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Abstract 

The purpose of the present article is to test the feasibility of a grey water treatment system (Green 

walls) at a laboratory scale. Treatments of this type have been developed driven by the aggravation of 

the lack of water and by the need for new sources of this resource with accessible and efficient 

treatments.  

In addition to the reuse and water use, the associated benefits include the valorization of space and 

the introduction of more green spaces in urban centers, which in turn lead to other benefits such as 

CO2 reduction, O2 production, development of healthier microclimates and improvement of aesthetics.  

It was thus intended to analyze a list of variables that contribute to the results of this type of treatment, 

such as the characteristics of grey waters, the influence of the filling medium (cork and a porous 

ceramic), plant species, hydraulic loads and pollutant removal performance. This solution seems to be 

quite attractive, due to its economic benefits and feasibility in the treatment. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade de um sistema de tratamento de águas 

cinzentas (Paredes Verdes) a uma escala laboratorial. Tratamentos deste tipo têm vindo a ser 

desenvolvidos devido ao agravamento de falta de água e necessidade de novas fontes deste recurso 

com tratamentos acessíveis e eficientes.  

Os benefícios associados, para além da reutilização e aproveitamento de água, englobam o 

aproveitamento de espaço e introdução de mais espaços verdes em centros urbanos, que por sua 

vez acarretam outros benefícios como redução de CO2, produção de O2, desenvolvimento de 

microclimas mais saudáveis e melhoramento da estética.  

Assim, pretendeu-se analisar uma lista de variáveis que contribuem para a eficiência deste tipo de 

tratamentos e, entre elas, estão as características das águas cinzentas, a influência do meio de 

enchimento (Cortiça), espécies de plantas, cargas hidráulicas e o desempenho da remoção de 

poluentes.  

Palavras Chave – Paredes Verdes, Águas Cinzentas, Sustentabilidade, Gestão de Águas Residuais, 

Remoção de Poluentes. 
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1. Introdução 

1.1 Motivação 

Ao verificar-se que a escassez de água é um problema real, desenvolveram-se tecnologias que 

permitem o correto aproveitamento e tratamento deste recurso. O desafio atual exige o 

desenvolvimento de tecnologias de baixo custo e reduzida manutenção, que sejam, ao mesmo 

tempo, de alta eficiência no tratamento de águas residuais. 

Uma das alternativas que se tem vindo a verificar viável, passa pela separação prévia de águas 

cinzentas (AC) do esgoto bruto, uma vez que estas apresentam um nível mais reduzido de poluentes. 

Estas são definidas por águas residuais urbanas que incluem as descargas de banhos, chuveiros, 

lavatórios (casa de banho e cozinha) e máquinas de lavar, mas não contêm águas residuais de 

sanitários (Li et al., 2009). A água proveniente do lavatório da cozinha não é consensual na descrição 

anteriormente dada pois pode conter desperdícios alimentares, óleos e gorduras que contribuem para 

o aumento da carga orgânica e para a consequente formação de maus cheiros.  

No entanto, esta alternativa permite obter água com ótimas características para ser usada, por 

exemplo, na irrigação, não apresentando, contudo, qualidade compatível com uma reutilização direta, 

carecendo por isso de tratamento. As águas cinzentas representam cerca de 50-80% do volume total 

de água residual doméstica (Li et al., 2009) e pode ser reutilizado através do tratamento destas 

águas. 

Dentro das características de tecnologias de tratamento a que nos referimos (baixo custo e fácil 

manutenção) as paredes verdes são sistemas muito promissores. Estes sistemas de biofiltração 

verticais (Paredes Verdes) são constituídos por uma estrutura que suporta vegetação e um meio de 

enchimento filtrante que permite o crescimento de biofilme e que se encontra ligada a uma parede, 

com um sistema de recolha de águas tratadas, representam uma potencial solução para ser usada 

em centros urbanos com o problema de falta de espaço.  

