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NOTA INTRODUTÓRIA 

De forma a enquadrar este trabalho o mais possível com o nosso curso, Ciências do 

Ambiente, ramo da Qualidade do Ambiente, e uma vez que já tínhamos como objectivo 

abordar o tratamento de águas residuais (ETAR`s), achamos pertinente fazer uma breve 

reflexão sobre essa temática mas no caso concreto através da utilização de plantas (Fito-

ETAR`s).  

Desta forma, propomo-nos a iniciar esta consideração fazendo uma síntese do que são as 

Fito-ETAR`s, descrevendo o seu funcionamento e os seus vários tipos, para posteriormente 

encarar um caso particular e um estudo efectuado, tendo desta forma, assim, uma base 

conceptual que permita uma melhor compreensão do mesmo. 

Também se fala um pouco das utilidades das macrófitas além da depuração das águas 

residuais. 
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INTRODUÇÃO  

A contaminação e a deterioração progressiva da água doce está a tornar-se num problema 

cada vez mais grave. A preocupação criada por este problema encontra-se reflectida com 

clareza numa legislação progressivamente mais rigorosa, promulgada nos países 

desenvolvidos para o tratamento adequado dos efluentes (Martinez, 1993). 

 

Os sistemas convencionais de tratamento das águas residuais permitem tratar caudais muito 

elevados em pequenos espaços mas, em contrapartida, são de custo elevado e exigem 

grande regularidade no caudal e na carga poluente dos efluentes. Este é o principal motivo 

pelo qual estes sistemas se encontram especialmente indicados para grandes aglomerados 

populacionais que possam proporcionar efluentes regulares e, sejam capazes de pagar os 

encargos a que este tipo de sistemas obriga (Martinez, 1993). 

 
Em alternativa às técnicas convencionais de depuração foi desenvolvida uma série de 

sistemas conhecidos como “naturais” que aproveitam e potenciam os processos de 

purificação físicos, químicos e biológicos que ocorrem espontaneamente na natureza. Estes 

sistemas, que exigem grandes áreas de terreno, apresentam baixo custo de inversão e 

manutenção, adaptando-se bem às variações do caudal e da carga poluente existente nos 

efluentes, razão pela qual são bastante adequados para pequenas comunidades rurais ou 

industriais agrárias (Martinez, 1993). 

 
Estes sistemas naturais têm vindo a desenvolver-se segundo algumas linhas preferenciais, 

que incluem, nomeadamente, o recurso à capacidade bioxigenadora de plantas aquáticas 

não micrófitas, a reconstituição e optimização de zonas húmidas, a generalização do uso do 

poder autodepurador do solo e a concepção/construção de sistemas artificiais baseados, 

fundamentalmente, nas capacidades depuradoras das macrófitas (Oliveira, 1995). 

 
Os sistemas de tratamento de água podem utilizar um tipo principal de plantas numa 

operação de monocultura, ou podem utilizar uma grande variedade de tipos de plantas numa 

operação de policultura. Os diferentes tipos de plantas utilizadas podem ser flutuantes, 

submersas ou emergentes. 
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Desta forma podemos afirmar que as Fito-ETAR`s representam uma tecnologia emergente, 

de baixos custos energéticos, eficiente e estética, susceptível de se revelar como uma boa 

alternativa aos sistemas convencionais no tratamento de águas residuais. Designadas em 

língua inglesa por constructed wetlands, treatment wetlands, vegetated submerged beds, 

reed bed treatment systems, as Fito-ETAR`s, são também conhecidas, em português, pelas 

denominações de lagoas e ou leitos de macrófitas, fito-lagunagem e ETAR`s através de 

plantas. 

 

FUNCIONAMENTO DAS FITO-ETAR`s 

Para projectar e fazer operar Fito-ETARs utiliza-se, de forma optimizada, a estrutura e a 

dinâmica funcional das zonas húmidas naturais (pântano, sapal, paul, caniçal, juncal, 

canavial, lodaçal, entre outros são designações comuns atribuídas a diversos tipos destes 

ecossistemas em Portugal). 

  
O regime hidrológico é o mais importante factor singular que afecta as características 

ecológicas, físicas e químicas das zonas húmidas (Gosselink & Turner, 1978 in Dias et al, 

2000). Este regime resulta da presença de áreas periodicamente inundadas ou que têm solos 

saturados em água durante a estação de crescimento vegetativo, ou, pelo menos, durante 

grande parte desse tempo. Nestas áreas, a saturação do solo exerce uma influência 

dominante sobre a vegetação e os outros seres vivos, que devem desenvolver mecanismos 

de adaptação às condições anaeróbias e reduzidas.  

 
Os atributos, propriedades e condições hidrológicas das zonas húmidas não lhes determinam 

maior passividade, face às zonas bem drenadas das terras emersas e face às zonas 

aquáticas. Os componentes bióticos das zonas húmidas são susceptíveis de controlar as suas 

condições aquáticas através de uma variedade de mecanismos que incluem a captura de 

sedimentos, o sombreamento da folha (ou da coluna) de água, a transpiração, a génese de 

turfa, etc. (Mitsch & Gosselink, 1993 in Dias et al, 2000). 

 

Muitos pântanos e certas zonas húmidas ribeirinhas acumulam, por esse meio, sedimentos, 

decrescendo a frequência com que se apresentam inundados. Também a vegetação das 

zonas húmidas influencia as próprias condições hidrológicas através de modos e processos 



GEOLOGIA DO AMBIENTE_______________________FITO-ETAR`S - Uma Tecnologia Emergente 
 

____________________________________________________________________________6 

 

diversos: a aglutinação de sedimentos com a finalidade de reduzir a erosão, a interrupção de 

fluxos aquáticos, a captura de sedimentos e outro material particulado, a construção de 

depósitos túrficos ou húmicos (Martins et al, 2002).  

 

A remoção, pelas Fito-ETARs, dos contaminantes em carga nas águas residuais ocorre em 

resultado de complexas interacões de fenómenos de natureza química, física e biológica. É, 

em bom rigor, o complexo “substrato-microbiota-plantas”, que assegura a descontaminação 

das águas residuais nas Fito-ETARs, e não, isoladamente, as “plantas” ou qualquer outro 

componente desagregado do todo. 

 

A extensão das cadeias alimentares das zonas húmidas e a enorme biodiversidade ali 

presente, permite que, por analogia, se equiparem estes ecossistemas a “super-mercados 

biológicos”. E a função depuradora que ali decorre, legitima que se lhes atribua o papel de 

“rins da natureza” (Martins et al, 2002). 

 
A saturação hídrica é a característica identitária mais típica das zonas húmidas. Esta 

circunstância determina o aparecimento de défices em oxigénio disponível, o que, em 

conjugação com a existência de diversos mecanismos associados de reposição desta 

substância, faz com que, de forma dinâmica, se estabeleçam no substrato das zonas 

húmidas sequências espaciais e temporais de micro-zonas dotadas de metabolismo de tipo 

diverso: aeróbio, anaeróbio e anóxico. Desta circunstância, o que interessa fazer avultar no 

âmbito do dimensionamento e operação das Fito-ETAR`s, é a capacidade das zonas húmidas 

se assumirem frequentemente como os principais ecossistemas redutores das paisagens, 

dotados de uma dilatada e extensa capacidade de processar não só nutrientes como também 

outras substâncias e materiais (Dias et al, 2000).  

 

Na base da remoção dos contaminantes das águas residuais e que constituem objecto de 

optimização no dimensionamento das Fito-ETAR`s e na escolha dos seus tipos, estão os 

principais mecanismos e fenómenos, típicos das zonas húmidas.   
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TIPOS DE FITO-ETAR`s 

Uma das classificações mais comuns de Fito-ETARs em tipos, de acordo com a forma vital 

das macrófitas aquáticas dominantes, foi proposta pelo dinamarquês Hans Brix da 

Universidade de Aarhus (Brix, 1993). Também Wetzel (1983) apresenta uma classificação de 

macrófitas aquáticas. 

 
Recorrendo aos dois sistemas referidos, este texto adopta uma classificação de Fito-ETARs, 

que considera os seguintes três tipos fundamentais:  

 
 Sistemas baseados em macrófitas aquáticas flutuantes (enraizadas ou livres); 

 Sistemas baseados em macrófitas submersas; 
 Sistemas baseados em macrófitas aquáticas emergentes. 

 
Na concepção de um sistema de tratamento é possível optar por um destes tipos, 

isoladamente, ou combiná-los, seja entre si, seja com órgãos de sistemas convencionais de 

depuração. 

Apresentam-se, de seguida, os três tipos fundamentais referidos. 

Sistemas baseados em macrófitas aquáticas flutuantes 

Incluem-se neste tipo sistemas com macrófitas aquáticas flutuantes enraizadas e com 

macrófitas aquáticas livremente flutuantes. O primeiro grupo integra, por exemplo, os 

géneros Nymphaea, Nuphar, Potamogeton e Hydrocotyle. Os géneros Lemna e Spirodela 

constituem exemplos do segundo grupo. Neste grupo podem ainda referir-se o conhecido 

jacinto-de-água e a alface da água (Pistia stratiotes).  

 
A análise que se vai seguir considerará, dentro deste tipo, 3 subtipos (Brix & Schierup, 1989 

in  Dias et al, 2000):  

 
 Sistemas baseados no jacinto de água; 

 Sistemas baseados em lemnáceas; 
 Sistemas baseados noutras espécies de macrófitas aquáticas flutuantes. 

