 de Julho de 2006 foram recolhidas amostras à entrada e à 

saída de cada uma das quatro ETARs, com uma periodicidade aproximadamente 

semanal.  

 

No dia 9 de Outubro de 2006 foi realizada uma campanha suplementar em Rossas e 

Salamonde, com os seguintes objectivos: 

 

- avaliar a capacidade de tratamento do tanque séptico; 

- verificar a remoção de microrganismos patogénicos; 

- clarificar o estudo da variação das espécies de azoto; 

- comprovar a variação sazonal do processo. 
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Nesta campanha foi acrescentado um ponto de amostragem, correspondendo à caixa 

distribuidora de caudal, à saída do tanque séptico. Além dos parâmetros anteriormente 

referidos, foram analisados os seguintes: azoto total, coliformes totais, coliformes 

fecais, estreptococos fecais e Escherichia coli.   

 

Para medição do caudal foi instalado na soleira Parshall de cada uma das ETARs um 

caudalímetro de ultra-sons, acoplado a um data logger, arquivando os valores de caudal 

a partir de 13 de Julho, com um intervalo de aquisição de 5 minutos.  

 

Tendo em vista uma análise mais pormenorizada do funcionamento hidráulico dos 

leitos, foi realizado durante o mês de Dezembro de 2006 um ensaio in situ com um 

traçador químico (tinta rodamina WT). Devido a dificuldades com o equipamento de 

medição de caudal, optou-se por efectuar o ensaio apenas em Rossas e em Salamonde 2.  

 

3.3. Análise de resultados 
 
A legislação relativa ao tratamento e descarga de águas residuais em Portugal engloba 

dois diplomas principais: o Decreto-lei nº 236/98 de 1 de Agosto, que define as normas 

gerais de descarga de águas A legislação relativa ao tratamento e descarga de águas 

residuais em Portugal engloba dois diplomas principais: o Decreto-lei nº 236/98 de 1 de 

Agosto, que define as normas gerais de descarga de águas residuais e o Decreto-lei nº 

152/97 de 19 de Junho, que regulamenta a recolha, tratamento e descarga de águas 

residuais urbanas no meio urbano. Este último apresenta valores de emissão mais 

exigentes, tendo em vista proteger zonas sensíveis à poluição.  

 

As ETARs de Salamonde 1, Salamonde 2 e Ruivães encontram-se na bacia hidrográfica 

da albufeira de Salamonde que, ao contrário das restantes albufeiras do rio Cávado  

(Alto Rabagão, Venda Nova, Alto Cávado, Paradela e Caniçada) e do rio Ave 

(Guilhofrei e Andorinhas)  não consta da lista de zonas sensíveis nacionais 

(possivelmente devido à frequente renovação de água, decorrente dos volumes 

turbinados e descarregados nos aproveitamentos hidroeléctricos de Venda Nova e 

Paradela). A ETAR de Rossas encontra-se na bacia hidrográfica da albufeira de 



71 

Andorinhas. Na presente análise académica foram preferencialmente considerados 

como critérios de qualidade do efluente tratado os definidos no DL 152/97, para 

verificação da aplicabilidade dos leitos de macrófitas em zonas sensíveis. Naturalmente, 

em zonas menos exigentes, a aplicabilidade será maior. 

Na tabela seguinte são resumidos os limites de descarga preconizados pelos dois 
diplomas. 
 

Tabela 3 – Parâmetros de descarga previstos pela legislação portuguesa. 

DL 152/97 DL 236/98 
Parâmetro Concentração Redução mínima 

(%) VLE 

CQO 125 75 150 
CBO5 25 70 40 
SST 35 90 60 

Fósforo total 2 80 3 
Azoto total 15 70 15 

Azoto amoniacal - - 10 
Nitratos - - 50 
Sulfatos - - 200 

 

3.3.1. Precipitação e caudal 
 

Para monitorização da precipitação foi utilizada a informação disponibilizada pelo 

Instituto da Água através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

(http://snirh.pt). A precipitação diária registada no posto de Vila da Ponte durante o 

período da primeira campanha (de Abril a Julho de 2006) está exposta na figura 1. No 

Anexo 4 encontra-se o relatório da precipitação diária registada nesta estação 

meteorológica durante o ano hidrológico 2005/2006.  
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Vila da Ponte (03J/05G) - Precipitação diária (mm)
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Figura 26 – Precipitação em Vila da Ponte durante a 1ª campanha 

 
A informação relativa ao caudal afluente a cada ETAR apresenta algumas lacunas, quer 

por indisponibilidade dos caudalímetros em determinadas alturas, quer por instabilidade 

de medição em situações de caudal elevado. 

 

Na tabela 4 apresentam-se alguns valores de caudais médios diários, em diferentes 

alturas do ano. 

 

Na figura 27 observa-se a variação do caudal médio diário nas 4 ETARs, durante a 

época de Verão.  

 

Tabela 4- caudais médios diários afluentes às ETARs 

 Caudal médio diário (m3/h) 

Período Salamonde 1 Salamonde 2 Rossas Ruivães 

13 de Julho a11 
de Agosto 0,893 0,444 0,535 0,422 

24 de Agosto a 14 
de Setembro 0,513 0,392 0,519 0,485 

22 de Setembro a 
29 de Novembro  1,686   

19 de Dezembro 
a 11 de Janeiro  1,932 1,550 6,037 
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Época de Verão - caudais medidos e precipitação observada
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Figura 27 – Medições na época de Verão 

 

A influência da precipitação sobre o caudal, nesta altura do ano, apenas foi observada 

inequivocamente em Ruivães. Verificou-se que a precipitação registada em Xertelo 

apresentava maior correlação com o caudal afluente a esta ETAR do que a registada em 

Vila da Ponte, situação que se pretende evidenciar na figura 28.  

 

A figura 29 é exemplificativa da evolução do caudal durante a época de Outono, 

observando-se a influência da precipitação registada em Gontim no caudal afluente a 

Salamonde 2. 

 

Época de Verão - relação entre o caudal em Ruivães e a precipitação em Xertelo
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Figura 28 – Influência da precipitação registada em Xertelo no caudal afluente a 

Ruivães. 
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Época de Outono - relação entre o caudal em Salamonde2 e a precipitação em 
Gontim

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

21-09-2006
0:00

11-10-2006
0:00

31-10-2006
0:00

20-11-2006
0:00

10-12-2006
0:00

Q
 m

éd
io

 d
iá

rio
 (m

3/
h)

 

0
8
16
23
31
39
47
54
62
70

P
 d

iá
ria

 (m
m

)  

Salamonde 2
P Gontim (04I/05UG)

 
Figura 29 – Influência da precipitação registada em Gontim no caudal afluente a 

Salamonde 2. 
 

Durante a época de Inverno verifica-se que o caudal afluente às ETARs está 

significativamente dependente da precipitação, o que evidencia descarga de águas 

pluviais na rede de drenagem de águas residuais. De salientar que, nesta altura do ano o 

caudal médio diário é muito superior ao que ocorre no Verão, mesmo durante períodos 

de ausência de precipitação. Em Ruivães esta diferença parece excessiva, pelo que será 

conveniente continuar a monitorizar o caudal e confirmar a precisão das medições. 

 

Época de Inverno - caudais medidos e precipitação observada
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Figura 30 – Medições na época de Inverno 

 
Atendendo à população servida (www.etarplan.pt/Construcoes.htm), e admitindo um 

nível de atendimento da rede de drenagem de águas residuais igual a 100% e uma 
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capitação de 150 l/(dia.habitante), tem-se uma estimativa do caudal médio diário,  

apresentada na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Caudal médio diário esperado 

 População 
(habitantes) 

Capitação 
(l/hab.dia) 

Q médio 
diário 
(m3/h) 

Salamonde 1 250 150 1,56 

Salamonde 2 250 150 1,56 

Rossas 600 150 3,75 

Ruivães 400 150 2,50 

 

Comparando estes valores com os que foram observados na época de Verão, 

nomeadamente nos dias em que não choveu (24 de Agosto a 14 de Setembro), 

conclui-se que, neste período, a taxa de atendimento efectiva foi de aproximadamente 

33% (Salamonde 1), 25% (Salamonde 2), 15% (Rossas) e 20% (Ruivães), valores muito 

baixos. 

 

3.3.2. Temperatura e pH 
 

Na tabela seguinte estão apresentados os valores da temperatura (ºC) do efluente no 

momento da colheita das amostras. As figuras 31 a 34 apresentam graficamente estes 

valores. 

 

Tabela 6- Temperatura medida nas ETARs estudadas (25 de Abril a 2 de Julho de 2006) 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 14,5 16 15 16,6 17,9 18,7 17,2 19 19,5 14,5 

Salam.1 – 
Saída 15,5 15 16 16,9 17,3 17,9 17,4 19,6 19,6 15,5 

Salam.2 – 
Entrada 14 16 15 18,8 20,7 22,5 20,7 21,3 20,7 14 

Salam.2 – 
Saída 16 15,2 14,5 17,3 18 19,6 19,6 20,2 17,7 16 
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Rossas - 
Entrada  18,5 17 20,1  25,2 21,9 20,7 22,2  

Rossas - 
Saída  17 15 18,1  19,3 18,7 17,5 17,8  

Ruivães - 
Entrada  17,7 16 19 21,3 22,7   20,8  

Ruivães - 
Saída  17 14,5 16,9 20 19,3 19,5  19,4  

 

Os valores médios à entrada são: 16,9 ºC, 18,4 ºC, 20,8 ºC e 19,6 ºC, respectivamente 

em Salamonde 1, Salamonde 2, Rossas e Ruivães. Á saída, a temperatura média 

apresentou os seguintes valores: 17,1 ºC, 17,4 ºC, 17,6 ºC e 18,1 ºC. Exceptuando o 

caso de Salamonde 1, onde o valor médio à entrada praticamente coincide com o valor à 

saída, verificou-se um abaixamento da temperatura do efluente ao longo dos leitos de 

macrófitas (efeito habitual e esperado) de 1,0 ºC, 3,2 ºC e 1,5 ºC.  
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Figuras 31 e 32 - Temperatura medida em Salamonde 1 e Salamonde 2 (25 de Abril a 2 

de Julho de 2006) 
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Figuras 33 e 34 - Temperatura medida em Rossas e Ruivães (25 de Abril a 2 de Julho de 

2006) 
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Na tabela 7 e nas figuras 35 a 38 são apresentados os valores de pH medidos no local, 

aquando da recolha das amostras. Comparando as medições in situ com 3 medições 

efectuadas em laboratório, verificou-se que, em laboratório, o pH apresentava um valor 

muito próximo de 7,5, tanto à entrada como à saída das ETARs. Os valores 

apresentados devem pois ser considerados com reserva, sendo provável estarem abaixo 

dos reais, servindo apenas para uma observação qualitativa da variação sazonal. 

 

Tabela 7- pH medido nas ETARs estudadas (25 de Abril a 2 de Julho de 2006) 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 6 6,3 6,6 6,6 7,17 6,3 6,25 6,12 6,2 6 

Salam.1 – 
Saída 5,5 5,9 6,4 6,5 6,41 6,08 6,13 5,93 6,1 5,5 

Salam.2 - 
Entrada 5,8 6 6,4 6,68 7,47 6,37 6,39 6,23 6,2 5,8 

Salam.2 - 
Saída 5,5 5,8 6,2 6,54 6,45 6,35 6,23 6,01 6 5,5 

Rossas - 
Entrada  6,5 7 6,98  6,4 6,75 6,08 6,1  

Rossas - 
Saída   6,95 6,6  6,01 6,71 5,91 5,98  

Ruivães - 
Entrada  6,2 6,32 6,7 7,39 6,39   6,26  

Ruivães - 
Saída  5,9 6,3 5,8 6,73 6,1 6,26  6  
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Figuras 35 e 36 - pH medido em Salamonde 1 e Salamonde 2 (25 de Abril a 2 de Julho 

de 2006) 
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Rossas - pH
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Figuras 37 e 38 - pH medido em Salamonde 1 e Salamonde 2 (25 de Abril a 2 de Julho 

de 2006) 

 

3.3.3. CQO e CBO5 
 

Na tabela seguinte estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas quatro 

ETARs relativamente ao parâmetro CQO, em mg O2/l. 