Para além do benefício direto do aproveitamento deste recurso, o desenvolvimento destas 

tecnologias acarreta uma grande lista de outras vantagens, tais como melhorar a paisagem urbana 

através de mais espaços verdes, redução de CO2 e produção de O2, criação de novos microclimas, 

isolamento de casas e ainda o aumento de biodiversidade em ambientes urbanos. Se este conceito 

conseguisse ser aplicado em grande escala ao nível de uma cidade, poderia reduzir 

significativamente a dependência de estações de tratamento de águas residuais e toda a estrutura 

adjacente, reduzindo assim os custos neste sector (Masi et al., 2016).  

Vários estudos mostram que sistemas deste tipo são de baixo custo e uma alternativa bastante 

sustentável, contribuindo para o crescimento verde de uma cidade (Fowdar et al., 2017). 
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1.2 Objetivos da Dissertação 

No âmbito desta tese de mestrado pretende-se estudar o funcionamento de um sistema com as 

características acima referidas, isto é., um leito de macrófitas com escoamento vertical (Parede 

Verde) para tratamento de águas cinzentas, através de um modelo laboratorial de pequena escala, 

com o intuito de fazer uma análise preliminar deste tipo de sistemas para futura aplicação em 

instalações de grande escala ao nível de instituições caracterizadas pela produção de volumes 

significativos de águas cinzentas, tais como ginásios, grandes empresas, grandes superfícies 

comerciais e estabelecimentos de ensino 

Para o efeito, foi necessário que o estudo inclui-se também uma caracterização detalhada do recurso 

a ser usado, com a intenção de se dominar o conhecimento do mesmo e verificar se estas águas 

apresentam características que se enquadram num contexto geral. Assim, foram recolhidas amostras 

de águas cinzentas domésticas e institucionais, que foram analisadas em detalhe durante o decorrer 

de todo o estudo. 

Com o intuito de atingir o objetivo definido, foram realizados vários testes não só para caracterização 

das águas cinzentas mas também para analisar a eficiência de remoção de poluentes, incluindo a 

influência do meio de enchimento, que serve como meio filtrante, e a importância da vegetação no 

processo.  

Os parâmetros alvo de análise incluem pH, sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos 

voláteis (SSV), carência bioquímica de oxigénio (CBO5), carência química de oxigénio (CQO), azoto 

total (N), fosfatos (P), patogénicos, entre outros. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos e as respetivas referências 

bibliográficas e anexos. O presente capítulo é introdutório onde se descreve o enquadramento geral 

da dissertação, os objetivos, alguns conceitos relevantes e o modo como esta se encontra 

estruturada. 

No segundo capítulo são descritos de uma forma aprofundada os conceitos fundamentais para a 

compreensão da dissertação. Estes incluem uma caracterização aprofundada das águas cinzentas, a 

legislação existente relativamente à reutilização das mesmas, o tipo de tratamentos existentes e o 

que esperar de sistemas semelhantes ao que irá ser construído no presente trabalho. Este capítulo 

termina com uma análise da aceitação social de sistemas deste tipo. 

O terceiro capítulo focaliza-se numa descrição cuidada dos métodos e materiais usados ao longo do 

estudo. Este capítulo é de extrema importância, pois o estudo concentrou-se grandemente na criação 

de procedimentos e métodos capazes de atingir o objetivo. Como tal, dividiu-se em dois subcapítulos 

que abrangem os aspetos mais importantes: a caracterização das amostras de águas cinzentas e a 
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caracterização de todos os aspetos relacionados com a montagem da parede verde. É fundamental 

que seja criada uma estrutura sólida capaz de dar continuidade a outros testes futuros. 

No quarto capítulo encontram-se apresentados os resultados relevantes para o estudo. Também 

nesta parte são apresentadas as respetivas análises aos dados obtidos, verificando a viabilidade dos 

resultados. 