 

A Figura 1 apresenta esquematicamente uma Fito-ETAR, que utiliza macrófitas aquáticas 

livremente flutuantes. 
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Figura 1 - Representação esquemática de um sistema de tratamento de águas residuais baseado em 
macrófitas aquáticas livremente flutuantes. Ilustra-se a espécie Eichhornia crassipes (jacinto de água). Figura 

adaptada de Brix (1993). 

 

Sistemas baseados no jacinto de água 

Eichhornia crassipes (C.F.P. Mart) Solms-Laub é a designação científica de uma das plantas 

aquáticas mais intensamente estudadas, o jacinto de água. 

 

Este interesse multifacetado resulta não apenas dos benefícios potenciais que se associam à 

espécie mas, também, dos danos que podem resultar para os ecossistemas face à 

multiplicação galopante e dificilmente controlável do jacinto de água (Soares & Ferreira, 

2001). 

 
Esta espécie, uma das mais produtivas do planeta, tem uma taxa de crescimento 

extraordinária. Estima-se que uma dezena de plantas é capaz de originar, durante uma só 

estação vegetativa, mais de meio milhão de novos exemplares, susceptíveis de cobrir 

completamente cerca de meio hectare de uma superfície líquida (Vasconcelos, 1970).  

 

É justamente esta enormíssima produtividade da planta que se procura utilizar no 

tratamento das águas residuais com infra-estruturas dotadas de jacinto de água 

(Vasconcelos, 1970).  

 
As Fito-ETAR´s com jacinto de água podem dimensionar-se para afluente doméstico bruto, 

para afluente primário ou secundário. Estes sistemas estão particularmente indicados para as 

zonas tropical e subtropical. Em Portugal existe alguma pesquisa em sistemas de jacinto de 

água (Saraiva et al, 1992) mas não se conhecem instalações de carácter permanente a 

operar. 

 
Os critérios de dimensionamento recomendados e normalmente utilizados em Fito-ETAR´s 

com jacinto de água são os seguintes: 
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 Carga orgânica: de 50 a 300 Kg de CBO5 ha–1 d–1 (o que corresponde a 5 - 30 g de 
CBO5 m–2 d–1), em função do tipo de água residual a tratar e dos objectivos de 

tratamento; 
 Tempo de residência: > 40 dias, para tratamento secundário (TS); 6 dias para 

tratamento secundário avançado (TSA); 6 dias para afinação terciária; 

 Carga hidráulica: > 2 cm d–1 para tratamento secundário (TS); 8 cm d–1 para 
tratamento secundário (TS); e tratamento secundário avançado (TSA), em 

simultâneo.  
 

É fundamental que se utilizem leitos múltiplos. Em muitos casos os sistemas com jacinto de 

água suscitam problemas com mosquitos que, entre outros métodos, se podem combater 

por controlo biológico, usando a espécie de peixe predador Gambusia affinis.  

Sistemas baseados em lemnáceas 

Designam-se aqui de lemnáceas as espécies que integram a Família Lemnacea. Referimo-nos 

a cerca de 35 espécies pertencentes a 4 Géneros: Lemna, Spirodela, Wolffiella e Wolffia 

(Vasconcelos, 1970). 

 

Tal como o jacinto de água, também as lemnáceas são dotadas de um desenvolvimento 

rápido e intenso. Estas plantas podem, em condições óptimas de crescimento, duplicar a sua 

biomassa em 2 – 3 dias. Algumas espécies possuem um crescimento nocturno tão grande ou 

superior ao diurno. Os sistemas de tratamento de água residual, que utilizam as lemnáceas, 

estão menos desenvolvidos, quer teórica quer praticamente, do que aqueles que utilizam o 

jacinto de água (Bonomo et al, 1996 in Soares & Ferreira, 2001). É sobretudo em tratamento 

terciário que as lemnáceas têm aplicação. Constituem também um “reforço” na eficiência dos 

sistemas de lagunagem. 

 
Os critérios de dimensionamento recomendados e normalmente utilizados em Fito-ETAR´s 

com lemnáceas são os seguintes (Martins et al, 2002): 

 

 Tempo de residência: ± 40 dias, na estação estival; > 2 meses, no Inverno;  
 Rácio Comprimento : Largura:  15:1;  
 Profundidade dos leitos: até 3 m  
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Sistemas baseados noutras espécies de macrófitas aquáticas flutuantes  

Embora existam na experiência mundial unidades de tratamento, a pleno funcionamento, 

que utilizam macrófitas aquáticas flutuantes diferentes do jacinto de água e das lemnáceas, 

é escassa a informação bibliográfica sobre o assunto. 

As espécies mais utilizadas nestes sistemas são: Hydrocotyle umbellata e Pistia stratiotes. 

Sistemas baseados em macrófitas aquáticas submersas 

As principais espécies que integram este tipo de Fito-ETARs são: Elodea canadensis, Elodea 

nuttali, Egeria densa, Ceratophyllum demersum, Hydrilla verticillata, Cabomba caroliniana, 

Miriophyllum hetrophyllum, Potamogeton spp. (Vasconcelos. 1970). Tratam-se de plantas 

com os seus tecidos fotossintéticos completamente imersos.  

 
A Figura 2 esquematiza um sistema com Elodea canadensis.  

 

Figura 2 -  Representação esquemática de um sistema de tratamento de águas residuais 
baseado em macrófitas aquáticas submersas. Ilustra-se a espécie Elodea canadensis. Figura 

adaptada de Brix (1993). 

 
A presença de macrófitas aquáticas submersas, em sistemas de tratamento, resulta útil visto 

que estas plantas possuem taxas elevadas de absorção das formas inorgânicas de carbono 

dissolvidas na água, particularmente CO2 e, igualmente, elevada capacidade de libertação de 

O2 fotossintético. A conjugação destes dois factores determina um crescimento dos valores 

de pH e, concomitantemente, a criação de condições óptimas para a volatilização da amónia 

e precipitação química do fósforo. As elevadas taxas de oxigénio favorecem também a 

mineralização da matéria orgânica presente na água. 

 
O uso de sistemas com macrófitas aquáticas submersas encontra-se ainda num estádio 

essencialmente experimental. 
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Sistemas baseados em macrófitas aquáticas emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Principais processos de depuração que ocorrem num 
sistema de plantas emergentes 

 

Este é o tipo de sistema mais frequente. É possível considerar aqui os seguintes sub-tipos: 

 
 1.Sistemas de Fluxo Superficial (ver figura 4a);  
 2.Sistemas de Fluxo Sub-superficial: 

o a. Horizontal (ver figura b); 
o b. vertical: 

 b.1. ascendente (ver figura 4c e 6); 

 b.2. descendente (ver figura 5) 
 

 Sistemas híbridos ou mistos - combinações entre 1 e 2 e entre 2a e 2b 

 

Sistemas de macrófitas aquáticas emergentes e de fluxo superficial 

Estes sistemas são mais frequentes nos Estados Unidos do que na Europa, embora 

curiosamente o conceito se pratique no nosso continente (Holanda) desde os anos 70 

(Greiner & de Jong, 1984 in Dias et al, 2000).  

 
A configuração destas Fito-ETAR`s consiste em bacias ou canais dotados de um sistema 

impermeabilizante que evite infiltrações. São ainda dotadas de algum solo ou outro tipo de 

substrato que suporte a vegetação emergente e de um corpo de água normalmente pouco 

profundo. 

 

Os principais critérios de dimensionamento recomendados e normalmente utilizados em 

Fito-ETAR´s de macrófitas aquáticas emergentes e com fluxo superficial livre são: 
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 Pré-tratamentos a montante da Fito-ETAR: tratamentos preliminares (gradagem, 

desarenação, etc) e, desejavelmente, tratamento primário (sedimentação primária); 
 Carga orgânica: < 112 Kg de CBO5 ha–1 d–1; 
 Carga hidráulica: para tratamento secundário (TS): 1,2 – 4,7 cm d–1; para 

tratamento terciário (TT): 1,9 – 9,4 d–1; 
 Tempo de residência: 5 – 15 dias; 
 Rácio do aspecto (comprimento:largura): >10:1; 

 Profundidade: 0, – 0,4 m; 
 Declive do fundo: 0,5%; 
 Solo / substrato: 20–30 cm para suportar o crescimento da vegetação, sem 

exigências especiais de permeabilidade (normalmente usam-se solos locais); 
 Vegetação mais frequente: especialmente Scirpus spp. e Typha spp. nos EUA; 

Phragmites australis na Europa;  

  

 

Figura 4 (a,b,c) -  Representação esquemática de um sistema de tratamento de águas residuais 

baseado em macrófitas aquáticas emergentes: a) fluxo superficial, ilustra-se a espécie Scirpus 
lacustris; b) fluxo sub-superficial horizontal, ilustra-se a espécie Phragmites australis; c) fluxo sub-

superficial vertical (percolação), ilustra-se a espécie Phragmites australis. Figura adaptada de Brix 
(1993). 
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Sistemas de macrófitas aquáticas emergentes e de fluxo sub-    superficial 

horizontal 

Este é o sistema de Fito-ETAR`s mais frequente. O conceito nasceu na Alemanha e após 

um período inicial de pesquisa foi colocado em operação, em 1974, em Othfresen. É 

conhecido por "Método Rizosférico" ("Root-Zone Method", em alemão 

"Wurzelraumentsorgung"). A água residual é distribuída à entrada do sistema e sujeita-se a 

um atravessamento (translação) mais ou menos prolongado ao longo da zona rizosférica 

(em redor das raízes) onde coexistem áreas aeróbias, anóxicas e anaeróbias. Diversos 

processos de natureza física, química e biológica concorrem para a depuração.  