 

Tabela 8 - CQO medida nas ETARs estudadas (25 de Abril a 2 de Julho de 2006) 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06 

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 198,7 183,1 172,5 176,8 485,6 328,9 402,4 378,1 221,1 458,7 

Salam.1 – 
Saída 34,9 84,3 75 50,5 40,7 26,7 19,3* 98,3 114,6 131,1 

Salam.2 - 
Entrada 87,3 662,7 292,5 282,8 547,8 202,2 626,5 482 198,5 1019,4 

Salam.2 - 
Saída 30,6 81,9 47,5 55,6 67 37,8 38,6* 134,3 17,6* 145,9 

Rossas - 
Entrada 480,3 578,3  643,9 980,9  481,9 548,7 565,3 699 

Rossas - 
Saída 8,7 98,8  96 222,5  356,6 81,5 47,7* 97,1 

Ruivães - 
Entrada 1462,9 537,5 255 863,6 894,7 280,6 889,2   966 

Ruivães - 
Saída 168,1 125,3 87,5 101 88,5 111,1 84,2 119,9  131,1 

* O limite de detecção do método é 50 mgO2/l 
 
A média da CQO à entrada foi: 301, 440, 622 e 769 mg O2/l, em Salamonde 1, 

Salamonde 2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 73, 75, 137 e 113 mg O2/l. 
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Verifica-se que o valor médio das taxas de remoção de CQO é de 78%, 85%, 80% e 

85%, respectivamente.  

 
Todos os valores relativos à saída de Salamonde 1 e Salamonde 2 estão abaixo do valor 

limite de emissão previsto no DL 208/98, que é de 150 mg O2/l. Em Rossas, além das 

campanhas expressas na tabela 3, foram realizadas mais duas campanhas, como referido 

em 3.2., cujos valores estão nos Anexos. Verifica-se que apenas duas das dez amostras 

recolhidas à saída apresentam valores superiores ao VLE. De salientar que se tratam de 

medições pontuais, quando a legislação preconiza a utilização de amostras compostas 

em 24 horas. Em Ruivães apenas um dos 9 valores medidos ultrapassa o limite dos 150 

mg O2/l e em apenas 12 %. 

 
Em relação aos padrões de qualidade e níveis de tratamento para descarga em meios 

sensíveis, o DL 152/97 preconiza uma concentração máxima de 125 mg O2/l ou uma 

redução mínima de 75%.  

 

Verifica-se que este critério é cumprido em Ruivães durante todo o período de 

observação. Nas restantes ETARs apenas um dos valores está acima do regulamentar. 

 

No ponto 2.3.6 é referida a relação linear habitualmente existente nos leitos de 

macrófitas entre a concentração de CBO5 à entrada e a quantidade de CBO5 removida. 

No âmbito do presente estudo, foi investigada a existência de relações matemáticas que 

descrevessem esta relação em relação à eficácia de remoção de CQO no tratamento total 

efectuado em cada uma das quatro ETARs estudadas, ou seja, a diferença entre a 

concentração à entrada e à saída da ETAR. 

 

Nas figuras 39 a 46 observam-se as variações sazonais do parâmetro CQO e a relação 

concentração/remoção obtida para cada ETAR. 

 



 80 

Salamonde 1 - CQO (mg/l)

0

100

200

300

400

500

600

13-Abr 3-Mai 23-Mai 12-Jun 2-Jul 22-Jul

Entrada

Saída

Valor limite

Salamonde 1 - CQO (mg/l)

y = -0,0005x2 + 1,3298x - 112,32
R2 = 0,9117

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

0 100 200 300 400 500 600

CQO à entrada (mg/l) 

R
em

oç
ão

 d
e 

C
Q

O
 (m

g/
l) 

  

 
Figuras 39 e 40 – variação de CQO em Salamonde 1 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 41 e 42 – variação de CQO em Salamonde 2 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 43 e 44 – variação de CQO em Rossas e relação concentração/remoção. 
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Figuras 45 e 46 – variação de CQO em Ruivães e relação concentração/remoção. 

 
Na tabela 9 estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas quatro ETARs 

relativamente ao parâmetro CBO5, em mg O2/l. 

 
Tabela 9 – CBO5 medida à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 102,2 93,8 100 64 279,9 160,5 182,8 224,4 86 158,9 

Salam.1 – 
Saída 9,3 12,9 7,7 3,8 8,2 7,9 19,4 12,5 8,7 8,3 

Salam.2 - 
Entrada 75,4 48,3 144,1 169,1 279,5 107,8 324,5 238 37,8 330,5 

Salam.2 - 
Saída 9,3 22,5 13,3 10,3 14,6 12,5 15,2 17,4 15,4 49,6 

Rossas - 
Entrada 147,1 316,8  236 556,9  245 378,4 276,3 399,5 

Rossas - 
Saída 6,7 12,7  10,9 16  4,4 35 11,3 4,3 

Ruivães - 
Entrada 151,8 175,8 230,5 637 539,4 202,1 579,5   604 

Ruivães - 
Saída 34,9 55,7 30,1 25,1 16,2 26,9 15 14,1  12,5 

 
A média da CBO5 à entrada foi: 145, 175, 320 e 390 mg O2/l, em Salamonde 1, 

Salamonde 2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 10, 18, 13 e 26 mg O2/l. 

Verifica-se que o valor médio das taxas de remoção de CBO5 é de 92%, 84%, 96% e 

88%, respectivamente.  

 
Todos os valores relativos à saída de Salamonde 1 e Roussas estão abaixo do valor 

limite de emissão previsto no DL 208/98, que é de 40 mg O2/l. Em Salamonde 2, além 

das campanhas expressas na tabela 4, foi realizada mais uma campanha, como referido 
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em 3.2., cujos valores estão nos Anexos. Verifica-se que apenas uma das onze amostras 

recolhidas à saída apresenta valor superior ao VLE. Em Ruivães apenas um dos 9 

valores medidos ultrapassa o limite dos 40 mg O2/l. 

 
Em relação aos padrões de qualidade e níveis de tratamento para descarga em meios 

sensíveis, o DL 152/97 preconiza uma concentração máxima de 25 mg O2/l ou uma 

redução mínima de 70%.  

 

Verifica-se que este critério é cumprido nas quatro ETARs durante todo o período de 

observação.  

 

No ponto 2.3.6 é referida a relação linear habitualmente existente nos leitos de 

macrófitas entre a concentração de CBO5 à entrada e a quantidade de CBO5 removida.  

Nas figuras 47 a 54 observam-se as variações sazonais do parâmetro CBO5 e a relação 

concentração/remoção obtida para cada ETAR. 
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Figuras 47 e 48 – variação de CBO5 em Salamonde 1 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 49 e 50 – variação de CBO5 em Salamonde 2 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 51 e 52 – variação de CBO5 em Rossas e relação concentração/remoção. 
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Figuras 53 e 54 – variação de CBO5 em Ruivães e relação concentração/remoção. 

 

3.3.4. SST 
 
Na tabela 11 estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas quatro ETARs 

relativamente ao parâmetro sólidos em suspensão totais, em mg /l. 

 
O valor obtido à saída em Salamonde 1 no dia 2 de Julho é incoerente com os 

observados em todas as ETARs durante o período de análise e muito superior ao obtido 

à entrada nesse dia, pelo que não foi considerado na presente análise. 
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Tabela 11 – SST medidos à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06 

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 52 95,5 45 25,5 199 103 99 146 71,5 128 

Salam.1 – 
Saída 40,5 22 31 21,5 41 10,5 18,5 23,5 35,5 292 

Salam.2 - 
Entrada 33 172 42 69,5 162,5 71 155 226 128 415 

Salam.2 - 
Saída 9,2 28,8 63,5 29 29,5 38,5 34 15,5 22 66 

Rossas - 
Entrada 229 184  200 473  238 155 557 194 

Rossas - 
Saída 9,5 15  15 31  7 11 8,5 27 

Ruivães - 
Entrada 68 57 53 74 203 56,5 115   277 

Ruivães - 
Saída 22,5 28,5 38 23,5 18,5 41 14 26  50 

 
A média dos SST à entrada foi: 96, 147, 279 e 113 mg/l, em Salamonde 1, Salamonde 

2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 27, 34, 15 e 29 mg/l. Verifica-se que o 

valor médio das taxas de remoção de SST é de 60%, 63%, 94% e 63%, respectivamente.  

 
Todos os valores relativos à saída de Salamonde 1, Roussas e Ruivães estão abaixo do 

valor limite de emissão previsto no DL 208/98, que é de 60 mg O2/l. Em Salamonde 2, 

apenas duas das onze amostras recolhidas à saída apresentam valor superior ao VLE e 

não mais do que 10%. 

 
Em relação aos padrões de qualidade e níveis de tratamento para descarga em meios 

sensíveis, o DL 152/97 preconiza uma concentração máxima de 35 mg O2/l ou uma 

redução mínima de 90%.  

 

Verifica-se que este critério apenas é cumprido em Rossas, que apresenta, para este 

parâmetro, uma eficácia de tratamento muito superior às outras três ETARs. 

 

Tal como em relação à CQO e CBO5, foram detectadas relações entre a concentração 

de SST à entrada e a remoção deste parâmetro.  
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Nas figuras 55 a 62 observam-se as variações sazonais do parâmetro SST e a relação 

concentração/remoção obtida para cada ETAR. 
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Figuras 55 e 56 – variação de SST em Salamonde 1 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 57 e 58 – variação de SST em Salamonde 2 e relação concentração/remoção. 
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Figuras 59 e 60 – variação de SST em Rossas e relação concentração/remoção. 
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Figuras 61 e 62 – variação de SST em Ruivães e relação concentração/remoção. 

 

3.3.5. Azoto 
 

Nas tabelas 12, 13 e 14 estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas 

quatro ETARs relativamente aos parâmetros azoto amoniacal, nitritos e nitratos, 

respectivamente. As unidades são mg N/l. 