Por último, o quinto capítulo diz respeito às conclusões obtidas face aos objetivos estabelecidos. Este 

capítulo inclui também os desenvolvimentos futuros propostos, com vista à continuidade de estudos 

relacionados com o tratamento e reutilização das águas cinzentas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Caracterização de Águas Cinzentas 

2.1.1 Quantidade de Águas Cinzentas 

A quantidade de águas cinzentas está diretamente relacionada com os hábitos diários das 

populações. Como tal, existem muitos fatores que influenciam a média de águas cinzentas usadas 

diariamente. As variáveis em causa são os estilos e necessidades de vida de indivíduos e de 

comunidades, parâmetros como a idade e o sexo das populações, localização geográfica e grau de 

abundância de água. Porque não depende apenas de um fator, a média de consumo pode variar 

entre 90 a 120 L/dia por pessoa, em países desenvolvidos, e entre 20 a 30 L/dia por pessoa, em 

países em desenvolvimento, (Li et al., 2009). Esta diferença deve-se claramente à escassez de 

posses e à dificuldade de acesso a este recurso.  

Outra estimativa realizada por um estudo mais recente (Ghunmi et al., 2011) indica que num total de 

201 L/dia consumidos por pessoa em média, as AC representam 60 - 75% deste volume e ao serem 

reaproveitadas vão diminuir o impacto que a água residual tratada tem sobre os rios/oceanos, uma 

vez que a descarga é feita nestes meios e em muitos casos sem cumprir as normas definidas, 

nomeadamente o nível de diluição nos rios e a concentrações de certos parâmetros.  

O volume de águas cinzentas resulta, tal como referido anteriormente, de várias fontes, sendo 

possível avaliar a contribuição de cada uma. Se consideramos os banhos e duches, estes 

representam cerca de 60% do volume durante os picos de descargas, i.e., durante a manhã entre as 

4-8h e ao fim do dia entre as 18-22h. No entanto, nas restantes horas, a percentagem referente a 

esta fonte é de apenas 10-15%. (Butler et al., 1995) 

O mesmo estudo, Butler et al. (1995), mostrou também que a segunda maior contribuição para o 

volume de AC são as máquinas de lavar, e estas chegam a representar cerca de 50% das descargas 

durante o fim da manhã e início da tarde.  

Em suma, e segundo Vieira et al. (2002), os efluentes que se traduzem em águas cinzentas (banhos, 

lavatórios, máquinas de lavar) representam um valor que ronda os 60% de um total de água usada 

diariamente (fig. 2.1). O facto de se ter esta percentagem de volume em AC pode traduzir-se em mais 

de 40% de águas com pouca carga orgânica disponíveis para serem reaproveitadas com ou sem 

tratamento dependo do tipo de uso que lhes for atribuído. 
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Figura 2.1 - Estimativa da distribuição do consumo de águas numa residência. (Fonte: Vieira et al. 2002) 

 

2.1.2 Qualidade de Águas Cinzentas 

Quando se fala de qualidade das águas em geral, existem inúmeras variáveis que devem ser tidas 

em conta, com o intuito de se entender que tipo de uso ou de tratamento se deverá aplicar. É 

fundamental que haja esta análise pois este recurso está diretamente ligado a questões de grande 

importância como saúde pública e bem-estar das sociedades.  

As águas cinzentas não são exceção e, como tal, para garantirmos que cumprem os parâmetros de 

qualidade devem ser avaliadas ao nível do seu pH, matéria orgânica (CBO5, CQO), sólidos 

suspensos (SST e SSV), nutrientes (N e P) e coliformes totais e fecais. A importância da lista de 

parâmetros referida anteriormente pode variar com o tipo de destino que estas águas possam ter 

após o tratamento.  

As substâncias presentes nas AC resultam geralmente de produtos de higiene pessoal, detergentes, 

cabelos, pele, partículas de caspa e sujidade da roupa, sendo todas facilmente biodegradáveis. Esta 

biodegrabilidade faz com que o tratamento não possa ser muito retardado, pois podem desencadear-

se reações que provoquem maus cheiros e desconforto (Valente Neves and Silva Afonso, 2010). 