 

Actualmente existem diversas pequenas modificações deste sistema (tipo de substrato, 

configuração e número de leitos, etc.).  

 
Os principais critérios de dimensionamento recomendados e normalmente utilizados em 

Fito-ETAR`s de macrófitas aquáticas emergentes e com fluxo sub-superficial horizontal 

são: 

 
 Pré-tratamentos a montante da Fito-ETAR: tratamentos preliminares (gradagem, 

desarenação, etc) e, desejavelmente, tratamento primário (sedimentação primária); 

 Carga orgânica: < 150 Kg de CBO5 ha–1 d–1 (normalmente < 80 Kg de CBO5 ha–1 d–

1); 

 Carga hidráulica: para tratamento secundário (TS): < 5 cm d–1; para tratamento 
terciário (TT): < 20 cm d–1;  

 Área específica: para tratamento secundário (TS): 2-5 m2 HE–1; para tratamento 

terciário (TT): 0,7 - 1m2 HE–1; 
 Tempo de residência: ± 5 dias ; 
 Rácio do aspecto (comprimento:largura): 2 ou 3:1 (é possível 1:1); 

 Solo / substrato: baseados em solo, em gravilha, em areões (conforme os sistemas 
e as escolas); 

 Profundidade do substrato: 0,6 – 0,8 m (em média); 

 Condutividade do substrato: 10–3 – 3.10–3 m s–1; 
 Porosidade do substrato: 0,3 – 0,45;  
 Declive do fundo: 1– 2%; 

 Impermeabilização: PEAD, PEBD, PVC flexível, Poliolefinas, Bentonite, etc.. 
 Vegetação mais frequente: especialmente Scirpus spp. e Typha spp. nos EUA; 

Phragmites australis na Europa; 
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Sistemas de macrófitas aquáticas emergentes e de fluxo sub-superficial 

vertical 

Neste tipo de Fito-ETAR`s consideram-se dois sentidos de fluxo: vertical descendente (o 

caso mais vulgar) e vertical ascendente. As Figuras 5 e 6 esquematizam estes tipos de Fito-

ETAR`s. 

  

 

Figura 5 -  Aspecto típico de um leito de fluxo vertical descendente (Sistema Seidel). Figura 
adaptada de Cooper et al. (1996) in Dias et al (2000). 

 

 

 

Figura 6 -  Aspecto típico de um leito de fluxo vertical ascendente. 

  
Nos sistemas de fluxo vertical descendente, a distribuição do efluente é feita à superfície 

dos leitos e a deslocação do líquido é em percolação (Figura 5). Nos sistemas de fluxo 

vertical ascendente, o escoamento ocorre por contra-percolação e por capilaridade.  
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Aparte esta diferença estrutural e de fluxo, os mecanismos de remoção de contaminantes 

são, essencialmente, os mesmos que ocorrem nos sistemas de fluxo sub-superficial 

horizontal.  

 
Os primeiros sistemas de tipo vertical provêm da Holanda ("campos de infiltração") 

(Greiner & de Jong 1984 in Dias et al, 2000), e igualmente da Alemanha (Sistema Seidel, 

também chamado Sistema Krefeld ou Sistema Instituto Max Planck) (Seidel, 1976 in Dias 

et al, 2000)), onde são mesmo anteriores às Fito-ETAR`s de fluxo horizontal.  

Sistemas de ensaio  

Para dimensionar Fito-ETAR`s destinadas ao tratamento de efluentes complexos (por 

exemplo industriais), dos quais exista pouca experiência precedente, torna-se altamente 

recomendável proceder a ensaios prévios de campo e de laboratório. Nessas 

circunstâncias, é vulgar usar-se um modelo piloto de Fito-ETAR, semelhante ao que se 

esquematiza na Figura 7.  

 

 

Figura 7 -  Fito-ETAR para ensaios. 
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A remoção de contaminantes da água residual, decorre em resultado de uma interacção de 

fenómenos químicos, físicos e biológicos. 

FUNÇÕES DAS MACRÓFITAS NO TRATAMENTO DA ÁGUA 

O tratamento da água por sistemas de macrófitas é feito de diversas formas: por absorção 

de substâncias pelas plantas, pelo fornecimento de condições propícias ao desenvolvimento 

de microrganismos e, indirectamente, por interacção com partículas do solo que é 

substrato das plantas (Moreira, 1998): 

 

 Captação de nutrientes e compostos químicos específicos – Além de elementos 
como o fósforo, o azoto ou o potássio, que constituem nutrientes para as plantas, 
outros elementos e compostos químicos são incorporados ou acumulados por 

algumas macrófitas, que são, por isso, utilizadas na depuração de efluentes de 
indústrias específicas. 

 Libertação de oxigénio pelas raízes – A libertação de oxigénio pelas raízes regista-se 
nas plantas que possuem parte aérea e parte aquática, tais como as macrófitas 
emergentes, as fixas de folhas flutuantes e algumas flutuantes. Estas plantas, 

tipicamente, possuem aerênquima. 
 

O aerênquima é um tipo de parênquima condutor e aerífero caracterizado por possuir 

amplos espaços intercelulares, o que facilita o intercâmbio de gases entre a parte aérea e a 

parte submersa de muitas plantas palustres e aquáticas. O sistema de espaços 

intercelulares está em comunicação com o ar atmosférico, por meio de estomas, situados 

em folhas e em caules emersos ou flutuantes. Este tecido permite o desenvolvimento de 

plantas em terrenos encharcados, sem sofrerem asfixia radicular (Vasconcelos, 1970). 

 

A libertação de oxigénio através das raízes para a rizosfera encontra-se bem documentada 

nas macrófitas. Brix (1993) apresenta uma revisão bibliográfica sobre este assunto e uma 

recolha de dados experimentais sobre a quantidade de oxigénio libertada. A libertação do 

oxigénio faz-se essencialmente através da ponta das raízes. As espécies com aerênquima 

possuem maiores concentrações internas de oxigénio e, consequentemente, um potencial 

maior para libertar uma maior quantidade desta molécula (Moreira, 1998). 

 
O oxigénio libertado pelas raízes possibilita o desenvolvimento de microrganismos em 

aerobiose na rizosfera e promove a oxidação de substâncias químicas: 
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 Filtração e decantação – A trama formada pelas macrófitas, num sistema com águas 

paradas ou com fluxo lento, favorecem a eliminação de sólidos em suspensão pelos 
processos de filtração e decantação. 

 Suporte de microrganismos e de invertebrados – As macrófitas servem de suporte a 

uma infinidade de organismos que eliminam microrganismos patogénicos e que, 
pelos processos de fermentação e de respiração, degradam a matéria orgânica. 

 Adsorção pelo solo – O substrato das macrófitas emergentes pode também ter um 

papel importante na retenção de formas químicas de fósforo e de azoto, quer por 
precipitação e deposição, quer por adsorção pelas partículas do solo. 

 

ALGUNS CASOS PARTICULARES DE FITO-ETAR’s 

Como já tínhamos feito referência anteriormente, após uma introdução à temática das Fito-

ETAR’s, passamos agora a apresentação de casos particulares. Desta forma, iremos 

demonstrar a eficácia de várias Fito-ETAR’s com o sistema Kickuth, aplicadas aos mais 

diversos domínios.  

 
A maior especificidade das ETAR Kickuth de depuração rizosférica reside, talvez, no facto 

de o efluente ser tratado e descontaminado numa interface de substrato e não em meio 

líquido, como na generalidade dos sistemas convencionais. 

 
O facto de o efluente ser tratado não na terra, mas num “solo especial”, “optimizado”, 

permite articular as diversas propriedades de depuração de um meio anisotrópico natural, 

constituído simultaneamente por “terra”, por “ar” e por “água”. Esta particularidade 

reflecte-se não apenas na óbvia maior variedade de interacções dos processos físicos, 

químicos e biológicos e consequentes rendimentos acrescidos de eficácia depuradora, mas 

ainda na possibilidade de instalar sistemas de tratamento subterrâneos, não visíveis 

directamente à superfície, com as óbvias vantagens estéticas (e outras daqui decorrentes).  

 
Podemos também referir que o uso de “solo optimizado”, como matriz de tratamento do 

efluente, permite carrear para a depuração do esgoto a acção de diversos organismos — 

por exemplo protozoários, algas do solo, fungos, microartrópodes (ácaros microscópicos e 

colêmbolos), entre outros, cuja eficácia na remoção de detritos orgânicos está 

cientificamente demonstrada, embora as técnicas clássicas de engenharia sanitária os 

considerem insuficientemente, talvez devido à tendência que têm de utilizar 

preferencialmente — quase em regime de exclusividade — o metabolismo bacteriano.  
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Para além de uma maior diversidade do biota actuante, na depuração de efluentes no solo 

participam ainda processos específicos deste meio natural como por exemplo a quelação 

(ou complexação), através da qual se conservam em solução — não tóxica — (e 

predominantemente orgânica) alguns metais, por exemplo ferro e cobre (Fe e Cu), que nos 

sais inorgânicos respectivos seriam tóxicos. 

 
Na remoção das cargas orgânicas ou seus vestigiais, presentes no efluente, os processos 

de mineralização e humificação, decorrentes no solo, desempenham um assinalável papel.  