 

Tabela 12 – N amoniacal medido à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06 

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 34,3 20,3 61,1 24 37 14,7 30,3 11,1 30,3 47 

Salam.1 – 
Saída 30,7 38,3 41,2 30,9 23,8 12,5 21,1 18,7 22 21,1 

Salam.2 - 
Entrada 25,5 22,7 51,5 61,1 55,2 31,5 50,9 43,4 30,3 37 

Salam.2 - 
Saída 20,3 38,3 68,8 63,3 35,5 34,1 34,1 45,2 37 16,6 

Rossas - 
Entrada 85,6 53,3  112,5 43,9  29,4 89,3 54,9 89,3 

Rossas - 
Saída 11,9 44,3  56,9 37  30,3 29,1 30,3 34,1 

Ruivães - 
Entrada 51,4 17,5 45,8 78,6 82,4 19,5 40,1   34,1 

Ruivães - 
Saída 38,3 24,5 61,1 39,7 41,7 34,1 43,4 59,8  32,8 
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Tabela 13 – Nitritos medidos à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 1,09 0,2 0,01 0,07 < 

0.003 0,03 < 
0.003 0,85 < 

0.003 
< 

0.003 
Salam.1 – 

Saída 0,04 0,03 0,04 0,07 0,06 0,06 < 
0.003 0,02 0,03 0,05 

Salam.2 - 
Entrada 0,02 < 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
Salam.2 - 

Saída 0,06 0,05 0,05 0,83 0,06 0,09 0,32 0,08 0,07 0,59 

Rossas - 
Entrada 0,03 < 

0.003  < 
0.003 

< 
0.003  < 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
Rossas - 

Saída 0,16 0,16  0,13 0,26  0,22 0,02 0,14 0,12 

Ruivães - 
Entrada 0,06 0,01 < 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 
< 

0.003 0,1   0,15 

Ruivães - 
Saída 0,01 < 

0.003 0,15 0,15 0,04 1,11 1,5 1,5  0,18 

 
Tabela 14 – Nitratos medidos à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 1,11 0,71 0,11 3,06 < 0.22 0,58 0,72 0,78 0,67 0,5 

Salam.1 – 
Saída 1,17 3,43 3,14 6,9 7,15 5,2 0,49 6,11 3,82 8,73 

Salam.2 - 
Entrada 0,09 0,57 0,02 < 0.30 < 0.22 0,64 < 0.23 0,64 < 0.23 < 0.23

Salam.2 - 
Saída 1,15 2,54 2,21 29,66 4,65 8,05 2,12 2,13 11,42 86,53 

Rossas - 
Entrada 1,35 1,84  0,72 < 0.22  0,89 0,89 1,15 2,33 

Rossas - 
Saída 11,17 10,36  3,8 37,63  36 77,06 48,8 40,36 

Ruivães - 
Entrada 0,85 0,83 < 0.30 0,32 1,52 0,66 2,39   2,83 

Ruivães - 
Saída 0,06 0,08 0,06 1,32 1,28 2,05 2,45 1,79  6,45 

 
Dada a reduzida presença de nitritos, tanto à entrada como à saída do tanque séptico e à 

saída dos leitos, esta forma de azoto não foi analisada de forma mais pormenorizada.  

 
A média do N amoniacal à entrada foi: 31, 41, 70 e 46 mg/l, em Salamonde 1, 

Salamonde 2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 26, 39, 34 e 42 mg/l. 



 88 

Verifica-se que a taxa média de remoção de N amoniacal no período observado é de 

16%, 4%, 51% e 10%, respectivamente.  

 
Nenhuma das ETARs efectua nitrificação em grau suficiente para reduzir a 

concentração de azoto amoniacal até ao valor limite de emissão previsto no DL 208/98, 

que é de 10 mg N/l. Em Salamonde 2, apenas duas das onze amostras recolhidas à saída 

apresentam valor superior ao VLE e não mais do que 10%. 

 

O valor médio da concentração de nitratos à entrada foi: 0,8, 0,3, 1,2 e 1,2 mg N/l, 

respectivamente. Á saída: 5, 15, 33 e 1,7 mg N/l. A concentração mais elevada à saída 

do que à entrada demonstra a existência de alguma nitrificação. Em Ruivães este 

fenómeno não se verificou. 

 

Exceptuando uma única ocorrência em Rossas, todos os valores estavam abaixo do 

VLE, que é de 50 mg/l. 

 

Nas figuras 63 a 70 observam-se as variações sazonais dos parâmetros azoto amoniacal 

e nitratos. 
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Figuras 63 e 64 – variação de N amoniacal e de nitratos em Salamonde 1 (25 de Abril a 

2 de Julho de 2006) 
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Salamonde 2 - N amoniac. (mg/l)
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Figuras 65 e 66 – variação de N amoniacal e de nitratos em Salamonde 2 (25 de Abril a 

2 de Julho de 2006) 
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Figuras 67 e 68 – variação de N amoniacal e de nitratos em Rossas (25 de Abril a 2 de 

Julho de 2006) 
Ruivães - N amoniac. (mg/l)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

13-Abr 3-Mai 23-Mai 12-Jun 2-Jul 22-Jul

Entrada

Saída

Valor limite

Ruivães - Nitratos (mg/l)

0
5

10
15
20
25

30
35
40
45
50

13-Abr 3-Mai 23-Mai 12-Jun 2-Jul 22-Jul

Entrada

Saída

Valor limite

 
Figuras 69 e 70 – variação de N amoniacal e de nitratos em Ruivães (25 de Abril a 2 de 

Julho de 2006) 
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3.3.6. Fósforo 
 

Na tabela seguinte estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas quatro 

ETARs relativamente ao parâmetro fósforo solúvel, em mg /l. 

 
Tabela 15 – Fósforo solúvel medido à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06 

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 1,4 1,8 0,3 2 3 2,5 3,4 1,8 2,9 5,5 

Salam.1 – 
Saída 1,1 1 2,9 0,5 0,8 1,9 4,7 0,4 0,8 0,6 

Salam.2 - 
Entrada 1,7 1,7 0,3 3,3 4,6 4 4,9 3,6 2,8 4,4 

Salam.2 - 
Saída 1,4 1,8 2,2 0,01 0,7 1,5 2,7 4,5 2,3 0,4 

Rossas - 
Entrada 5,9 2,9  6,9 5,5  6,5 8,9 10 7,9 

Rossas - 
Saída 0,6 1,1  0,2 0,01  0,27 0,35 0,01 0,76 

Ruivães - 
Entrada 6,3 2 4,2 7,4 8,6 6 20,9   13,7 

Ruivães - 
Saída 5,3 1,9 6,2 5,6 5,4 5,5 5,5 3,3  3,9 

 
A média de P solúvel à entrada foi: 2,5; 3,1; 6,8; e 8,6 mg/l, em Salamonde 1, 

Salamonde 2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 1,5; 1,8; 0,4; 4,7 mg/l. 

Verifica-se que a taxa média de remoção de P solúvel no período observado é de 40%, 

44%, 94% e 45%, respectivamente.  

 
Salamonde 1 e Salamonde 2 apresentam um efluente tratado com um valor de P solúvel 

inferior ao VLE de P total, que é de 3 mg/l, excepto numa única data.  

 

Rossas consegue um nível de tratamento superior, tendo o efluente tratado 

características que permitem a descarga em zonas sensíveis.  

 

Todas as amostras recolhidas à saída de Ruivães ultrapassam o VLE, excepto uma. 

 

Nas figuras 71 a 74 observam-se as variações sazonais do parâmetro P solúvel. 
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Figuras 71 e 72 – variação de P solúvel em Salamonde 1 e Salamonde 2(25 de Abril a 2 

de Julho de 2006) 
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Figuras 73 e 74 – variação de P solúvel em Rossas e Ruivães (25 de Abril a 2 de Julho 

de 2006) 
 

3.3.7. Sulfatos e cloretos 
 

Na tabela 16 estão apresentados os resultados das análises efectuadas nas quatro ETARs 

relativamente ao parâmetro sulfatos. As unidades são mg /l. 
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Tabela 16 – Sulfatos medidos à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06 

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 23,4 12,9 6,2 12,1 56,6 14,3 22,3 < 10 14,3 16,9 

Salam.1 – 
Saída 7,4 5,9 65,2 48,1 14,6 < 10.0 < 10.0 26,6 < 10.0 500,2 

Salam.2 - 
Entrada 31,2 13,5 9,6 15,2 13,6 12,2 63,6 12,7 < 10.0 18,1 

Salam.2 - 
Saída 4,6 7,2 68,7 151,6 82,2 < 10.0 < 10.0 < 10 < 10.0 246,2 

Rossas - 
Entrada 73,1 102,2  29,3 60,2  31,7 29,3 26,1 28,2 

Rossas - 
Saída 4,5 8,4  18,2 107,8  92,5 87,5 68,6 13,6 

Ruivães - 
Entrada 93,7 49,6 16,9 51,9 30,2 107,5 463,6   347,3 

Ruivães - 
Saída 10,3 9,4 13,2 13,6 63,1 53,7 53,3 256  15,7 

 

A média da concentração de sulfatos à entrada foi: 19, 20, 48 e 145 mg SO4
2-/l, em 

Salamonde 1, Salamonde 2, Rossas e Ruivães, respectivamente. À saída: 70, 60, 50 e 54 

mg SO4
2-/l.  

 

Apenas em Ruivães se verifica uma remoção deste parâmetro, que em termos médios é 

de 50%.  

 

As quatro ETARs apresentam valores à saída abaixo do valor limite de emissão previsto 

no DL 208/98, que é de 200 mg SO4
2-/l.  
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Figuras 75 e 76 – variação de sulfatos em Salamonde 1 e Salamonde 2(25 de Abril a 2 

de Julho de 2006) 
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Figuras 77 e 78 – variação de sulfatos em Rossas e Ruivães (25 de Abril a 2 de Julho de 

2006) 
 
É interessante observar a semelhança do comportamento de Salamonde 1 e Salamonde 

2, diferente do de Rossas e ainda mais diferente do de Ruivães. 

 
Em relação ao parâmetro cloretos, que normalmente tem um comportamento oposto ao 

dos sulfatos, a sua evolução encontra-se exposta na tabela 17 e nas figuras 49 a 52. 

 
Tabela 17 – Cloretos medidos à entrada e à saída das ETARs 

 

25-Abr-
06 

01-
Mai-
06 

15-
Mai-06

21-
Mai-06

31-
Mai-06

05-
Jun-06

11-
Jun-06

17-
Jun-06 

25-
Jun-06 

02-Jul-
06 

Salam.1 – 
Entrada 25 29,7 42,7 31,4 61,1 26 35,6 34,4 38,1 52,8 

Salam.1 – 
Saída 28,9 24,5 24,8 32,7 28,7 36,8 36,3 40,3 40,5 43,5 

Salam.2 - 
Entrada 51,1 37,3 39,8 39,8 71,2 37,3 47,4 54,5 26,3 54,3 

Salam.2 - 
Saída 15,5 37,3 32,9 37,1 49,6 56,5 61,6 54,3 55,2 67 

Rossas - 
Entrada 92,8 50,8  81,3 127,7  55,5 92,3 106,5 109,7 

Rossas - 
Saída 36,8 37,1  40 58,9  92,3 100,2 104,6 109,7 

Ruivães - 
Entrada 57,9 21,4 39,8 71,4 89,9 39,3 75,6   177 

Ruivães - 
Saída 44,9 52,8 66,8 76,4 81 85,4 91,8 91,8  102,4 
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Figuras 79 e 80 – variação de cloretos em Salamonde 1 e Salamonde 2(25 de Abril a 2 

de Julho de 2006) 
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Figuras 81 e 82 – variação de cloretos em Rossas e Ruivães (25 de Abril a 2 de Julho de 

2006) 
 
Em termos médios os valores à entrada são semelhantes aos da saída, excepto em 

Rossas, onde a média das taxas de remoção é de 15%.  

 

3.3.8. Parâmetros microbiológicos 
 

Dados os cuidados requeridos na recolha e conservação das amostras, bem como os 

custos associados à realização das análises, os parâmetros microbiológicos apenas 

foram analisados numa única data e em apenas duas ETARs: Salamonde 2 e Ruivães.  

 
Os resultados estão na tabela 18. As unidades são ufc/ 100 ml (unidades formadoras de 

colónias por cada 100 ml). 
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Tabela 18 – Parâmetros microbiológicos medidos à entrada 
 e à saída das ETARs e à saída do tanque séptico. 