Apesar de não dispensar o tratamento, estas águas contêm concentrações bastante inferiores 

quando comparadas com as águas residuais domésticas. Através da tabela 2.1 é possível verificar 

esta diferença, em relação a alguns parâmetros.  
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Tabela 2.1 - Comparação das características de águas cinzentas e águas resíduais domésticas 

Parâmetros Unidades Águas Cinzentas não tratadas Águas Residuais 

pH -  7.24 –8.34 - 

CQO mg/L 216–320     1050 

CBO mg/L 68–120 450 

SST mg/L 240–280 503 

COT mg/L 23–36.48 - 

N (total) mg/L 17–28.82 70.4 

NO3 - N mg/L 12.32–7.84  - 

P (total) mg/L 2.934–3.84  17.3 

NH4 - N mg/L 10.28–14.56  - 

CF UFC/100ml 50–120 - 

SDS mg/L 14.99–35.89   - 

PG mg/L 11.58–46.59 - 

TMA mg/L 8.67–15.54 - 

a Valores retirados da fonte Ramprasad et al. (2017) 

b Valores retirados da fonte Metcalf & Eddy (2002) 

 

Vários estudos foram levados a cabo ao longo de vários anos tornando possível, hoje em dia, saber 

quais as contribuições de cada fonte de AC em termos da concentração de cada parâmetro, 

seguindo-se assim uma descrição mais detalhada de cada um destes.  

pH 

Segundo Noutsopoulos et al. (2018), os valores de pH nas diferentes fontes ronda o neutro, no 

entanto existem pequenas diferenças, sendo na água de banhos e de lavatórios ligeiramente superior 

ao neutro (7,4-7,8) e na água das máquinas de lavar a roupa mais aproximado de valores alcalinos 

entre os 7,5 e os 9,1.  

Os valores de pH das AC estão directamente dependentes dos valores de pH da água que chega às 

casas, contudo os produtos usados em cada fonte de AC também têm um grande impacto na 

alteração deste valor. É comum afirmar-se que o pH de uma mistura de AC se encontra num intervalo 

de 6-9. 

Orgânicos 

As AC têm valores de CBO5 e CQO muito inferiores quando comparadas com as águas residuais. As 

águas provenientes dos banhos, de lavatórios e de máquinas de lavar a roupa contêm muito menos 

carga orgânica que as águas provenientes das sanitas e dos lavatórios de cozinha. Entre os banhos, 

lavatórios e máquinas de lavar a roupa, o mais significativo em termos de CBO5 são as máquinas de 

lavar da roupa, com valores entre os 662-1363mg/L seguido dos lavatórios com intervalo entre 150-

350mg/L e por último os banhos com valores de cerca de 250mg/L. (Butler et al., 1995; Noutsopoulos 

et al., 2018)  
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Ramprasad et al. (2017) caracterizam as AC não tratadas com uma concentração em CQO de 216-

320mg/l e CBO com um valor médio entre 68-120mg/L. A relação entre o CQO e o CBO indica-nos 

certos parâmetros. Apesar de ser uma concentração menor que em esgoto doméstico o rácio 

CQO/CBO neste tipo de água é superior (2.7-3.0), e portanto isto indica-nos que as AC contêm um 

teor superior de matéria orgânica recalcitrante. Outros estudos indicam rácios bastante inferiores 

atingindo valores <1, que se adequam melhor ao tratamento biológico (Li et al., 2009; Masi et al., 

2016). Noutsopoulos et al. (2018) mostra que a maior contribuição de carbono orgânico provém, em 

média, das máquinas de lavar a roupa, com valores na ordem dos 2000mg/l, seguindo-se os 

lavatórios com cerca de 400mg/L e por fim os chuveiros que rondam os 350mg/l.  

Sólidos Suspensos 

A perceção da quantidade de sólidos suspensos totais e voláteis presentes neste tipo de águas é de 

extrema importância por serem os principais responsáveis pelo aspeto e estética das AC (Oh et al., 

2018). Mais uma vez e como seria de esperar as máquinas de lavar a roupa são as que produzem 

maior quantidade, neste caso, de SST.  