 

Nas bacias depuradoras Kickuth, os compassos de plantação e a biocondução do 

crescimento das plantas conduzem a densidades de ocupação da ordem dos 1000 

caulóides por metro quadrado. As plantas a utilizar procedem de viveiro próprio da 

ETARPLAN. Nele são previamente “stressadas” para sobrevivência na ETAR. 

 
O papel das plantas no sistema é de natureza diversa. Apontam-se de seguida os 

principais. Por um lado, as plantas são naturalmente uma peça configuradora da ETAR, 

visto que a fisionomia geral da unidade, o seu aspecto — se quisermos — é determinado 

justamente por elas. Mas para além deste papel de vista, as plantas utilizadas 

desempenham funções de substância. Cabe-lhes transportar, de forma descendente, 

oxigénio para o substrato, o que suportará a actividade metabólica dos organismos 

aeróbios na depuração. Às raízes e rizomas — com crescimento vertical e horizontal 

praticamente permanente — de “Phragmites australis”, cumpre sulcar em constância o 

substrato, rasgando-o e estabelecendo permanentemente micro canais e passagens para 

obstar a colmatação. Finalmente, as plantas participam também directamente na remoção 

de alguns nutrientes do efluente — por exemplo nitratos, fosfatos, carbonatos e sulfatos — 

e indirectamente em diversos processos de simbiose e outras interacções ecológicas, 

biofísicas e bioquímicas do solo. 

 
Como não poderia deixar de acontecer, o sistema de depuração em solo, não apresenta 

unicamente vantagens relativamente às outras possibilidades de depuração. Um dos 

problemas técnicos destes sistemas, por comparação com as tecnologias de circulação em 

condutas e ou tanques abertos, reside como é evidente na maior complexidade dos 
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escoamentos hidráulicos em solo e na maior dificuldade da sua homogeneização, 

regulação, supervisionamento e controlo. 

 

No sistema Kickuth, o risco de colmatação ultrapassa-se, como se disse anteriormente, 

através da função drenante das raízes e rizomas das plantas. As outras dificuldades 

técnicas do escoamento estão também, no essencial, resolvidas por mais de 30 anos de 

experiência internacional e por algumas técnicas — também patenteadas — de divisão 

uniforme de caudais à entrada das bacias e seu encaminhamento pedológico. As câmaras 

de controlo e regulação à saída da ETAR, bem como as operações de drenagem à entrada 

e à saída, constituem outros meios de resolver a questão dos escoamentos. 

 

As ETAR Kickuth possuem a configuração exterior de um biótopo, isto é, representam um 

“pedaço de paisagem”, um elemento de aspecto natural, esteticamente agradável e não 

portador dos impactos visuais negativos, normalmente associados às ETAR’s. 

De seguida apresentamos um quadro com diversas FITO-ETAR’s Kickuth, com o respectivo 

número de pessoas que estas servem (Tabela 1). 

LOCALIZAÇÃO FITO-ETAR Nº DE PESSOAS QUE SERVE 

Vieira do Minho Salamonde 1 250 

Vieira do Minho Ruivães 400 

Vieira do Minho Rossas 600 

Vieira do Minho Salamonde 2 250 

Carregal do Sal Póvoa das Forcadas 200 

Faro Urb. Da Goldra 200 

Lisboa Parque Ecol. Monsanto 35 

Beja ETAR da Bacia do Sado 25000 (Terciário) 

Alcochete Barroca D’Alva 500 

Alcochete SOREGI, Frutas e Legumes 12 

Vila do Conde ROCAR, Metálicas L.da 7 

Felgueiras Aterro Sanitário 600 

Sertã Estalagem Vale da Ursa 60 

Barcelos Moradia 6 

Tabela 1.  FITO-ETAR’s, sua localização e número de pessoas que servem. 
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Todas estas Fito-ETAR’s, são monitorizadas de modo ao controlo da qualidade das águas 

para descarga em rios ou efluentes. Assim apresentamos de seguidas gráficos relativos a 

análises de vários parâmetros físico-químicos, à entrada e à saída das várias Fito-ETAR’s 

(Gráfico 1 a 7). 

 

 pH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados(inferior e superior), e dos valores 
de entrada e saída, de pH, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 

 

 
 

 Sólidos Suspensos Totais (SST) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 2: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados), e dos valores de entrada e saída, 
de SST, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 
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  Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 3: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados), e dos valores de entrada e saída, 

de CBO5, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 
 

 

  Carência Química de Oxigénio (CQO) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 4: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados), e dos valores de entrada e saída, 
de CQO, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 

 

 Azoto Total 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados), e dos valores de entrada e saída, 
de Azoto Total, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 
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 Fósforo Total 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 6: Comparação relativa, dos valores limite de emissão legislados, e dos valores de entrada e saída, 
de Fósforo Total, de várias amostras retiradas de ETAR’s Kickuth. 

 

 

 Coliformes Totais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Comparação relativa dos valores de entrada e saída de Coliformes Fecais, de várias amostras 
retiradas de ETAR’s Kickuth. 

 

SECAGEM, TRATAMENTO E CONFINAMENTO DAS LAMAS EM LEITOS DE 

MACRÓFITAS 

As Lamas 

A mudança nos hábitos humanos, traduzida por um aumento do consumo de água e dos 

desperdícios com ela rejeitados, associada ao já ultrapassado crescimento exponencial da 
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população mundial, aumentou consideravelmente, nos últimos anos, a quantidade de 

lamas produzidas nas ETAR's, trazendo uma crescente preocupação relativamente ao 

tratamento e confinamento deste produto. Um tratamento biológico é a única forma de 

atingir um desenvolvimento sustentável no problemático aumento da produção das lamas. 

 

As lamas são um material viscoso. O seu conteúdo de sólidos é baixo e essencialmente 

orgânico, pelo que é altamente fermentável. Normalmente mais de 95% das lamas, em 

peso, é água o que toma o seu transporte e deposição no destino final bastante oneroso. 

Além da elevada percentagem de água, as lamas possuem: 

 
 Elementos nutritivos: azoto, fósforo e potássio; 
 Compostos orgânicos, sendo possível citar mais de 20.000 diferentes compostos 

orgânicos poluentes, entre os quais bifenilos policlorados (PCB's), hidrocarbonetos 
(PAH's), pesticidas organoclorados; 

 Microrganismos patogénicos, com grande risco de contaminação para o meio 
ambiente. 

 

O tratamento das lamas, quer a nível de remoção de nutrientes, carga poluente e 

patogénicos, quer a nível de remoção de água, é, assim, fundamental. As técnicas actuais 

utilizadas no tratamento de lamas foram, na sua maioria, concebidas para ETAR's de 

grandes capacidades, estando, portanto, pouco adaptadas à maioria das necessidades 

portuguesas. Ademais a sua operação e manutenção, além de onerosa, requer pessoal 

formado ou especializado. 

 
No que diz respeito ao destino final das lamas, a sua valorização agrícola aparece como a 

opção mais viável desde que estas obedeçam aos valores limites impostos por lei e à 

periodicidade de análises das mesmas (também imposta por lei). A aplicação das lamas na 

agricultura, não passará de uma forma de transferência de poluição, caso a lei não seja 

aplicada. A introdução das lamas (sendo estas um produto higienizado e estável) nos solos 

apresenta inúmeras vantagens quer biológicas quer físico-químicas, para a agricultura. 

 

A secagem, tratamento e confinamento de lamas em leitos de macrófitas é um processo 

adequado e mais económico para resolver a questão das lamas. Esta tecnologia aproveita 

as energias renováveis para estabilizar, homogeneizar, desidratar e higienizar as lamas, 

convertendo-as num produto de valor agrícola. O processo em questão apresenta um baixo 

custo de manutenção e exploração, o desaparecimento do perigo “fecal” e do perigo de 
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contaminação das águas subterrâneas e uma integração paisagística interessante. De 

referir ainda que o sistema confina as lamas por largos períodos de tempo, permitindo 

“esquecê-las” quando hoje este produto obriga a uma preocupação quase quotidiana. 

As Plantas 

Várias espécies de plantas podem crescer em zonas húmidas, no entanto o número de 

espécies é limitado para o uso como um sistema de tratamento, quer de lama quer de 

efluente. Das espécies da Europa Ocidental, a Phragmites australis apresenta-se como a 

melhor escolha, apresentando as seguintes vantagens:  

 
 Crescimento rápido sob diversas condições; 

 Elevada capacidade de transpiração. Valores típicos de evapotranspiração sob 
condições da Europa Ocidental são da ordem dos 1500 mm/ano. No entanto este 
valor depende da temperatura do ar, da velocidade do vento e da humidade 

relativa; 
 Tolerância a diferentes níveis de água e também de secura; 
 Tolerância a valores de pH baixos e elevados e a valores consideráveis de 

salinidade; 
 Crescimento profundo de raízes e rizomas, que contribui quer para a condutividade 

hidráulica do leito quer para o transporte de oxigénio para o interior do leito; 

 Construção de novas raízes nos nós quando estes ficam envolvidos por novo 
material colonizável; 

 Plantação fácil. 