 

Colif. 
Totais 

Colif. 
Fecais 

Estreptoc.
Fecais E. coli 

Salam.2 – 
Entrada 3,45 E8 8,70 E7 2,15 E6 3,45 E8 

Salam.2 – 
Intermédio 1,70 E6 1,00 E5 1,00 E4 1,70 E6 

Salam.2 – 
Saída 5,50 E5 7,50 E3 1,50 E3 5,50 E5 

Rossas – 
Entrada 5,40 E7 3,15 E6 2,75 E6 5,40 E7 

Rossas – 
Intermédio 4,95 E6 3,75 E5 2,80 E5 4,95 E6 

Rossas – 
Saída 5,00 E4 2,50 E3 1,00 E3 5,00 E4 

 
Tal como acontece com a maioria dos restantes parâmetros, a eficácia de tratamento dos 

leitos de macrófitas de Rossas é superior na remoção de coliformes totais, estreptococos 

fecais e Escherichia coli.  

 

3.3.8. Tanque séptico 
 

Na campanha complementar, realizada em 10 de Outubro de 2006, foi recolhida uma 

amostra à saída do tanque séptico, em Rossas e Salamonde 2, tendo como objectivo 

avaliar o contributo deste órgão no tratamento total que as Etars realizam. O boletim de 

análise encontra-se no Anexo 2.  

 

Apesar de ser uma recolha pontual, efectuada posteriormente ao período de análise 

cujos resultados foram expostos nos pontos anteriores, conclui-se que: 

 

- em Salamonde 2, o tanque séptico apresentou as seguintes taxas de remoção (diferença 

entre a entrada e a saída deste órgão): SST = 40%, CBO5 = 75%, CQO = 68%, 

 

- em Rossas, o tanque séptico apresentou as seguintes taxas de remoção: SST = 48%, 

CBO5 = 75%, CQO = 35%, 
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- em Salamonde 2, a parte de poluentes removidos pelo tanque séptico representa uma 

percentagem do total removido pelo sistema de: SST = 54%, CBO5 = 76 %, CQO = 

78% 

 

- em Rossas, a parte de poluentes removidos pelo tanque séptico representa uma 

percentagem do total removido pelo sistema de: SST = 51%, CBO5 = 78 %, CQO = 

39%,  

 

Verifica-se que o desempenho dos dois tanques é muito semelhante, excepto em relação 

ao parâmetro CQO, que em Rossas é muito menor. Esta menor eficácia do tanque 

séptico pode justificar a menor remoção global de CQO observada nesta ETAR, no 

período de Abril a Julho, uma vez que, nos restantes parâmetros, a remoção de Rossas é 

normalmente superior. 
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3.3.9. Eficiência hidráulica 
 

A aplicação da tinta rodamina WT como traçador nos leitos de macrófitas foi efectuada 

de acordo com os seguintes passos: 

 
1 – Mistura de 0,25 l de rodamina WT (concentração de fábrica de 20%), o que perfaz 

uma massa total de rodamina WT  igual a 50 g, em 4,75 l de efluente saído do tanque 

séptico da Etar.  

 

  
Figuras 82 e 83 – Caixa de distribuição de caudal – diluição de rodamina WT em 

efluente (Rossas). 
 
2 – Descarga lenta do composto homogeneizado na entrada dos leitos (a caixa 

distribuidora divide o caudal igualmente pelos leitos), de modo a evitar a estratificação 

do traçador. Atendendo a que o caudal que circulava no momento era de 4 m3/h e que o 

garrafão demorou 10 minutos a descarregar, a concentração de rodamina WT aplicada 

foi de 75 mg/l. 
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Figuras 84 e 85 – Caixa de distribuição de caudal – descarga lenta de rodamina WT  

(à esquerda Rossas e à direita Salamonde 2). 
 
3 – Recolha de amostras à saída da Etar, através de amostrador automático (intervalo de 

recolha de 8 horas nas duas primeiras semanas e 12 h na seguinte). 

 

  
Figuras 86 e 87 – Amostradores automáticos (Salamonde 2). 

 
4 – Análise das amostras recolhidas para medição da concentração de rodamina, através 

de fluorómetro com lâmpada de mercúrio (Turner Designs). 
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Figuras 88 e 89 – Fluorómetro – leitura da concentração de rodamina WT. 

 
Os gráficos de evolução da concentração de rodamina, associados ao conhecimento da 

variação dos caudais são a base da análise de eficiência hidráulica. Nas figuras 1 e 2 são 

apresentadas as variações de concentração de rodamina WT à saída dos leitos de 

macrófitas. Por simplicidade, as concentrações apresentadas estão em ppb (partes por 

bilião), em que 1 ppb = 1 μg/l = 10-3 mg/l. 
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Figura 90 – gráfico de resposta de Rossas (origem dos tempos: 10 Dez 2006, 16:30). 
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Figura 91 – gráfico de resposta de Salamonde 2 (origem dos tempos: 17 Dez 2006, 

17:00). 

Dada a impossibilidade de recolher mais amostras em Salamonde 2, após as 40 horas, a 

experiência ficou incompleta. É interessante observar, porém, a diferença de resposta 

dos dois leitos.  

 

O leito designado por “1” é o mais próximo do tanque séptico. Verificou-se que, 

imediatamente após o início da descarga de rodamina, esta apareceu à superfície da 

zona de entrada deste leito e, como se vê na figura 2, uma parte do traçador rapidamente 

percorreu o leito pelo topo, enquanto o restante volume demorou mais tempo, seguindo 

por percolação, o que terá originado um pico intermédio. 

 

O leito 2, onde não foi visível tinta à superfície, apresentou um tempo de demora 

situado entre 24 e 32 horas. 

 

Na análise da eficiência hidráulica de Rossas foi aplicada a metodologia descrita em 

2.3. 

 

O tempo nominal de retenção hidráulica para o caudal “de projecto” é  

 

τn = V/Q = ε h S / Q = 0,3 x 0,5 x 1444 / 3,75 = 57,76 horas ≈ 2,5 dias 
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Porém, nesta análise, pretende-se comparar o desempenho teórico com o observado, 

pelo que deve ser considerado o caudal médio observado no período do ensaio, que foi 

de 1,72 m3/h. 

 

A variação do caudal encontra-se exposta na figura 92.  
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Figura 92 – caudal afluente medido em Rossas 

 

Assim τn = 126 h = 5,24 dias. 

 

A qualidade de um ensaio com traçador depende da taxa de recuperação do traçador: 

 

Taxa de recuperação =∫0∞ Q(t).C(t).dt/Mt x 100 

 

Em que, 

 

C(t) – concentração à saída em função do tempo (g/m3) 

Mt – massa do traçador adicionada (g) 

 

A taxa de recuperação foi estimada em 125%, um valor razoável que deve ser 

interpretado de forma matemática e não física.  
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Calculando a função de distribuição temporal do tempo de retenção hidráulica, que é 

uma função de densidade de probabilidade E(t) = Q(t).C(t) / (∫0∞ Q(t).C(t).dt), obteve-

se tempo médio de retenção hidráulica: 

 

τ = ∫0∞ t.E(t) dt = 96,5 horas 

 

O tempo de demora observado foi muito baixo: os primeiros vestígios de tinta 

apareceram antes das 8 h, o que indica possíveis curto-circuitos hidráulicos. 

 

A variação da curva de resposta do traçador em torno do tempo médio de retenção 

hidráulica, determinada através da variância normalizada σ θ
 2 = ∫0

∞ (t-τ)2.E(t) dt / τ2    

vale 0,95 h2.   

 

O número adimensional de dispersão D, obtido pela expressão 

 

σ θ
 2 = 2D – 2D2.(1 – e (-1/D) )  

 

foi D = 7,02. 

 

O parâmetro denominado eficiência hidráulica (λ), razão entre o tempo médio de 

retenção hidráulica e o tempo nominal de retenção hidráulica λ = τ / τn = 0,77 ≥ 0,75, o 

que indica uma boa eficiência hidráulica. 

 

N, o número de tanques em série, vale N = 1 / σ θ
 2   ≈ 1, valor muito baixo, o que indica 

baixa eficiência hidráulica. O parâmetro eficiência hidráulica corrigido daria λ = τ / τn . 

(1 – 1/N) = 0, o que não tem significado. 

 

Em conclusão, o teste aplicado, na sua formulação clássica indica um bom 

funcionamento hidráulico dos leitos de macrófitas de Rossas. A formulação mais actual, 

porém, indica o contrário. Atendendo à maior precisão que esta requer, nomeadamente 

em termos de número de amostras recolhidas, que não terão sido suficientes, é possível 

que aquela dê uma ideia global mais correcta, situação que parece ser comprovada pela 
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elevada eficiência no tratamento do efluente, demonstrada pelas análises físico-

químicas. O reduzido tempo de demora observado indica, porém, a existência de alguns 

curto-circuitos hidráulicos, possivelmente associados a escoamento à superfície, 

situação que deve ser evitada. 

 

3.3.10. Inspecção visual 
 

Cada uma das quatro ETARs foi visitada em média 15 vezes, desde Abril de 2006 a 

Dezembro de 2006, tendo sido efectuadas várias inspecções visuais e observada a 

evolução dos sistemas ao longo do ano. 

 

Os principais aspectos observados foram os seguintes: 

 

a) Rossas 

 

A população de Phragmites australis, ceifada em Fevereiro de 2006, cresceu muito 

rapidamente após o surgimento dos primeiros rebentos (que terá ocorrido em Março, 

segundo informação dos responsáveis pela exploração) e com vigor, tendo alcançado o 

apogeu no mês de Agosto, altura em que os caules atingiram 2,5 m de altura e 20 mm 

de diâmetro. A densidade de caules foi estimada em 200 caules/m2, valor bastante 

elevado.  

 

Foi observada uma grande densidade de rizomas e uma profundidade das raízes até 0,40 

m de profundidade. 

 

O substrato é do tipo terra preta, com elevado teor de matéria orgânica. 

 

A distribuição de caudais é equitativa pelos quatro leitos. O betão da caixa de 

distribuição de caudal apresenta alguns sinais de deterioração  
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Observaram-se alguns episódios de inundação do leito mais próximo do tanque séptico,  

após períodos de chuva intensa, provavelmente resultante de descarga superficial do 

by-pass que despeja nesta zona.  

 

Com óptimo enquadramento paisagístico, rodeada por campos agrícolas e um pequeno 

bosque, esta ETAR é difícil de detectar por quem circule na estrada nacional que a 

ladeia.  

 

Exceptuando a zona do tanque séptico, onde estão também as grades, não foram 

detectados odores.  

 

b) Salamonde 1 

 

A população de Phragmites australis, igualmente ceifada em Fevereiro, cresceu 

rapidamente mas com menos vigor do que a de Rossas, tendo alcançado o apogeu no 

mês de Agosto, altura em que os caules atingiram 1,8 m de altura e 15 mm de diâmetro. 

A densidade de caules foi estimada em 100 caules/m2, valor habitual para este tipo de 

leitos.  

 

Foi observada uma razoável densidade de rizomas e uma profundidade das raízes 

reduzida (da ordem dos 0,15 m). 

 

O substrato é do tipo terra castanha arenosa, com menor teor de matéria orgânica do que 

em Rossas. 

 

A distribuição de caudais nem sempre é equitativa pelos dois leitos, uma vez que em 

alturas do ano mais chuvosas, o caudal é dirigido intencionalmente para um dos leitos, 

por se encontrar limitada a capacidade de infiltração do outro. 

 

Observaram-se alguns episódios de surgimento de água à superfície, após períodos de 

chuva intensa, nas zonas de montante dos leitos, provavelmente devidos a obstrução 
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parcial do sistema de infiltração (tubos perfurados colocados no fundo de valas de 

brita). 