As fibras das roupas e microplásticos são os seus principais constituintes e os seus valores rondam 

os 150mg/L. As AC provenientes dos lavatórios e banhos apresentam valores semelhantes, um pouco 

abaixo dos 100 mg/L segundo Noutsopoulos et al. (2018). No entanto as águas dos lavatórios têm um 

teor de SSV inferior às dos banhos apresentando rácios SST/SSV na ordem do 60%.(Noutsopoulos 

et al., 2018). O tipo de produtos de higiene usados tem grande impacto neste parâmetro. 

Nutrientes 

Os nutrientes relevantes no estudo de tratamento de águas cinzentas são essencialmente o azoto (N) 

e o fósforo (P). Estes dois compostos estão presentes nas águas de esgoto doméstico e industrial, 

normalmente em concentrações bastantes elevadas sendo fundamental balançar os seus valores 

para que, após o tratamento, a descarga possa ser feita em conformidade com as normas 

regulamentadas. Os valores tradicionais de N e P em efluentes de águas cinzentas rondam 20 mg/L e 

3 mg/L, respetivamente, enquanto os seus valores limite de emissão em águas residuais (VLE) são 

inferiores, dependendo da zona e do tipo de descarga, o que justifica o seu tratamento. 

No entanto, quando se fala de águas cinzentas estes parâmetros tornam-se muito menos 

significativos. Vários estudos (Butler et al., 1995; Li et al., 2009; Noutsopoulos et al., 2018; 

Ramprasad et al., 2017) comprovam que a concentração de azoto em particular apresenta uma 

grande diferença quando comparado com as águas residuais devido ao facto da presença de ureia 

ser bastante inferior, reduzindo assim o conteúdo de N, mais especificamente de NH4. Os seus 

valores nas AC encontram-se geralmente no intervalo de 17 a 30 mg/L (10-15 mg/L NH4). 

O fósforo (P) presente neste tipo de água provém essencialmente dos detergentes usados em 

máquinas de lavar a roupa com valores entre 2.5-4 mg/L (Ramprasad et al., 2017), contudo, em 

Portugal, a presença de fósforo nos detergentes da loiça foi limitada desde 2013 e portanto a 

percentagem deste nutriente irá reduzir tendencialmente.  
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Poluentes microbiológicos 

A identificação de poluentes microbiológicos é fundamental para garantir que sistemas de tratamento 

de AC não acarretam riscos de contaminação prejudicando assim a saúde pública, 

independentemente do tipo de uso que for decidido, após o tratamento. Os parâmetros de agentes 

microbiológicos mais utilizados para caracterizar as contaminações microbiológicas em águas 

residuais incluem os coliformes totais (CT) e coliformes fecais (CF), os Enterococcus e a Escherichia 

coli. O estudo da presença de contaminantes microbiológicos é uma necessidade devido não só ao 

facto de garantir a proteção da saúde pública mas também dado que é necessário que a reutilização 

deste recurso seja aceite a nível social, promovendo assim o incentivo aos demais para adoptarem 

sistemas que permitam a redução do consumo de água.  

Valente, N. e Silva, A (2010), indicam que os teores de coliformes totais e fecais nas AC são muito 

inferiores comparativamente ao teor presente nas águas residuais domésticas. Segundo (Li et al., 

2009), as AC que provêm tanto das casas de banho (Chuveiros e lavatórios) como de máquinas de 

lavar a roupa contêm uma grande variabilidade na quantidade de CT e CF.  

Outro estudo (Ramprasad et al., 2017) indica-nos que a quantidade de CF pode variar entre 50-120 

UFC/100ml. Este valor será bastante mais inferior quando comparando com águas de esgoto 

domésticas. Não obstante, este tipo de água não dispensa o seu tratamento relativamente a estes 

parâmetros.  

As principais fontes que contribuem para a existência de microrganismos patogénicos nas águas 

cinzentas são essencialmente lavagem de roupa que esteve diretamente em contacto com zonas 

contaminadas, nomeadamente fraldas e roupa interior, e a higiene pessoal, entre outras fontes.  

 

Outros parâmetros 

Existe um elevado número de parâmetros, para além dos que já foram referidos, que também são 

tidos em conta para garantir as normas de qualidade das águas tratadas. 