Função das Plantas 

O papel das plantas é idêntico em qualquer sistema de tratamento (lamas ou efluente), no 

entanto quando se fala em tratamento de lamas há que salientar a contribuição das 

plantas na desidratação: a sua evapotranspiração aumenta significativamente este 

processo. Por outro lado as plantas 

são responsáveis pela condução da 

água ao longo das suas hastes e 

raízes através das camadas de lama 

anteriores (as raízes e rizomas sulcam 

a lama “rasgando-a” e estabelecendo 

permanentemente microcanais e 

passagens que impedem a colmatação 

- Figura 8). Os caules agitam 
Figura 8 - Raízes e rizomas de Phragmites australis 
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mecanicamente as lamas recentemente derramadas, evitando assim uma colmatação dos 

leitos superiores. 

O Sistema 

Este processo é baseado na produção de biomassa obtida com Phragmites australis em 

locais e condições apropriadas, sendo a acção do processo a seguinte: 

Secagem 

A desidratação das lamas verifica-se por três mecanismos sendo eles a escorrência 

gravítica da água que é recolhida e encaminhada para fora do processo, a evaporação da 

água superficial e a evapotranspiração por parte das plantas. 

Tratamento 

A versatilidade e complexidade dos diferentes mecanismos de remoção de poluentes 

existentes num leito de plantas deve-se às diferentes características fisico-químicas e 

biológicas que ocorrem dentro e à superficie dos leitos, nomeadamente em termos de 

oxigenação, pH, potencial redox e temperatura. 

 
A acção conjugada das raízes, de protozoários, de algas de solo, de fungos, de 

microartrópodes (ácaros microscópicos e colêmbolos), etc., permite obter no final do 

processo, um produto perfeitamente higienizado e com a quase totalidade da matéria 

orgânica inicial, mineralizada. 

Confinamento 

Dependendo do projecto do leito de macrófitas e da boa gestão do mesmo, podem-se 

conseguir períodos de confinamento das lamas de 6 a 10 anos. 

A Tecnologia Kickuth  

Tal como no sistema Kickuth de tratamento de águas residuais, a maior especificidade dos 

leitos Kickuth de tratamento de lamas reside, talvez, no facto das plantas serem colocadas 

numa interface de substrato e não em meio inerte (Figura 9). Nos leitos Kickuth de lamas, 

existe apenas uma pequena quantidade de brita. O restante (e principal) suporte das 

plantas, é um substrato optimizado. 
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Dimensionamento e Operação 

Os leitos necessários (para cada caso) são divididos em três grupos, funcionando os grupos 

separadamente e em ciclos de três anos. (Dependendo da dimensão da instalação, cada 

grupo pode ser constituído por apenas um leito ou por mais). 

 
No primeiro ano, as lamas são distribuídas por todos os leitos, afim de se criarem as 

condições de desenvolvimento das plantas. No segundo ano começará o primeiro ciclo de 

três anos, em que as lamas serão, durante cada ano, distribuídas por cada grupo. No 

quarto ano um novo ciclo recomeçará e assim sucessivamente. Os leitos estarão, portanto, 

dois anos em completo repouso. Ocasionalmente, poder-se-á introduzir alguma lama nos 

leitos em repouso, para manutenção das plantas. Este procedimento ocorrerá de acordo 

com as necessidades observadas na exploração. No fim de vida útil dos leitos, remover-se-

á todo o substrato criado (as lamas propriamente ditas), e recomeçará todo o ciclo, não 

sendo necessária a replantação, basta deixar uma pequena camada de substrato, 

impregnada de rizomas. 

 

Em cada leito, junto á saída e no fundo, ao longo da sua extensão transversal, existe uma 

conduta perfurada embebida numa camada de brita n03 (15 x 30), que drenará as 

escorrências encaminhando-as para fora do sistema. Apesar de apresentar bons níveis de 

depuração estas escorrências, normalmente, retomam ao processo de tratamento de águas 

residuais. No entanto, se se justificar, podem ser encaminhadas directamente para a linha 

de água. Quando as lamas tratadas são retiradas dos leitos há que ter em atenção a 

existência de grande quantidade de raizes e rizomas nas mesmas. Uma aplicação imediata 

na agricultura provocaria uma infestação dos campos com Phragmites. É, assim, necessário 

um tempo, entre a retirada das lamas dos leitos e a sua aplicação na agricultura de modo a 

que, na ausência de luz e de água, todas as plantas e sua raízes morram. 

APLICAÇÃO DAS FITO-ETAR´S NA AFINAÇÃO DO EFLUENTE DE UMA 

SUINICULTURA 

Com este outro presente exemplo pretende-se estudar a aplicação de Leitos Construídos 

de Macrófitas (LCM) na afinação do efluente de uma suinicultura, previamente sujeito a um 

tratamento por lagunagem. 
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Características e Carga Poluente do Efluente de Suinicultura 

As características qualitativas e quantitativas do efluente de suinicultura dependem de 

vários factores como sejam o tipo de exploração, a dimensão da exploração, a idade e o 

sexo dos animais, a composição das rações, o tipo de estabulação, o processo de limpeza 

dos pavilhões, entre outros. Assim podem encontrar-se efluentes com diferentes 

composições e biodegradabilidade. Nas tabelas 2 e 3 apresentam-se os valores médios dos 

parâmetros de análises do efluente de suinicultura (DGRAH e DGQA). 

Parâmetros 
Valores médios 
(g/ kg peso de 

animal.d) 

Quantidade de 
dejectos 

74 

Sólidos totais 8,9 

Sólidos voláteis 
totais 

5,4 

Sólidos suspensos 
totais 

8,3 

CBO5 3,1 

CQO 6,4 

Azoto amoniacal 0,24 

Azoto total 0,51 

Fósforo (P2 O5) 0,42 

Potássio (K2 O) 0,40 

Tabela 2. Características médias dos dejectos de porco (por kg de peso de animal e por dia) 
(DGRAH* e DGQA**). 

*  D.G.R.A.H. - Direcção Geral de Recursos e Aproveitamento Hidráulico 
**D.G.Q.A. - Direcção Geral da Qualidade do Ambiente 

 

Parâmetros Valores médios 

Quantidade (L/animal.d) 8 - 15 

Sólidos totais (g/L) 35,60 

Sólidos voláteis totais (g/L) 21,60 

Sólidos suspensos totais 
(g/L) 

33,20 

CBO5 (g/L) 12,40 

CQO (g/L) 25,60 

Azoto amoniacal (g/L) 1,96 

Azoto total (g/L) 2,04 

Fósforo (P2 O5) (g/L) 1,68 

Potássio (K2 O) (g/L) 1,60 

Tabela 3. Características do efluente bruto diluído (diluição de (10.5 L/d de águas de lavagem) 
(DGRAH e DGQA). 
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A composição e o volume dos efluentes produzidos neste tipo de actividade, variam de 

exploração para exploração, consoante o tipo de alimentação, número, peso e sexo dos 

animais, tipo de estabulação e o volume de água consumida. 

 
Dentro da mesma exploração, o seu volume e composição varia também, consoante a 

periodicidade das operações de lavagem e desinfecção. 

 

No entanto, estes efluentes caracterizam-se fundamentalmente, pelos elevados teores de 

matéria orgânica (CQO> 20 g/L), sólidos suspensos totais (SST> 35 g/L), pela presença de 

compostos azotados e de metais pesados, apresentando variações de caudal 

compreendidas entre 8 e 15 L/animal.dia. 

 

Proveniência e Caracterização do Efluente Utilizado 

O efectivo máximo da exploração estudada é de 12 000 animais, no entanto este número 

pode sofrer pequenas variações. 

 
A unidade suinícola estudada pode considerar-se de produção intensiva, nomeadamente no 

que concerne à planificação das unidades de multiplicação, recria e acabamento em ciclo 

fechado e às soluções técnicas de alojamento adoptadas para os animais, nas diferentes 

fases de exploração pecuária. 

 
A exploração produz 120 m3/dia de efluente que são descarregados em 3 lagoas 

facultativas, dispostas em série, com crivagem prévia do efluente e passagem de parte 

deste efluente num biodigestor tipo pistão, sendo o tratamento efectuado essencialmente 

por sistema de lagunagem. 

 
As características físicas e químicas do efluente que interessa analisar são as que permitem 

avaliar o grau de contaminação deste e as susceptíveis de afectar o funcionamento do 

sistema, as quais se referem principalmente à matéria orgânica (CQO), condutividade, pH, 

azoto amoniacal, nitratos, sólidos em suspensão totais, metais pesados, cor e cheiro. 
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Caracterização do Efluente 

As análises físicas e químicas do efluente de suinicultura foram efectuadas tendo em vista 

os parâmetros mais susceptíveis de influenciar o funcionamento do sistema efluente-

matriz-plantas, as quais se referem à matéria orgânica (CQO, CBO), pH, sólidos suspensos 

totais, nutrientes, metais pesados e condutividade. 