 

Com óptimo enquadramento paisagístico, inserida na encosta esquerda da albufeira de 

Salamonde, esta ETAR está rodeada por campos agrícolas mas encontra-se próxima de 

um conjunto de habitações (cerca de 50 m).  

 

Exceptuando a zona do tanque séptico, onde estão também as grades, não foram 

detectados odores. Os moradores das habitações mais próximas, porém, indicaram que, 

em situação de vento a favor, o cheiro é demasiado forte e incomodativo.  

 

c) Salamonde 2 

 

A população de Phragmites australis, ceifada em Fevereiro, cresceu rapidamente mas 

com menos vigor do que a de Rossas, tendo alcançado o apogeu no mês de Agosto, 

altura em que os caules atingiram 1,7 m de altura e 12 mm de diâmetro. A densidade de 

caules foi estimada em 100 caules/m2, valor habitual para este tipo de leitos.  

 

Foi observada uma razoável densidade de rizomas e uma profundidade das raízes 

reduzida (da ordem dos 0,15 m). 

 

O substrato é do tipo terra castanha arenosa, com menor teor de matéria orgânica do que 

em Rossas. 

 

A distribuição de caudais nem sempre é equitativa pelos dois leitos, uma vez que em 

alturas do ano mais chuvosas, o caudal é dirigido intencionalmente para um dos leitos, 

uma vez que a caixa de montante do outro entra em carga, escoando o efluente para fora 

do leito.  

 

Observaram-se alguns episódios de surgimento de água à superfície, após períodos de 

chuva intensa, nas zonas de montante dos leitos, provavelmente devidos a obstrução 

parcial do sistema de infiltração (tubos perfurados colocados no fundo de valas de 
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brita). Em alguns momentos de chuva intensa foi observada a entrada na ETAR de 

águas pluviais provenientes de uma pequena levada que atravessa o campo agrícola 

adjacente à ETAR e que transborda. As águas entram para a zona de montante do leito 

mais próximo do tanque séptico. 

 

Com óptimo enquadramento paisagístico, inserida na encosta esquerda da albufeira de 

Salamonde, esta ETAR está rodeada por campos agrícolas e afastada de habitações. 

 

d) Ruivães 

 

A população de Phragmites australis, a primeira das quatro a ser ceifada (início de 

Fevereiro de 2006), cresceu rapidamente e com vigor, tendo alcançado o apogeu no mês 

de Agosto, altura em que os caules atingiram 2,0 m de altura, apresentando porém uma 

grande diversidade de diâmetros (entre 10 e 20 mm), provavelmente por a ceifa ter sido 

realizada numa fase em os rizomas ainda se encontravam em fase de dormência, tendo 

crescido alguns caules como ramificações do caule anteriormente cortado em vez de se 

formarem directamente do rizoma. Observaram-se diferenças entre as plantas dos dois 

leitos: as do leito maior (mais próximo do tanque séptico), que recebe menos água, 

tinham caules mais finos e encontravam-se mais espaçadas (a densidade de caules foi 

estimada em 100 caules/m2), enquanto as do leito menor apresentavam uma densidade 

de cerca de 150 caules/m2. 

 

Foi observada uma grande densidade de rizomas e uma profundidade das raízes até 0,40 

m de profundidade. 

 

O substrato é do tipo terra preta, com elevado teor de matéria orgânica. 

 

A distribuição de caudais não é equitativa pelos dois leitos. O leito menor, apesar de ter 

uma área correspondente a cerca de metade da do leito maior, recebe um caudal que é 

cerca do dobro, o que origina uma carga hidráulica cerca de 4 vezes superior. A divisão 

do caudal é efectuada na caixa de distribuição de caudal, existindo diferença entre as 

cotas das soleiras dos orifícios rectangulares destas estruturas. O leito menor resulta da 
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adaptação de um leito inicial com área dupla da actual, que foi construído num talude 

muito inclinado, tendo ocorrido uma derrocada. 

  

Observaram-se alguns episódios de inundação do leito mais próximo do tanque séptico, 

após períodos de chuva intensa, provavelmente resultantes de descarga superficial do 

by-pass que despeja nesta zona e da colmatação da zona de infiltração dos leitos, uma 

vez que a vala de brita se encontra coberta com terra proveniente da derrocada de um 

muro de suporte nesta zona.  

 

Esta ETAR encontra-se construída bastante próxima de habitações, num terreno com 

declive elevado. Foi observada com frequência a ocorrência de odores incomodativos 

provenientes do tanque séptico. Além dos odores, os moradores mais próximos têm-se 

queixado do que consideram ser um mau funcionamento da ETAR (por verem com 

frequência água superficial) e da demora em concluir as obras de 

recuperação/consolidação da envolvente.  

 

O acesso à ETAR é bastante estreito e não é muito seguro, uma vez que existe um 

desnível de mais de 3 m sem qualquer protecção. A entrada inadvertida de pessoas e 

animais é possível, uma vez que não existe porta. 
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4. Propostas de optimização 
 
Da análise do comportamento das 4 estações de tratamento de águas residuais em leitos 

de macrófitas, das observações visuais efectuadas e das recomendações provenientes da 

bibliografia estudada, resultou o seguinte conjunto de propostas de optimização. 

 

1) Aspectos comuns às 4 ETARs 
 

De modo a remover o máximo de nutrientes, é prática comum internacional efectuar a 

ceifa dos caules na altura em que as plantas atingem o seu máximo desenvolvimento 

(nas 4 ETARs em estudo, verificou-se que esta situação ocorria em Agosto). Sugere-se 

que no próximo Verão se faça a experiência, em alguns leitos. 

 

A ceifa em 2006 foi efectuada em Fevereiro, tendo-se verificado que as primeiras 

plantas a serem cortadas (Ruivães) cresceram com dois tipos de caules, finos e grossos. 

Caso se opte por continuar a realizar esta operação no Inverno, é preferível fazê-lo no 

mês de Dezembro, como tem sido habitual nos anos anteriores. Esta data tem a 

vantagem de se retirarem as plantas antes do avançar da decomposição das folhas 

caídas. 

 

Quando se procede ao corte do caule, é recomendado que este mantenha um 

comprimento acima do solo de 0,25 m a 0,30 m, de modo a, por um lado, não ficarem 

folhas por cortar e, por outro, a evitar a submergência completa dos caules em alturas de 

chuva, de modo a não apodrecerem.   

 

Caso haja necessidade de recuperar uma plantação de macrófitas, ao contrário da 

opinião frequente, o corte das mesmas não faz com que as plantas nasçam mais viçosas. 

De facto, verifica-se que as plantas que não são cortadas apresentam caules com 

maiores dimensões em altura e diâmetro e rizomas mais resistentes.  

 

É importante controlar o crescimento de ervas daninhas (nomeadamente urtigas, 

situação mais sintomática em Ruivães) no interior dos leitos. Uma das soluções consiste 
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em, após a ceifa das macrófitas, cobrir as zonas de crescimento das ervas daninhas com 

os caules cortados, tapando a luz do Sol, o que origina a morte das ervas daninhas, sem 

impedir o crescimento das macrófitas. 

 

Vigiar a proliferação de plantas fora dos leitos, nomeadamente na vizinhança (situação 

verificada em Ruivães), uma vez que a Phragmites australis (caniço) é considerada uma 

espécie invasora. Cortar estas plantas em Abril, um mês após começarem a brotar os 

rebentos, numa altura em que as reservas dos rizomas estão no seu nível mínimo, 

origina plantas heterogéneas, menos viçosas e rizomas menos viáveis. Arrancar os 

rizomas, se necessário. 

 

Todos os anos, em Outubro, baixar progressivamente o nível da água nos leitos, de 

modo que as raízes avancem para zonas mais profundas.  

 

Enquanto o caudal afluente for inferior ao caudal de projecto, pode-se, durante os meses 

de Verão e Outono, dirigir o caudal alternadamente para metade das células, obrigando 

as raízes das plantas das restantes células a penetrar mais profundamente no substrato 

poroso, em busca de nutrientes.  

 

Tendo em vista promover a remoção de azoto, nas alturas de menor caudal pode-se 

igualmente alternar a direcção do caudal para metade das células, mas com uma 

periodicidade semanal. 

 

Como regra principal de exploração, deve-se realçar a importância de manter a 

superfície dos leitos sempre seca, de modo que a decomposição dos detritos das 

plantas se efectue muito mais lentamente, que o efluente não avance directamente 

para a saída, mantendo-se em contacto com as raízes (local onde ocorre a maior 

parte do tratamento) e evitando o aparecimento de mosquitos e maus odores. 

 

Desobstruir o sistema de infiltração nos leitos, nomeadamente cortando pelo interior das 

canalizações as raízes que entraram através dos orifícios (os tubos são perfurados) e 
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refazendo a vala de brita nos casos em que esta se encontra danificada ou colmatada 

com solo.  

 

Detectar e remover infiltrações de águas pluviais na rede de drenagem de águas 

residuais, uma vez que estas: 

 

- reduzem sistematicamente o tempo de retenção, não permitindo que se completem 

todo os tratamentos potenciais, como a nitrificação,a desnitrificação e a remoção de 

fósforo. 

- provocam a inundação da superfície dos leitos, originando curto-circuitos hidráulicos 

que conduzem uma parte dos efluentes directamente para a saída, com baixo tratamento. 

- diluem os poluentes, reduzindo a taxa de remoção dos mesmos, que é proporcional à 

concentração à entrada.  

- tornam o sistema imprevisível, sendo difícil controlar a qualidade do efluente final, 

uma vez que o caudal varia muito bruscamente em alturas de chuvadas intensas, 

atingindo picos elevados. 

 

Caso não se consiga reduzir a afluência de águas pluviais às ETARS, pode-se optar por 

construir à entrada das mesmas uma bacia de retenção, onde se faça o amortecimento 

dos caudais elevados. 

 

Considerar a reserva de uma parcela de terreno para expansão de cada ETAR, caso se 

pretenda futuramente remover azoto de modo eficiente (será conveniente construir 

leitos de fluxo vertical). O aumento da taxa de atendimento do sistema poderá 

igualmente implicar a ampliação das ETARs, através da construção de outras células. 

Em ambos os casos, a área requerida poderá ser da mesma dimensão que os actuais 

leitos. 

 

2) Aspectos específicos de cada ETAR 
 

a) Rossas 

 

Esta estação apresenta um funcionamento global muito bom.  
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Além dos aspectos referidos no ponto anterior, é conveniente controlar o estado de 

conservação das caixas de distribuição (o betão começa a apresentar alguns sinais de 

deterioração, que pode ser corrigida atempadamente)  

 

Observaram-se alguns episódios de inundação do leito mais próximo do tanque séptico, 

após períodos de chuva intensa, provavelmente resultante de descarga superficial do 

by-pass que despeja nesta zona. Esta situação poderá ser atenuada se o caudal de águas 

pluviais infiltradas for reduzido. 

 

b) Salamonde 1 

 

Verificar se após a operação de melhoria do sistema de infiltração na zona de montante 

dos leitos, referida no ponto 1), o leito mais próximo do tanque séptico pode receber 

caudal sem limitações. 

 

De modo a evitar que os moradores das habitações mais próximas continuem a reclamar 

de alguns episódios de cheiro incomodativo, é conveniente tapar a zona das grades (à 

semelhança do que já foi feito em Ruivães) e estudar possibilidade de reduzir os maus 

odores provenientes do tanque séptico (nomeadamente do tubo de arejamento). 