A turvação é um dos parâmetros que se encontra inserido nesta lista a ter em consideração. Arden e 

Ma (2018) garantem que os valores usuais de turvação variam entre 19-444 NTU. Mais à frente são 

referidos os valores normativos necessários após o tratamento que este parâmetro deve obedecer. 

Relativamente a metais pesados e outros nutrientes são muito pouco comuns neste tipo de águas, no 

entanto existem alguns parâmetros presentes que podem tornar-se mais relevantes com o tempo. O 

uso de shampoo, sabonetes antibacterianos, produtos de limpeza dentária, entre outros, têm vindo a 

contribuir para o aumento de S, Ca, K e Al (Li et al., 2009). 

Existem ainda alguns poluentes que são cada vez mais analisados e que durante muitos anos não 

foram tidos em conta. A estes compostos chama-se poluentes emergentes e são definidos como 

todos os produtos químicos e farmacêuticos usados por consumidores, que vão parar ao ambiente 

aquático. Na lista destes parâmetros estão incluídos os pesticidas, produtos de higiene pessoal, 
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microplásticos, aditivos de gasolina, entre outros. Estes podem ser encontrados em águas 

superficiais e lençóis freáticos devido a sua natureza dificilmente degradável. Apesar dos teores 

destes compostos serem normalmente muito reduzidos, o seu comportamento a curto e longo prazo 

no ambiente ainda não é uma matéria dominada nos dias de hoje. 

Ramprasad et al. (2017) considera que certos surfactantes, que são responsáveis pela espuma 

presente neste tipo de água, são contaminantes emergentes. Dentro desta categoria encontra-se o 

Sulfato do-decil de sódio (SDS), o propileno glicol (PG) e a trimetilamina (TMA), e podem ser 

encontrados nas AC com valores entre 14.9-35.9mg/l, 11.6-46.6mg/l e 8.7-15.5mg/l, respectivamente.  
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2.2 Legislação e Normas aplicáveis na reutilização 

de águas cinzentas 

2.2.1 Aspetos gerais 

Na maioria dos países, os regulamentos ou normas específicas para a reutilização de águas 

cinzentas não estão disponíveis ou são insuficientes (Gross et al., 2007), contudo e apesar deste tipo 

de águas serem relativamente pouco contaminadas, existem parâmetros, como os que foram 

referidos no subcapítulo anterior, e valores que devem ser tidos em conta consoante o destino final da 

água tratada, para evitar questões de saúde pública e contaminações indesejadas, entre outros 

possíveis problemas.  

O capítulo que se segue destina-se a descrever o enquadramento legal em Portugal, na Europa e no 

Mundo, para que este tipo de águas e tratamentos possam ser usados no estrito cumprimento dos 

parâmetros exigidos. 

2.2.2 Regulamentação Portuguesa 

Em Portugal a legislação é pouco específica no que diz respeito a águas cinzentas. No entanto é 

possível encontrar alguns documentos que suportam este tipo de sistemas. Segundo um relatório da 

(BIO by Deloitte, 2015), Portugal é munido de normas, nomeadamente a norma NP4434, 2006, que 

dizem respeito a águas residuais tratadas, onde se poderá inserir a categoria que aqui é pretendida. 

Esta norma abrange usos no sector da agricultura e irrigação de paisagens, que não vincula 

diretamente as águas cinzentas.  

Outros documentos, como o decreto-lei nº 236/98, estabelecem valores limite de emissão e de 

deteção consoante o uso e a origem da água. Por outro lado, esta norma não inclui qualquer 

referência às AC. O Programa Casa Eficiente 2020 dispõe de alguns guias relativamente à melhoria 

da eficiência hídrica, abrangendo soluções como o aproveitamento de águas pluviais. Neste sugere-

se que os requisitos técnicos devem ser seguidos por regulamentos municipais, pelo artigo 69.º do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, pelo regime Jurídico da Urbanização e da Edificação e 

ainda pela portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril.  

Contudo, e em qualquer das situações a entidade gestora dos serviços de água e saneamento do 

concelho/região deve ser sempre consultada para verificar se a intervenção que for feita, está sujeita 

a uma apreciação técnica e autorização do projeto por parte dessa mesma entidade gestora. 