 

Parâmetros 
1ª Lagoa E 1ª Lagoa S 2ª Lagoa 3ª Lagoa 

VMR VMA A B A B A B A B 

pH 7,58 7,82 8,02 8,17 8,19 8,15 8,31 8,19 6,5-8,4 4,5-9 

Condutividade 
(mS/cm) 

13,51 9,73 12,24 7,31 8,94 7,24 6,95 6,88 - - 

SST (mg/L) 12 180 2 320 890 590 383 500 223 500 60 - 

CQO (g/L O2) 20,81 8, 51 5,39 4,13 4,50 4,13 3,22 3,77 - - 

CBO (g/L O2) 7,04 1,80 N.D. 1,52 1,50 1,42 0,92 1,42 - - 

N-amoniacal 
(mg/L) 

2 169 2 106 895 1 361 1 714 1 347 410 1 236 - - 

N-nítrico (mg/L) 3 278 N.D. 2 835 N.D. 2 835 N.D. 2 126 N.D. 50 - 

N-Kjeldahl 

(mg/L) 
2 663 1 900 1 825 1 248 1 011 N.D. 499 1 114 - - 

Sódio (mg/L N.D. 376 N.D. 320 N.D. 320 N.D. 312 - - 

Potássio (mg/L) N.D. 1 280 N.D. 1 170 N.D. 1 130 N.D. 1 100 - - 

Fósforo total 
(mg/L) 

N.D. 18,2 N.D. 36,6 N.D. N.D. N.D. 29,9 - - 

Cobre total 
(mg/L) 

1,25 4,06 1,39 1,06 0,47 0,97 0,27 0,84 0,2 5,0 

Cálcio total 
(mg/L) 

N.D. 182 N.D. 102 N.D. 99,5 N.D. 98,9 - - 

Manganês total 
(mg/L) 

N.D. 1,98 N.D. 0,46 N.D. 0,41 N.D. 0,32 0,2 10,0 

Magnésio total 
(mg/L) 

N.D. 24,9 N.D. 16,4 N.D. 16,9 N.D. 13,5 - - 

Zinco total 
(mg/L) 

2,44 4,70 1,70 1,17 0,86 0,96 0,53 0,93 2,0 10,0 

Ferro total 
(mg/L) 

7,31 10,3 4,19 3,14 2,53 2,82 1,89 2,70 5,0 - 

Tabela 4. Composição físico-química do efluente de suinicultura. 
A= 20/12/00 
B= 20/02/01 
1ª Lagoa E – Amostra retirada na entrada da lagoa 
1ª Lagoa S – Amostra retirada na saída da lagoa 
VMA – Valores máximos admissíveis para efluentes de suinicultura destinados à rega e à descarga em cursos 
de água (DL n.º 236/98, de 1 de Agosto) 
VMR – Valores máximos recomendáveis para efluentes de suinicultura destinados à rega e à descarga em 
cursos de água (DL n.º 236/98, de 1 de Agosto) 
ND – Não determinado 
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O efluente apresenta uma elevada carga orgânica (particulada, dissolvida e em emulsão), 

um elevado teor de SST, metais pesados e o valor de condutividade bem como as 

concentrações dos compostos azotados (azoto amoniacal e azoto nítrico) situam-se muito 

acima dos valores máximos admitidos por Lei para rega e descarga em cursos de água. 

 

A composição do efluente como já foi referido está dependente de uma série de factores, 

nomeadamente, do tipo de exploração (criação de leitões, engorda, ciclo fechado), da 

dimensão da mesma, da idade e sexo dos animais, da composição das rações e do 

processo de limpeza dos pavilhões, mas a composição destes efluentes nas lagoas está 

também dependente das condições climatéricas, nomeadamente, do factor diluição. 

Resultados Experimentais 

Estudo da influência da composição do efluente, do tempo de retenção 

hidráulico, do tipo de matriz e da presença de plantas  

  

O estudo efectuado foi em descontínuo com o intuito de estudar e compreender a 

influência de alguns dos principais parâmetros que condicionam a eficiência de depuração 

nos leitos nomeadamente: a qualidade do efluente, o tempo de retenção hidráulico, o tipo 

de matriz e a presença de plantas. 

 
Os ensaios foram realizados nos leitos 1 e 2 com matriz de suporte de LECA e no leito 3 

com matriz de suporte de areia, sem plantas, e nos leitos 4 e 5 com matriz de suporte de 

LECA e plantados com Phragmites australis. Os leitos funcionaram em simultâneo, com 

escoamento sub-superficial vertical e com uma taxa de inundação de 60%. 

 

De modo a estudar o comportamento do sistema realizou-se ensaios utilizando 

concentrações crescentes de efluente homogeneizado proveniente da 3ª Lagoa. Utilizou-se 

uma carga hidráulica de 60L/m2 e testou-se tempos de retenção hidráulicos de 3, 7 e 10/11 dias. 

 

Resultados experimentais obtidos 

Nas tabelas 5, 6 e 7 apresentam-se os resultados experimentais obtidos nos ensaios 

realizados em descontínuo, relativamente aos vários parâmetros de caracterização do 

influente e do efluente. 
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Ensaio 
Número 

t.r. 
 

LEITO 1 LEITO 2 LEITO 3 

pH 
(a 

19ºC
) 

CQO 
(ppm) 

SST 
(g/L) 

pH 
(a 

19ºC) 

CQO 
(ppm) 

SST 
(g/L) 

pH 
(a 

19ºC) 

CQO 
(ppm) 

SST 
(g/L) 

1 
23/04/01 

0 h 8,16 933 0,155 - - - - - - 

1 h 8,33 782 0,090 - - - - - - 

2 h 8,40 857 0,075 - - - - - - 

2 
23/04/01 

0 h 8,20 1023 0,060 - - - - - - 

4,5 h 8,21 812 0,175 - - - - - - 

3 
23/04/01 

0 h 8,21 933 0,290 8,21 933 - - - - 

41 h 8,17 677 0,250 8,19 653 - - - - 

51 h 7,79 449 0,220 7,84 449 - - - - 

71 h 7,85 449 0,210 7,91 410 - - - - 

140 h 7,88 392 0,135 7,94 350 - - - - 

4 
30/04/01 

0 d 7,95 749 0,155 7,95 749 0,155 - - - 

3 d 8,09 518 0,105 8,15 495 0,125 - - - 

7 d 8,16 455 0,090 8,22 556 0,115 - - - 

11 d 8,13 469 0,075 8,30 506 0,110 - - - 

5 
11/05/01 

0 d 8,07 533 - 8,07 533 - 8,23 533 - 

3 d 8,13 448 - 8,18 437 - 7,85 515 - 

7 d 8,17 414 - 8,23 381 - 7,86 497 - 

10 d 8,05 381 - 8,18 348 - 7,77 446 - 

6 
28/05/01 

0 d 8,42 870 - 8,42 870 - 8,42 870 - 

3 d 8,39 670 - 8,55 653 - 8,25 768 - 

7 d N.D. 609 - N.D. 581 - N.D. 745 - 

11 d 8,45 520 - 8,52 470 - 7,97 698 - 

7 
08/06/01 

0 d 8,34 1882 0,350 8,34 1882 0,350 8,34 1882 0,350 

3 d 8,53 1372 0,185 8,62 1294 0,175 8,30 1450 0,165 

7 d 8,55 1354 0,180 8,64 1166 0,165 8,25 1406 0,185 

10 d 8,58 1128 0,120 8,66 1015 0,115 8,22 1293 0,133 

Tabela 5. Resultados experimentais dos ensaios realizados nos leitos 1, 2 e 3 
(sem plantas). 

N.D. – Não determinado 

 

Ensaio 
Número 

t.r. 
 

Leito 4 Leito 5 

pH 
(a 19ºC) 

CQO 
(ppm) 

SST 
(g/L) 

pH 
(a 19ºC) 

CQO 
(ppm) 

SST 
(g/L) 

6 
28/05/01 

0 d 8,42 909 - 8,42 909 - 

3 d 7,98 653 - 8,10 664 - 

7 d N.D. 591 - N.D. 601 - 

11 d 8,29 510 - 8,39 549 - 

7 
08/06/01 

0 d 8,31 2038 0,385 8,31 2038 0,385 

3 d 8,41 1450 0,188 8,33 1450 0,185 

7 d 8,40 1369 0,160 8,27 1316 0,158 

10 d 8,41 1203 0,113 8,32 1203 0,113 

Tabela 6. Resultados experimentais dos ensaios realizados nos leitos 4 e 5 (com plantas). 
 
N.D. – Não determinado 
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Ensaio 
Número 

t.r. 
 

LEITO 1 LEITO 2 LEITO 3 

N-nítrico 
(mg/L) 

N-amoniacal 
(mg/L) 

N-nítrico 
(mg/L) 

N-amoniacal 
(mg/L) 

N-nítrico 
(mg/L) 

N-amoniacal 
(mg/L) 

1 
23/04/01 

0 h 21,21 - - - - - 

1 h 18,36 - - - - - 

2 h 61,22 - - - - - 

2 

23/04/01 

0 h 43,69 - - - - - 

4,5 h 22,26 - - - - - 

3 

23/04/01 

0 h 17,49 - - - - - 

41 h 26,99 - - - - - 

4 
30/04/01 

0 9,39 - 9,39 - 9,39 - 

3 N.D. - N.D. - N.D. - 

7 6,70 - 7,29 - 7,93 - 

11 7,30 - 9,00 - 7,93 - 

5 
11/05/01 

0 1,35 0,77 1,35 0,77 1,35 0,77 

3 1,05 0,67 1,10 0,75 2,15 1,03 

7 3,88 0,21 3,42 0,49 3,14 0,64 

10 1,67 0,67 1,89 0,69 2,65 0,75 

Tabela 7. Resultados experimentais dos ensaios realizados nos leitos 1, 2 e 3. 
 
N.D. – Não determinado 

 

Análise dos resultados e discussão 

Influência da qualidade do efluente 

Com o objectivo de compreender a influência da qualidade do efluente na eficiência de 

depuração dos leitos, estudou-se a relação entre a alimentação ao leito e a eficiência de 

remoção, no que diz respeito à matéria orgânica, para 11 dias de tempo de retenção 

hidráulico. Acompanhou-se também a variação dos valores de pH nos leitos durante o 

período de retenção. 