 

c) Salamonde 2 

 

Verificar se após a operação de melhoria do sistema de infiltração na zona de montante 

dos leitos, referida no ponto 1), a caixa de entrada do leito mais próximo do tanque 

séptico deixa de transbordar.  

 

Em alguns momentos de chuva intensa foi observada a entrada na ETAR de águas 

pluviais provenientes de uma pequena levada que atravessa o campo agrícola adjacente 

à ETAR e que transborda. As águas entram para a zona de montante do leito mais 

próximo do tanque séptico. É importante resolver este problema, por exemplo através 

da instalação à entrada da ETAR de uma vala de drenagem de águas pluviais com 

grelha. 
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d) Ruivães 

 

Corrigir a distribuição de caudal pelos leitos. O leito maior (mais próximo do tanque 

séptico), que apresenta uma área dupla da do leito menor, deve igualmente receber um 

caudal duplo. Esta intervenção é muito simples e consiste em ajustar as cotas das cristas 

dos descarregadores (aberturas rectangulares de cerca de 15 cm de largura e 10 cm de 

altura, no septo da caixa de distribuição). 

 

Observaram-se alguns episódios de inundação do leito mais próximo do tanque séptico, 

após períodos de chuva intensa, provavelmente resultantes de descarga superficial do 

by-pass que despeja nesta zona e da colmatação da zona de infiltração dos leitos, uma 

vez que a vala de brita se encontra coberta com terra proveniente da derrocada de um 

muro de suporte nesta zona. Esta situação poderá ser atenuada se o caudal de águas 

pluviais infiltradas for reduzido e se o sistema de infiltração for reabilitado. 

 

Estudar possibilidade de reduzir os maus odores provenientes do tanque séptico 

(nomeadamente do tubo de arejamento). 

 

Analisar a estabilidade estrutural e geotécnica dos leitos, uma vez que a encosta 

apresenta sinais de instabilidade (fendas no solo, canalizações soltas) 

 

Reconstruir o muro de suporte junto da zona de infiltração dos leitos, para evitar a 

entrada de mais solo nesta zona e impedir o acesso de animais domésticos que 

costumam andar soltos na vizinhança. 

 

Reformular o acesso à ETAR, com um passadiço mais largo e equipado com protecções 

laterais. 

 

Melhorar a vedação na zona de entrada, colocando uma porta. 
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5. Conclusões 
 

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 naturais (pântanos, pauis, lagoas pouco profundas). 

Pretende-se tirar partido dos benefícios que estes ecossistemas apresentam: óptima 

integração paisagística, elevados níveis de sustentabilidade (reduzido consumo de 

energia, não utilização de reagentes químicos, utilização de materiais naturais, como 

brita e terra, em detrimento de betão e aço).  

 

Além da componente ecológica, a simplicidade de operação (não confundir com 

desleixo e abandono) 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, em 

países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, em climas quentes e frios (só na 

Europa estima-se que estejam em funcionamento neste ano, 2007, cerca de 10 000 

sistemas).  

 

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 sub-

superficial horizontal, uma vez que são deste tipo as quatro estações de tratamento de 

águas residuais que se pretende estudar. 

 

É feito um resumo histórico e apresentados os principais princípios de dimensionamento 

e verificação do funcionamento, com vista à compreensão dos aspectos 

multidisciplinares do problema (Botânica, Microbiologia, Hidráulica, Hidrologia, 

Química, Física e Ecologia)  

 

As quatro estações estudadas estão localizadas no concelho de Vieira do Minho, no 

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

Portugal.  
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Para fazer um enquadramento local, é referida a situação da aplicação deste tipo de 

leitos no País, nomeadamente na região onde se encontram mais presentes: a zona 

Centro. 

 

O diagnóstico do funcionamento das 4 ETARs em estudo 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 (e que conduz a leitos menores do que os preconizados actualmente), as 

estações têm um bom desempenho na remoção de SST, CQO e CBO5, típico do 

tratamento secundário para o qual foram construídas. Importa ressalvar que as taxas de 

atendimento das redes de drenagem de águas residuais são ainda muito baixas, pelo que 

é provável que a qualidade do efluente venha a reduzir-se. 

 

Como indicado na bibliografia, a disponibilidade de elevadas áreas por habitante-

equivalente permite alguma remoção de azoto amoniacal e fósforo, situação que se 

observou particularmente na estação de Rossas, onde a área por habitante servido é mais 

elevada. 

 

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).  
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Anexos 
 
 



 

Anexo 1   
 
 
 
Fotografias das ETARs estudadas 
 

 

Nota: as fotografias 1 a 9 foram amavelmente cedidas:  

- de 1 a 3 pela Doutora Isabel Mina (Universidade do Minho), 

- de 4 a 9 pela Engenheira Diana Matos (Águas do Ave). 

 



 

Foto 1 – Salamonde 2 18 Nov 2005 UM 

Foto 2 – Salamonde 2 16 Out 2005 UM 



 

 
Foto 3 – Salamonde 2 22 Set 2005 UM 

 
Foto 4 – Ruivães 16 Jul 2004 AA 



 

 
Foto 5 – Ruivães 16 Jul 2004 AA 

 
Foto 6 – Rossas 12 Mai 2005 AA 



 

 
Foto 7 – Rossas 12 Mai 2005 AA 

 
Foto 8 – Ruivães 3 Jun 2005 AA 



 

 
Foto 9 – Ruivães 26 Abril 2006 AA 

 
Foto 10 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
Foto 11 – Rossas 25 Abril 2006  

 
Foto 12 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
Foto 13 – Rossas 25 Abril 2006  

 
Foto 14 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
Foto 15 – Rossas 25 Abril 2006  

 

 
Foto 16 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
Foto 17 – Rossas 25 Abril 2006  

 

 
Foto 18 – Rossas 25 Abril 2006  



 

 
Foto 19 – Rossas 25 Abril 2006  

 

 
Foto 20 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
Foto 21– Rossas 25 Abril 2006  

 

 
Foto 22 – Rossas 25 Abril 2006  

 



 

 
 

Foto 23 – Rossas Junho 2006 
 

 
Foto 24 – Rossas Junho 2006 

 
 



 

 
Foto 25 – Rossas Junho 2006 

 

 
Foto 26 – Ruivães Junho 2006 

 
 



 

 
Foto 27 – Ruivães Junho 2006 

 

 
Foto 28 – Ruivães Junho 2006 

 



 

 
Foto 29 – Ruivães Junho 2006 

 

 
Foto 30 – Ruivães Junho 2006 

 
 



 

 
Foto 31 – Salamonde 1 Junho 2006 

 

 
Foto 32 – Salamonde 1 Junho 2006 

 



 

 
Foto 33 – Salamonde 1 Junho 2006 

 

 
Foto 34 – Salamonde 1 Junho 2006 

 



 

 
Foto 35 – Salamonde 2 Junho 2006 

 

 
Foto 36 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 37 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 
Foto 38 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 39 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 
Foto 40 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 41 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 
Foto 42 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 43 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 
Foto 44 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 45 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 
Foto 46 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 47 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 

 
Foto 48 – Rossas 10 Dezembro 2006 



 

 
Foto 49 – Rossas 10 Dezembro 2006 

 

 
Foto 50 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 



 

 
Foto 51 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 

 

 
Foto 52 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 



 

 
Foto 53 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 

 

 
Foto 54 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 



 

 
Foto 55 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 

 
Foto 56 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 



 

 
Foto 57 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 

 
Foto 58 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 



 

 
Foto 59 – Salamonde 2 17 Dezembro 2006 
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Boletins das análises efectuadas 
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Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – Rua Dr. Roberto Frias – 4200-465 Porto – Tel. 225081940 – Fax 225081940  
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Boletim: 01-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 2 

Data Entrada: 17/04/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 4 frascos de vidro e 2 frascos de plástico 

 

Resultados: 

 Resultado 

Parâmetro Entrada Saída 

Nitratos, mg N/L 2,3 12,6 

Nitritos, mg N/L 0,17 0,06 

N amoniacal, mg N/L 42,2 34,0 

P solúvel, mg P/L 2,0 1,7 

CQO, mg O2/L 272,7 51,9 

CBO5, mg O2/L 38,7 5,7 

Cloretos, mg Cl/L 13,3 17,0 

Sulfatos, mg SO4
-/L 68,2 26,4 

SST, mg/L 45,0 10,0 

Zinco (Zn), mg/L 0,12 0,08 
Cobre (Cu), mg/L < 0,06 < 0,06 
Níquel (Ni), mg/L < 0,06 < 0,06 
Cádmio (Cd), mg/L < 0,03 < 0,03 
Chumbo (Pb), mg/L < 0,08 < 0,08 

Crómio (Cr), mg/L 0,21 < 0,2 

 
 
Porto, 24/04/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 02-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 26/04/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L 

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
-/L

S1 - Entrada 52,0 1,11 1,09 34,3 1,4 198,7 102,2 25,0 23,4 

S1 - Saída 40,5 1,17 0,04 30,7 1,1 34,9 9,3 28,9 7,4 

S2 - Entrada 33,0 0,09 0,02 25,5 1,7 87,3 75,4 51,1 31,2 

S2 - Saída 9,2 1,15 0,06 20,3 1,4 30,6 9,3 15,5 4,6 

Rossas - Entrada 229,0 1,35 0,03 85,6 5,9 480,3 147,1 92,8 73,1 

Rossas - Saída 9,5 11,17 0,16 11,9 0,6 8,7 6,7 36,8 4,5 

Ruivães - Entrada 68,0 0,85 0,06 51,4 6,3 1462,9 151,8 57,9 93,7 

Ruivães - Saída 22,5 0,06 0,01 38,3 5,3 168,1 34,9 44,9 10,3 

 

 

 
Porto, 03/05/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 03-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 02/05/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L 

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
-/L

S1 - Entrada 95,5 0,71 0,20 20,3 1,8 183,1 93,8 29,7 12,9 

S1 - Saída 22,0 3,43 0,03 38,3 1,0 84,3 12,9 24,5 5,9 

S2 - Entrada 172,0 0,57 < 0,003 22,7 1,7 662,7 48,3 37,3 13,5 

S2 - Saída 28,8 2,54 0,05 38,3 1,8 81,9 22,5 37,3 7,2 

Rossas - Entrada 184,0 1,84 < 0,003 53,3 2,9 578,3 316,8 50,8 102,2 

Rossas - Saída 15,0 10,36 0,16 44,3 1,1 98,8 12,7 37,1 8,4 

Ruivães - Entrada 57,0 0,83 0,01 17,5 2,0 537,5 175,8 21,4 49,6 

Ruivães - Saída 28,5 0,08 < 0,003 24,5 1,9 125,3 55,7 52,8 9,4 

 
Porto, 10/05/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 04-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 6 

Data Entrada: 15/05/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L 

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
-/L

S1 - Entrada 45,0 0,11 0,01 61,1 0,3 172,5 100,0 42,7 6,2 

S1 - Saída 31,0 3,14 0,04 41,2 2,9 75,0 7,7 24,8 65,2 

S2 - Entrada 42,0 0,02 < 0,003 51,5 0,3 292,5 144,1 39,8 9,6 

S2 - Saída 63,5 2,21 0,05 68,8 2,2 47,5 13,3 32,9 68,7 

Ruivães - Entrada 53,0 < 0,30 < 0,003 45,8 4,2 255,0 230,5 39,8 16,9 

Ruivães - Saída 38,0 0,06 0,15 61,1 6,2 87,5 30,1 66,8 13,2 

 
Porto, 24/05/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 05-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 22/05/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L 