Relação entre a carga orgânica alimentada aos leitos e a carga 

orgânica removida 

Estudou-se a relação entre a carga orgânica alimentada (g CQO/m2) e a removida para 

diferentes concentrações iniciais, correspondentes neste caso, a diferentes diluições do 

efluente de suinicultura, para 11 dias de tempo de retenção, nos leitos 1 e 2 (sem plantas). 
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A carga orgânica expressa em g CQO/m2 foi determinada tendo em atenção que os leitos 

possuem uma área superficial de 6,7 dm2 e foram alimentados com 4 litros de efluente por 

carga, correspondente a uma taxa de inundação de 60%. 

 
Pode-se considerar numa primeira análise que existe uma relação aproximadamente linear 

entre a carga orgânica alimentada aos leitos e a removida. No entanto, em sistemas tão 

complexos como estes, é uma consideração algo simplista, já que não tem em conta uma 

série de outros factores que condicionam a eficiência do processo, como o tipo de matriz 

de suporte, a densidade microbiana que se desenvolve na matriz de suporte ou as 

condições climatéricas. 

 

Numa tentativa de contabilizar a influência dos vários factores atrás mencionados na 

eficiência de remoção de matéria orgânica, procurou-se ajustar os pontos do gráfico a 

funções polinomiais, evidenciando um maior coeficiente de correlação do que na 

abordagem linear.   

 
Verifica-se que com uma função polinomial de grau 2 consegue-se um bom ajuste dos 

pontos do gráfico, permitindo reconhecer que eventualmente há a influência de outros 

factores, além da carga inicial de matéria orgânica, que de uma forma directa ou indirecta 

condicionam a remoção de CQO nos leitos. 

 

Note-se no entanto que contabilizar individualmente a influência dos factores que de forma 

mais directa deverão condicionar a eficiência de remoção de CQO nos leitos é muito difícil, 

pois eles estão interligados e dependentes de factores externos, como as condições 

climatéricas. 

 
Em suma, pode-se considerar que numa primeira aproximação existe uma relação 

aproximadamente linear entre a carga orgânica alimentada e a carga orgânica removida 

nos L.C.M., com cargas orgânicas entre 32 e 113 g CQO/m2. 

 
No entanto, na realidade a eficiência de remoção da matéria orgânica está condicionada 

por uma série de factores para além da carga inicial, que justificam as diferenças 

verificadas na relação entre a carga orgânica inicial e a removida em cada um dos leitos 



GEOLOGIA DO AMBIENTE______________________FITO-ETAR`S - Uma Tecnologia Emergente 

____________________________________________________________________________ 34 

estudados, utilizando o mesmo efluente, nomeadamente o tipo de matriz, a densidade 

microbiana e as condições climatéricas.  

Remoção dos sólidos em suspensão (SST) 

O efluente de suinicultura apresenta uma elevada concentração de matéria orgânica em 

suspensão, coloidal e em emulsão (CQO ≈ 21 g/L), contendo também um elevado teor de 

sólidos em suspensão (SST ≈ 13 g/L), sendo estes sólidos predominantemente partículas 

orgânicas. 

 

A remoção dos sólidos suspensos nomeadamente a matéria orgânica em suspensão pode 

ser mediada por uma série de mecanismos de remoção incluindo filtração, sedimentação, 

adsorção, difusão e biodegradação. No entanto, a filtração e adsorção parecem ser os 

principais processos de remoção dos sólidos em suspensão nos leitos. 

 
Nas tabelas encontram-se os valores de SST obtidos nos ensaios e na tabela 8 

apresentam-se as percentagens de remoção dos SST nos leitos de LECA para os tempos de 

retenção testados. 

 
% de remoção de sólidos suspensos totais (SST) 

Leito 1 Leito 2 Leito 4 Leito 5 

Tempo de 
retenção (d) 

3 7 10/11 3 7 10/11 3 7 10/11 3 7 10/11 

Ensaio 4 32,2 41,9 51,6 19,4 25,8 29,0 - - - - - - 

Ensaio 7 47,1 48,6 65,7 50,0 52,8 67,1 51,2 58,4 70,6 52,0 59,0 70,7 

Tabela 8. Percentagens de remoção de SST para tempos de retenção hidráulicos de 3, 7 e 10 dias. 

 
Apesar do efluente utilizado nos ensaios já ter sido sujeito a uma série de processos de 

depuração apresentando um teor de SST relativamente baixo (150-400 ppm) verifica-se 

uma percentagem de remoção na ordem dos 19,4-52,0% para 3 dias de tempo de 

retenção, na ordem dos 25,8-59,0% para 7 dias de tempo de retenção e na ordem dos 

29,0-70,7% para os 10/11 dias de tempo de retenção hidráulico. 

 

Da análise dos valores constata-se que a remoção dos SST ocorre principalmente nos 

primeiros dias do tempo de retenção, uma vez que é mediada por vários processos 

predominantemente físicos (filtração, adsorção), à qual se deverá seguir uma mineralização 

dos sólidos orgânicos que ficam retidos na matriz de suporte. 
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Remoção de compostos azotados 

A eficiência dos L.C.M. na remoção de compostos azotados, nomeadamente sobre a forma 

de amónia, tem sido abordada frequentemente, no entanto os teores referidos na 

literatura, não ultrapassam os 20-40 mg/L de N-NH4
+, uma vez que a maior parte dos 

estudos foram realizados com esgotos domésticos. 

 

No caso do efluente de suinicultura o estudo da eficiência de remoção de compostos 

azotados era particularmente importante, pois trata-se de um efluente rico nestes 

compostos, nomeadamente na forma de azoto nítrico e amoniacal. 

 

No entanto, os resultados obtidos experimentalmente não permitiram tirar conclusões 

sobre a eficiência de remoção dos compostos azotados através de L.C.M., visto as técnicas 

utilizadas no doseamento do azoto nítrico e do azoto amoniacal não serem as mais 

adequadas. Assim, seria importante estudar outras técnicas de doseamento de compostos 

azotados, no efluente de suinicultura. 

Influência do tempo de retenção hidráulico – Eficiência de remoção 

A eficiência de depuração em sistemas de macrófitas é função do tempo de retenção 

hidráulico entre outros factores. Para se atingir a grau de tratamento pretendido é 

necessário que o tempo de residência do efluente dentro do leito seja o suficiente para 

garantir a remoção física, química e biológica dos poluentes, a qual depende de outros 

factores como a taxa de inundação, a área superficial disponível, a espécie de plantas 

seleccionadas e as condições climatéricas. 

 

São geralmente as actividades biológicas que condicionam o estabelecimento do tempo de 

retenção do efluente no leito, pois os processos biológicos de degradação dos poluentes 

apresentam no geral cinéticas de degradação mais lentas. 

 

Normalmente, 6-7 dias, considera-se um tempo de retenção óptimo para o tratamento 

primário e secundário dos efluentes (Cooper et al., 1996 in Anjinho, 2000). Este período 

pode ser menor ou pode atingir valores na ordem dos 10-20 dias, dependendo da 

qualidade do efluente e de todos os outros factores atrás referidos. Para tempos de 

residência demasiadamente longos pode ocorrer estagnação do efluente e a criação de 
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condições anaeróbias, enquanto que tempos de retenção demasiado curtos podem não 

permitir o tempo necessário para ocorrer a degradação dos poluentes. 

 

A determinação do tempo de residência num sistema de L.C.M. deverá ser efectuada com 

base nas percentagens de remoção dos contaminantes do efluente. Normalmente, no caso 

de efluentes com elevada carga orgânica, como o efluente de suinicultura, essa 

determinação deve ser feita em primeira aproximação para a percentagem de remoção da 

carga orgânica. 

 

Com o objectivo de obter a maior eficiência de remoção no menor período de retenção e 

tendo em atenção a elevada concentração de matéria orgânica em suspensão no efluente 

a depurar, optou-se par testar 3 tempos de retenção distintos 3, 7 e 10/11 dias. 

 

Assim, para compreender o efeito destes tempos de retenção hidráulicos na eficiência de 

remoção nos leitos, analisaram-se os resultados apresentados nas tabelas atrás 

referenciadas no que se refere à eficiência de remoção da matéria orgânica. 

 
Os resultados obtidos expressos em termos de percentagens de remoção da matéria 

orgânica encontram-se apresentados na tabela 10.  

 
% de remoção de matéria orgânica (CQO) 

Ensaio 4 (28/05/01) Ensaio 5 (08/06/01) 

Leitos t.r. 3 (d) t.r. 7 (d) 
t.r. 11 
(d) 

t.r. 3 (d) t.r. 7 (d) 
t.r. 10 
(d) 

1 23,0 30,0 40,2 27,1 28,1 40,1 

2 24,9 33,2 46,0 31,2 38,0 46,1 

3 11,7 14,4 19,8 23,0 25,3 31,3 

4 28,2 35,0 43,9 28,9 32,8 41,0 

5 27,0 33,9 39,6 28,9 35,4 40,9 

Tabela 10. Percentagens de remoção da matéria orgânica para tempos de retenção hidráulicos de 
3, 7 e 10 dias. 

 

Nota: Estes ensaios foram realizados em descontínuo com concentrações crescentes do efluente 
homogeneizado proveniente da 3ª Lagoa. 