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
-/L

S1 - Entrada 25,5 3,06 0,07 24,0 2,0 176,8 64,0 31,4 12,1 

S1 - Saída 21,5 6,90 0,07 30,9 0,5 50,5 3,8 32,7 48,1 

S2 - Entrada 69,5 < 0,30 < 0,003 61,1 3,3 282,8 169,1 39,8 15,2 

S2 - Saída 29,0 29,66 0,83 63,3 < 0,01 55,6 10,3 37,1 151,6 

Rossas - Entrada 200,0 0,72 < 0,003 112,5 6,9 643,9 236,0 81,3 29,3 

Rossas - Saída 15,0 3,80 0,13 56,9 0,2 96,0 10,9 40,0 18,2 

Ruivães - Entrada 74,0 0,32 < 0,003 78,6 7,4 863,6 637,0 71,4 51,9 

Ruivães - Saída 23,5 1,32 0,15 39,7 5,6 101,0 25,1 76,4 13,6 

 
Porto, 29/05/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 06-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 01/06/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 199,0 < 0,22 < 0,003 37,0 3,0 485,6 279,9 61,1 56,6 

S1 - Saída 41,0 7,15 0,06 23,8 0,8 40,7 8,2 28,7 14,6 

S2 - Entrada 162,5 < 0,22 < 0,003 55,2 4,6 547,8 279,5 71,2 13,6 

S2 - Saída 29,5 4,65 0,06 35,5 0,7 67,0 14,6 49,6 82,2 

Rossas - Entrada 473,0 < 0,22 < 0,003 43,9 5,5 980,9 556,9 127,7 60,2 

Rossas - Saída 31,0 37,63 0,26 37,0 < 0,1 222,5 16,0 58,9 107,8 

Ruivães - Entrada 203,0 1,52 < 0,003 82,4 8,6 894,7 539,4 89,9 30,2 

Ruivães - Saída 18,5 1,28 0,04 41,7 5,4 88,5 16,2 81,0 63,1 

 
Porto, 08/06/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 07-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 06/06/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 103,0 0,58 0,03 14,7 2,5 328,9 160,5 26,0 14,3 

S1 - Saída 10,5 5,20 0,06 12,5 1,9 26,7 7,9 36,8 < 10,0 

S2 - Entrada 71,0 0,64 < 0,003 31,5 4,0 202,2 107,8 37,3 12,2 

S2 - Saída 38,5 8,05 0,09 34,1 1,5 37,8 12,5 56,5 < 10,0 

Ruivães - Entrada 56,5 0,66 < 0,003 19,5 6,0 280,6 202,1 39,3 107,5 

Ruivães - Saída 41,0 2,05 1,11 34,1 5,5 111,1 26,9 85,4 53,7 

 
Porto, 12/06/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 08-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 12/06/2006 

Tipo de Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 99,0 0,72 < 0,003 30,3 3,4 402,4 182,8 35,6 22,3 

S1 - Saída 18,5 0,49 < 0,003 21,1 4,7 19,3* 19,4 36,3 < 10,0 

S2 - Entrada 155,0 < 0,23 < 0,003 50,9 4,9 626,5 324,5 47,4 63,6 

S2 - Saída 34,0 2,12 0,32 34,1 2,7 38,6* 15,2 61,6 < 10,0 

Rossas - Entrada 238,0 0,89 < 0,003 29,4 6,5 481,9 245,0 55,5 31,7 

Rossas - Saída 7,0 36,0 0,22 30,3 0,27 356,6 4,4 92,3 92,5 

Ruivães - Entrada 115,0 2,39 0,10 40,1 20,9 889,2 579,5 75,6 463,6 

Ruivães - Saída 14,0 2,45 1,50 43,4 5,5 84,2 15,0 91,8 53,3 

* O limite de detecção do método é 50 mg/L 
 

Porto, 19/06/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 09-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 7 

Data Entrada: 19/06/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 7 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 146,0 0,78 0,85 11,1 1,8 378,1 224,4 34,4 < 10 

S1 - Saída 23,5 6,11 0,02 18,7 0,4 98,3 12,5 40,3 26,6 

S2 - Entrada 226,0 0,64 < 0,003 43,4 3,6 482,0 238,0 54,5 12,7 

S2 - Saída 15,5 2,13 0,08 45,2 4,5 134,3 17,4 54,3 < 10 

Rossas - Entrada 155,0 0,89 < 0,003 89,3 8,9 548,7 378,4 92,3 29,3 

Rossas - Saída 11,0 77,06 0,02 29,1 0,35 81,5 35,0 100,2 87,5 

Ruivães - Saída 26,0 1,79 1,50 59,8 3,3 119,9 14,1 91,8 256,0 

 
Porto, 26/06/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 10-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 6 

Data Entrada: 26/06/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 71,5 0,67 < 0,003 30,3 2,9 221,1 86,0 38,1 14,3 

S1 - Saída 35,5 3,82 0,03 22,0 0,8 114,6 8,7 40,5 < 10,0 

S2 - Entrada 128,0 < 0,23 < 0,003 30,3 2,8 198,5 37,8 26,3 < 10,0 

S2 - Saída 22,0 11,42 0,07 37,0 2,3 17,6* 15,4 55,2 < 10,0 

Rossas - Entrada 557,0 1,15 < 0,003 54,9 10 565,3 276,3 106,5 26,1 

Rossas - Saída 8,5 48,80 0,14 30,3 < 0,01 47,7* 11,3 104,6 68,6 

* O limite de detecção do método é 50 mg/L 
 
Porto, 05/07/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 11-LM/06 

  

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 8 

Data Entrada: 03/07/2006 

Tipo Amostras: Entrada e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 8 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Parâmetro 
Amostra SST 

mg/L 

Nitratos 

mg N/L 

Nitritos 

mg N/L 

N amoniacal 

mg N/L 

P solúvel 

mg P/L 

CQO 

mg O2/L

CBO5 

mg O2/L 

Cloretos 

mg Cl/L

Sulfatos 

mg SO4
2-/L

S1 - Entrada 128,0 0,50 < 0,003 47,0 5,5 458,7 158,9 52,8 16,9 

S1 - Saída 292,0 8,73 0,05 21,1 0,6 131,1 8,3 43,5 500,2 

S2 - Entrada 415,0 < 0,23 < 0,003 37,0 4,4 1019,4 330,5 54,3 18,1 

S2 - Saída 66,0 86,53 0,59 16,6 0,4 145,9 49,6 67,0 246,2 

Rossas - Entrada 194,0 2,33 < 0,003 89,3 7,9 699,0 399,5 109,7 28,2 

Rossas - Saída 27,0 40,36 0,12 34,1 0,76 97,1 4,3 109,7 13,6 

Ruivães - Entrada 277,0 2,83 0,15 34,1 13,7 966,0 604,0 177,0 347,3 

Ruivães - Saída 50,0 6,45 0,18 32,8 3,9 131,1 12,5 102,4 15,7 

 
Porto, 10/07/2006 

O Responsável 

 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 
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Boletim: 12-LM/06 
 

Requerente: Prof. Paulo Monteiro (Miguel Oliveira) 

Nº de Amostras: 6 

Data Entrada: 10/10/2006 

Tipo Amostras: Entrada, Intermédio e Saída de Leitos de Macrófitas 

Material Apresentado: 6 frascos de vidro  

 

Resultados: 

 Amostra 
Parâmetro S2  

Entrada 
S2  

Intermédio 
S2 

Saída 
ROU  

Entrada 
ROU  

Intermédio 
ROU 
Saída 

pH 7,45 8,18 7,56 7,57 7,62 7,51 
SST 
mg/L 96,0 58,0 25,0 101,0 53,0 7,0 

Nitratos 
mg N/L < 0,23 < 0,23 3,8 < 0,23 < 0,23 19,6 

Nitritos 
mg N/L < 0,003 < 0,003 0,14 < 0,003 < 0,003 0,16 

N amoniacal mg 
N/L 6,1 29,1 18,7 29,1 48,9 19,5 

N total 
mg N/L 88,7 43,5 34,8 74,8 111,3 82,3 

P solúvel 
mg P/L 0,4 2,7 1,5 2,4 3,1 0,34 

CQO 
mg O2/L 553,4 175,8 66,5 479,8 313,5 54,6 

CBO5 
mg O2/L 251,0 62,1 3,7 289,9 71,7 8,9 

Cloretos mg Cl/L 41,0 55,5 60,1 124,5 99,9 94,8 
Sulfatos 

mg SO4
2-/L < 10,0 < 10,0 < 10,0 45,9 12,9 13,0 

Colif. Totais 
ufc/100mL 3,45 E8 1,70 E6 5,50 E5 5,40 E7 4,95 E6 5,00 E4 

Colif. Fecais 
ufc/100mL 8,70 E7 1,00 E5 7,50 E3 3,15 E6 3,75 E5 2,50 E3 

Estreptoc.Fecais 
ufc/100mL 2,15 E6 1,00 E4 1,50 E3 2,75 E6 2,80 E5 1,00 E3 

E. coli 
ufc/100 mL 9,60 E7 1,20 E5 3,90 E3 3,65 E6 4,45 E5 4,35 E3 

 
Porto, 17/10/2006 

O Responsável 

 

Rui A. R. Boaventura 

Investigador Principal 



 

Anexo 3  
 
 
 
Resumo de um estudo experimental feito no Japão sobre os efeitos da ceifa em 

Phragmites australis 



 

 

Resumo de um estudo experimental feito no Japão sobre os efeitos da ceifa em 

Phragmites australis 

 

Desenvolvimentos recentes na aplicação de leitos de macrófitas no tratamento de águas 

residuais e em fito-remediação para remoção de metais em solos têm tido muita 

aceitação em todo o mundo. O caniço (Phragmites australis) é uma das plantas 

habitualmente usadas nestas aplicações devido à sua capacidade de remover poluentes 

orgânicos, metais pesados (Cr, Cu, Mn e Zn) e hidrocarbonetos. O corte e disposição da 

biomassa ceifada, que recolheu poluentes alvo e metais pesados do solo é o mecanismo 

mais usado no controlo contínuo da contaminação de solos através de vegetação. 

 

Por outro lado, a P. australis pode tornar-se uma espécie invasora em zonas de cultivo e 

ambientes aquáticos naturais. Isto pode diminuir a riqueza de espécies ou causar o 

desaparecimento completo de espécies típicas nativas.  

 

Existem várias técnicas na gestão/controlo desta espécie. Métodos tradicionais como o 

corte na altura do Verão ou Outono destinam-se habitualmente a proteger a 

biodiversidade, pelo que são típicos de zonas onde existem muitas espécies diferentes. 

 

Objectivos diferentes, em várias partes do mundo, têm levado à adopção de diversas 

técnicas. 

 

A altura do ano em que as plantas são cortadas influencia significativamente o seu 

ressurgimento e consequentemente a eficiência da ceifa na supressão ou sobrevivência a 

longo prazo das populações de P. australis. Os efeitos do corte dos caules durante o 

Verão na produção de biomassa aérea e na dinâmica de crescimento têm sido 

investigados e abordados em vários estudos, ao passo que os efeitos na regeneração de 

caules e dinâmica de crescimento dos rizomas mantém-se pouco conhecidos. A função 

de reserva dos rizomas merece especial atenção, uma vez que é um factor determinante 

para a estabilidade e capacidade de sobrevivência desta espécie.  

 



 

Quando se procede ao corte do caule, é recomendado que este mantenha um 

comprimento acima do solo de 0,25 m a 0,30 m, de modo a, por um lado, não ficarem 

folhas por cortar e, por outro, a evitar a submergência completa dos caules em alturas de 

chuva, de modo a não apodrecerem.   