 

A eficiência de remoção da matéria orgânica para 3 dias de tempo de retenção para os 

leitos sem plantas com matriz de suporte de LECA (leitos 1 e 2) situa-se numa gama de 

23,0-31,2%, para 7 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 28,1-38,0% e para 

10/11 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 40,1-46,1%. 
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Nos leitos plantados com matriz de suporte de LECA (leitos 4 e 5) a eficiência de remoção 

de matéria orgânica para 3 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 27,0-35-

4%, para 7 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 32,8-35,4% e para 10 /11 

dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 40,9-43,9%. 

 

No leito sem plantas com matriz de suporte de areia (leito 3), verificaram-se, como seria de 

esperar, gamas de remoção de matéria orgânica inferiores aos casos anteriores. Assim, 

para 3 dias de tempo de retenção a remoção de matéria orgânica situa-se numa gama de 

11,7-23,0%, para 7 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 14,4-25,3% e para 

10/11 dias de tempo de retenção situa-se numa gama de 19,8-31,3%. 

 

Verifica-se portanto, em todos os leitos, um aumento da percentagem de remoção do CQO 

com o aumento da sua concentração no efluente para tempos de retenção hidráulicos de 

3, 7 e 10/11 dias, o que está de acordo com o comportamento atrás referenciado 

respeitante à relação entre a carga orgânica alimentada e a carga orgânica removida. 

Verifica-se também que a maior percentagem de remoção ocorre nos primeiros dias de 

tempo de retenção.  

 
Os leitos funcionam essencialmente como sistemas biológicos de depuração então o 

decréscimo da fracção de matéria orgânica biodegradável terá originado uma redução da 

eficiência de remoção do CQO. 

 
Com este caso podemos afirmar que as Fito-ETAR´s são um modo relativamente eficiente 

na depuração das águas provindas da suinicultura. 

 

 

 

 

 

Para além de se ter falado no uso das macrófitas e exemplos práticos do mesmo tendo 

como objectivo a depuração das águas residuais, as macrófitas têm outras utilidades e são 

estas que vão ser referenciadas no ponto seguinte. 
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VALORIZAÇÃO DA BIOMASSA DE MACRÓFITAS 

A produção de biomassa vegetal, como resultado da infestação de massas de água por 

invasores indesejáveis, ou proveniente de sistemas de depuração biológica, pode atingir 

quantidades superiores ao que seria conveniente (Oliveira, 1995). 

 
O que fazer desse material é uma pergunta de resposta importante e inadiável, quando a 

situação ocorre. Os efeitos negativos que a acumulação desses materiais, tornados 

indesejáveis porque de utilização imediata e rentável impossível (conjunturalmente), são 

bem conhecidos. 

 

Usualmente, a melhor maneira de combater uma planta, de efeito nocivo, é encontrando 

uma utilização comercial para a mesma, isto é, usando a expressão “Se não consegues 

derrotá-lo, junta-te a ele”. 

 

No caso das macrófitas esta estratégia foi posta em prática, existindo, pelo menos 

teoricamente, um vasto número de soluções possíveis. A passagem da teoria à prática 

pode, por razões de carácter económico, ser mais ou menos efectiva, em cada caso 

concreto que tenhamos de enfrentar (Oliveira, 1995). 

 
Os exemplos a seguir apresentados, não podem ser considerados como únicos e esgotando 

o problema. O importante é, para cada situação concreta, encontrar a solução óptima, a 

cada momento que passa tornada obsoleta e incompleta. 

Recuperação de metais pesados 

Algumas das plantas referidas têm uma capacidade muito significativa de bioacumulação 

de metais. O efeito depurativo que estes vegetais levam a cabo nas massas de água 

poluídas, onde se podem desenvolver, depende da luz solar disponível e da sua capacidade 

de penetração na massa de água considerada (Oliveira, 1995). 

 
É importante destacar que as espécies citadas são mais ou menos resistentes à presença 

de poluentes em solução e/ou suspensão, em contraste com o que se verifica com outras 

macrófitas e algas, sensíveis à poluição aquática. Assim, desde que os efeitos tóxicos não 

se sobreponham ao processo de crescimento vegetativo, pode verificar-se uma 

bioacumulação significativa de metais presentes na solução em causa, os quais é possível, 
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mais tarde, recuperar (Oliveira, 1995). Entre os casos citados na bibliografia, referem-se de 

seguida alguns exemplos: 

 

 Recuperação de cádmio, recorrendo ao Jacinto de água  
 Recuperação de prata, também recorrendo à Eichhornia crassipes  
 Recuperação de crómio, utilizando a Pistia stratiotes  

Acumulação de nitratos e fosfatos 

O uso de plantas aquáticas para bioacumulação de nitratos e fosfatos, tem um duplo 

interesse: 

 
 Controlar, prevenir e combater os processos de eutrofização 
 Obtenção de biomassa rica em N e P, que pode ser valorizada, para fins agrícolas e 

nutricionais. 
 

Os valores para as taxas e capacidade de bioacumulação de compostos azotados e 

fosfatados, assim como os dados relativos à composição de N e P da biomassa de algumas 

plantas aquáticas, apresentam uma variedade enorme de planta para planta e de elemento 

para elemento. Assim, torna-se virtualmente impossível obter uma visão global e simplista 

do problema. 

Utilização para fins alimentares 

A biomassa obtida representa um importante quantitativo de proteínas para alimentação 

animal (e/ou humana) e, também, de matéria-prima para extracção de metabolitos e 

produtos de valor industrial. Constitui ainda, eventualmente, matéria-prima para a 

produção de biogás e/ou utilizável como fertilizante/melhorador do solo (incluindo 

produção de composto) (Oliveira, 1995). 

 
Considerando, especificamente, o caso da biomassa do Jacinto de água, ela tem sido 

utilizada para fins diversos, de que se recordam os principais: 

 

 Produção de energia, por digestão anaeróbia  
 Alimentação animal 
  Produção de alimentos levedurizados  

 Ensilagem  
 



GEOLOGIA DO AMBIENTE______________________FITO-ETAR`S - Uma Tecnologia Emergente 

____________________________________________________________________________ 40 

Utilização para fins energéticos 

A utilização de biomassa de plantas aquáticas para produção de energia, foi estudada por 

numerosos autores. 

 

A silagem obtida, proveio da mistura com melaço de cana e outros produtos residuais 

secos, de modo a facilitar o desenvolvimento da microflora láctica. Quanto à produção de 

biogás, referem que na digestão de biomassa de Jacinto de água, com um tempo de 

retenção de 10 dias e uma carga volumétrica de 4 Kg sol. totais. m-3. dia-1, o rendimento é 

de 0.1 m3 Kg-1 sol. totais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após esta abordagem a esta nova tecnologia de tratamento de águas residuais, através de 

plantas, gostaríamos de finalizar com algumas breves considerações. Assim, perante tudo o 

que foi relatado e descrito fica bem claro, que esta tecnologia é sem sombra de dúvida 

fiável, eficaz, rentável e aliada a tudo isto agradável para a “vista”. 

 
As Fito-ETAR’s revelam-se não só uma boa alternativa para o tratamento de resíduos 

domésticos de uma povoação, mas também e cada vez mais uma tecnologia ao serviço das 

industrias de químicos, agro-pecuária e outras. As zonas húmidas, com a sua estrutura 

específica e dinâmica de funcionamento, baseada em substratos saturados hidricamente, 

representam a matriz teórica para dimensionar e fazer operar Fito-ETARs. 

 
Estes sistemas são adequados para pequenos aglomerados populacionais, onde haja 

disponibilidade de terreno e se pretenda um tratamento de águas residuais com baixos 

custos de investimento, manutenção e operação per capita. Podem também ser utilizados 

como sistemas de afinação ou de reabilitação de sistemas de tratamento convencionais. 

 

De entre os vários tipos de Fito-ETAR’s descritos neste trabalho, as de macrófitas aquáticas 

emergentes e fluxo sub-superficial, são as mais frequentes neste momento.  

 
Contudo a eficácia de uma Fito-ETAR passa sem dúvida nenhuma pela escolha acertada do 

tipo de planta, o que obriga a um conhecimento aprofundado de valores condicionalismos: 
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 Facilidade e eficiência da colheita; 

 Adaptação ao tipo de clima existente na zona onde será implementada a Fito-ETAR;  
 Teor de Humidade (tão baixo quanto possível); 
 Teor em Proteínas (Oxigénio mais elevado); 

 Teor em celulose bruta e lenhina (os mais baixos possível); 
 Capacidade de absorção de minerais (o mais elevada possível); 
 Períodos de crescimento e de viabilidade de colheita (o mais alargado possível); 

 Não toxicidade para animais e para o Homem; 
 Possibilidade de conversão em subprodutos valiosos, ou de extracção de 

substâncias economicamente interessantes; 

 Existência de um número limitado de pragas e doenças, em relação a essa planta. 
 

Por fim, resta-nos desejar que novas tecnologias se desenvolvam e que as já existentes, 

como a do tratamento de águas através de plantas, possam avançar cada vez mais e que a 

humanidade possa beneficiar com esse progresso.  
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Simbologia Utilizada 
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SIMBOLOGIA UTILIZADA 

 

 CBO5 Carência bioquímica de oxigénio em 5 dias 

 CO2 Dióxido de carbono 
 D Dia 

 HE Habitante equivalente 

 NO2
– Ião nitrito 

 NO3
– Ião nitrato 

 O2 Oxigénio molecular 
 TS  Tratamento secundário 

 TSA Tratamento secundário avançado 

 TT Tratamento terciário 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