 

Foi efectuado um estudo experimental no Japão, num ecossistema aquático natural, 

cujas condições são semelhantes às verificadas em leitos de macrófitas de águas 

residuais. Foram delimitados três talhões de área igual (10 m x 50 m). Um dos talhões 

foi mantido como termo de referência, não tendo sido efectuado o corte das plantas, um 

segundo talhão foi sujeito a uma ceifa em 4 de Junho e o terceiro foi cortado em 4 de 

Julho. 

 

Dinâmica de ressurgimento dos caules 

 

Em ambos os talhões ceifados o ressurgimento dos caules ocorreu quase imediatamente 

após o corte. A principal diferença em termos de crescimento foi a natureza dos padrões 

de regeneração: em Julho, um mês após a ceifa de Junho, 74% dos caules que se tinham 

regenerado eram pequenos ramos axiais que nasceram lateralmente nos caules cortados 

(26 % eram rebentos novos, crescidos directamente a partir dos rizomas). Em Agosto, 

um mês após a ceifa de Julho, as plantas cortadas em Julho apresentavam um aspecto 

mais saudável, mais verde e com caules nascidos exclusivamente a partir dos rizomas. 

No fim de Outubro, a percentagem de caules regenerados a partir de rizomas aumentou 

de 26% para 90% no talhão ceifado em Junho, tendo a maioria dos caules axiais 

morrido. O talhão ceifado em Julho não apresentou em qualquer altura caules axiais. 

Depois da ceifa e regeneração, o talhão ceifado em Julho tinha folhas mais largas e 

compridas do que o ceifado em Junho. Os caules regenerados nestes dois talhões 

apresentaram sempre diâmetros ligeiramente menores do que os do talhão de controlo, 

sendo os do talhão ceifado em Julho ligeiramente mais largos do que os ceifados em 

Junho. Os ramos axiais apresentaram sempre diâmetros inferiores a metade dos caules 

nascidos directamente dos rizomas. No fim de Outubro o talhão de controlo apresentava 

uma densidade de caules de 96 caules/m2, o talhão ceifado em Junho 110 caules/m2 



 

(mais 15% do que o de controlo) e o talhão ceifado em Julho 72 caules/m2 (menos 25% 

do que o de controlo). A ceifa aumentou a razão entre a massa da folha maior e a do 

caule mas não aumentou significativamente o número máximo de folhas: em Julho as 

plantas do talhão de controlo apresentavam o maior número de folhas do ano (9), ao 

passo que nos outros dois talhões o pico de  plantas ocorreu no final de Outubro, com 

10 folhas. No talhão de controlo, apesar dos primeiros sinais de morte de folhas se 

terem observado em Junho, estes não aumentaram até Setembro. No caso dos talhões 

ceifados, ambos começaram a apresentar sinais de senescência apenas no final de 

Outubro, altura em que o talhão de controlo estava numa fase de declínio muito mais 

adiantada, com cada caule a apresentar em média sete folhas mortas presas e apenas 

uma viva. 

 

Foi estudada a produção de biomassa ao longo do ano, contabilizando as partes aéreas e 

subterrâneas. A taxa média de produção de matéria seca aumentou de Abril até Junho 

nos três talhões. Em Junho foi atingido o máximo de 20 g/m2 por dia e de Julho a 

Outubro reduziu de 4 g/m2/dia para – 12 g/m2/dia, no leito de controlo. Depois da ceifa 

de Junho, este parâmetro apresentou um valor constante de 1 g/m2/dia até Julho e 

aumentou até 5 g/m2/dia, no final de Outubro. No caso do talhão ceifado em Julho, a 

produção de biomassa aumentou de 0,6 g/m2/dia em Julho para 6 g/m2/dia em Agosto e 

diminuiu para 4 g/m2/dia no final de Outubro. Ao contrário das plantas ceifadas, o 

aumento da biomassa aérea viva da população de controlo foi obtido essencialmente 

através dos caules em vez das folhas, apesar de os três talhões apresentarem valores 

semelhantes de biomassa aérea. Após o corte, nenhum dos talhões ceifados apresentou 

plantas com alturas semelhantes à máxima verificada no talhão de controlo, que ocorreu 

em Agosto, com um valor de 2,5 m. Apesar de crescerem desde a altura da ceifa até ao 

mês de Outubro, fim da época activa, estas plantas não ultrapassaram uma altura média 

de 1,2 m, não se verificando diferenças com a época de corte. 

 
Efeitos da ceifa de Verão na variação sazonal da biomassa dos rizomas e raízes 

 

A biomassa dos rizomas diminui de Abril até Maio e aumenta até Junho. Os valores de 

Junho eram cerca de 20 % superiores aos mínimos observados em Maio, depois do 

consumo das reservas armazenadas nos rizomas, que ocorre na Primavera. 



 

 

Em Outubro, quando o talhão de controlo e o talhão ceifado em Julho apresentavam o 

maior valor de biomassa nos rizomas (1,96 kg/m2), o talhão ceifado em Junho 

apresentava o mais baixo (1,44 kg/m2).  

 

Efeitos da ceifa de Verão na variação sazonal de biomassa do rizoma específico com a 

idade e densidade do bolbo. 

 

A biomassa viva dos rizomas apresentava a seguinte distribuição etária: 60 % 

correspondia a rizomas com 3, 4 ou 5 anos de idade, enquanto  apenas 5% dos rizomas 

tinham 6 anos de idade.  

 

O incremento de biomassa pode ser considerado um indicativo de acumulação de 

reservas de armazenamento, aumento da biomassa estrutural ou a combinação de 

ambos. Nos três talhões a categoria dos 6 anos, a mais velha analisada, continuou a 

apresentar diminuição de biomassa, provavelmente devido à morte estrutural. 

 

A biomassa dos rizomas novos no talhão de controlo foi cerca de 50 % superior à dos 

talhões cortados. 

 

No final de Outubro os diâmetros médios dos bolbos eram de 7,5 mm no talhão de 

controlo, 5,0 mm no talhão cortado em Junho e 6,3 mm no talhão cortado em Julho. 

 

O corte dos caules originou a redução da capacidade de acumulação de reservas dos 

rizomas mais velhos, em comparação com os mais novos, sendo este efeito mais notório 

no caso das plantas cortadas em Junho.  

 

Verificou-se que a ceifa em Junho originou um atraso na formação de novos rizomas, 

mas não alterou significativamente os seus níveis de reserva acumulados.   

 

 

 



 

Conclusões: 

 

- se a estratégia de gestão tem como objectivo suprimir o crescimento das Phragmites 

australis, a melhor altura de proceder à ceifa corresponde ao momento em que os níveis 

de reservas nos rizomas estão no mínimo ou os rizomas estão em fase dormente, o que 

acontece (no Japão, na região de Kanto) no fim de Maio até meio de Junho. O tempo 

específico de cada local varia de acordo com a altura de emergência primaveril dos 

caules. 

 

- rebentos formados quando os rizomas têm reservas baixas (por exemplo, aquando do 

corte de Junho) têm diâmetros menores e dão origem a caules mais finos do que os 

formados em alturas em que as reservas estão mais altas (Julho). 

 

- a ceifa origina plantas com folhas maiores, provavelmente como meio de compensar a 

perda de órgãos assimilativos numa fase de crescimento importante. 

 

- a melhor altura para efectuar a ceifa tendo em vista a remoção de nutrientes é um 

aspecto fundamental no tratamento de águas residuais. O corte dos caules no momento 

em que estes têm a sua maior dimensão é uma prática comum em muitos países. Um 

corte em Agosto (no pico da biomassa) no Japão corresponde a uma ceifa em Setembro 

em muitos outros países onde os rebentos começam a surgir no fim de Abril. O estudo 

mostrou que a ceifa de Junho removeu 0,69 kg/m2 de biomassa cortada, enquanto a 

ceifa de Julho removeu 1,18 kg/m2 , o que corresponde, respectivamente, a um valor 

inferior ao máximo observado no talhão de controlo em 46% e 9%. No entanto, a ceifa 

de Julho removeu o máximo sazonal de biomassa de folhas (0,26 kg/m2), removendo 

por isso uma proporção maior de nutrientes ligados às folhas do que ocorreria em 

Agosto, quando a biomassa de folhas era de 0,22 kg/m2 (no talhão de controlo). Outros 

estudos japoneses demonstraram que as Phragmites australis contêm em média 2,2, 1,9 

e 1,7% de azoto e 0,22, 0,19 e 0,16% de fósforo, em Junho, Julho e Agosto. Assim, as 

ceifas de Junho e Julho removeram 144 e 228 kg/ha de azoto e 14 e 23 kg/ha de fósforo, 

respectivamente. A ceifa em Agosto removeria 219 kg/ha de azoto e 20 kg/ha de 



 

fósforo. Verifica-se que a ceifa em Julho é a que garante a maior remoção de nutrientes, 

sendo quase dupla da que ocorre com a ceifa em Junho. 

 

- No ano seguinte ao da experiência registada neste artigo, verificou-se que o 

crescimento no talhão ceifado em Junho foi menor do que no talhão ceifado em Julho. 

O valor máximo de biomassa aérea observado no talhão ceifado no ano anterior em 

Junho foi 27% inferior aos observados no talhão de controlo e no talhão ceifado em 

Julho. Verificou-se igualmente no ano a seguir ao da experiência que, a ceifa em Junho, 

apesar de ter originado uma densidade de caules ligeiramente superior, provocou que 

uma diminuição do vigor e dimensão das plantas. A ceifa em Julho não originou plantas 

que se apresentassem significativamente diferentes no ano seguinte das que não foram 

cortadas. 

 

- Em termos de controlo de vegetação em ambientes naturais, conclui-se que ceifar em 

Junho reduz o crescimento das plantas, especialmente nos anos seguintes, ao passo que, 

pretendendo-se uma redução de nutrientes em águas residuais, deve-se optar por uma 

ceifa em Julho ou Agosto, mantendo-se uma população saudável para os anos seguintes. 

A repetição, ano após ano, de ceifas no final do período de ressurgimento das plantas 

(Junho, no Japão) pode enfraquecer as populações de Phragmites australis além de um 

nível de reparação, ao fim de alguns anos. 

 

- A redução de biomassa de rizomas depois da ceifa foi apenas de 7 e 6,6% para a ceifa 

de Junho e Julho, respectivamente, ao passo que a redução de biomassa no período 

primaveril seguinte atingiu 23%. No entanto, o nível de reservas restante no final do 

período de deplecção dos rizomas sugeriria que os rizomas ainda conteriam hidratos de 

carbono suficientes para alimentar aproximadamente três gerações sem qualquer 

recarga. Segundo [Graneli (1992)] a P. australis mantém um armazenamento 

importante e sub-aproveitado de reservas que podem assegurar a saúde da população, 

através do emergir de rebentos num ambiente estocástico que periodicamente reduz os 

níveis de recursos nos rizomas ou aumenta a exigência de recursos. Isto permite fazer 

face a uma mortalidade inesperada de rizomas devida a um Inverno excepcionalmente 

frio ou à perda de uma geração de rebentos que congelem na Primavera. A relação entre 



 

a biomassa de rizomas e a biomassa de caules e folhas não é inteiramente conhecida, 

sendo aparente a regulação do fenómeno de crescimento por um relógio biológico, 

dependente, entre outros factores, da temperatura. 

 



 

Anexo 4  

 
 
 
Relatório da precipitação diária registada no posto de Vila da Ponte no ano hidrológico 

2005/2006 (Inag – Snirh) 
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