2.2.3 Regulamentação Europeia 

A UE tem concentrado esforços no que diz respeito à reutilização de águas residuais tratadas, por ser 

uma possível fonte alternativa no combate à escassez de água em algumas regiões. Em 2007, um 

comunicado da comissão europeia sobre o problema exposto (escassez de água) considerou esta 

hipótese de aproveitamento. Mais tarde em 2012, foi constituída como uma prioridade no comunicado 
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“Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources” e como uma medida suplementar que os Estados 

Membros podem adotar no Programa de Medidas requerido no artigo 11 (4) da Diretiva Quadro da 

Água (Water Framework Directive).  

Apenas em 2015, a reutilização de águas residuais teve maior enfâse nas politicas europeias, 

aquando do comunicado sobre economia circular que indica que “a juntar às medidas de 

aproveitamento de água, a reutilização de águas residuais tratadas em condições seguras e custo-

efetivas é um meio valioso mas subestimado de aumentar a distribuição de água e aliviar a pressão 

de uma sobre-exploração dos recursos hídricos na Europa” (European Commission, 2017). A partir 

deste momento a UE sentiu-se pressionada a desenvolver ações que promovessem a reutilização 

deste recurso. Como tal, foram criados suportes que permitem o planeamento apropriado destes 

sistemas dentro de um contexto amplo de tipos de uso que podem ser dados às águas reutilizadas.  

As Diretrizes CIS (EU Water Directors, 2016), apresentam as normas para a integração de 

reutilização de águas na estratégia de planeamento e gestão de recursos hídricos no contexto da 

Diretiva Quadro da Água. Antes desta data, em 2015, foi publicada a comunicação “Closing the loop - 

An EU action plan for the Circular Economy” (COM (2015) 0614) que representa um relatório que 

pretendia estudar quais os instrumentos mais adequados a nível europeu que poderiam encorajar o 

reuso de água, bem como definir uma possível regulamentação que estabelecesse normas comuns 

dentro dos estados membros. Este estudo serviu também como suporte para o desenvolvimento de 

uma Avaliação de Impactes. 

2.2.4 Regulamentação Mundial 

Mundialmente existe uma variedade de organizações que suportam causas relacionadas com a 

escassez de água, das quais se destaca uma que promove o estudo particular da reutilização de 

água cinzentas. A Organização Mundial de Saúde é responsável pelo lançamento de quatro volumes 

com diretrizes para o uso seguro de águas residuais, lamas e águas cinzentas. Como o próprio nome 

da organização indica, esta é essencialmente dirigida a satisfazer as necessidades de saúde 

mundiais. Não obstante, as diretrizes referidas destinam-se ao uso seguro destas fontes dentro dos 

sectores de agricultura e aquacultura (World Health Organization, 2006).  

De referir, que a nível mundial apenas a Austrália contém legislação diretamente relacionada com o 

uso de águas cinzentas, onde algumas se encontram apresentadas na tabela 2.2. (BIO by Deloitte, 

2015) afirma que, neste país, as normas e diretrizes fornecem uma metodologia adequada, para que 

o tratamento, com uma boa relação custo-benefício, seja aplicado a uma fonte de água com 

características apropriadas para o uso pretendido. As normas regem-se em 7 categorias de usos 

diferentes, entre os quais se encontram os usos residenciais e comerciais, descargas de sanitas, 

irrigação e jardinagem, lavagem de carros, fontanários e outros sistemas de água e usos municipais 

como lavagem de estradas, controlo de poeiras, irrigação de jardins públicos, entre outros. 
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Tabela 2.2 - Normas de reutilização de águas residuais tratadas. 

Normas 
Turvação 

(NTU) 
CBO5 

(mg/L) 
CQO 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
N 

(mg/L) 
P 

(mg/L) 
pH 

CT 
(UFC/100ml) 

CF 
(UFC/100ml) 

EC 
(UFC/100ml) 

Referências 

US-EPA 
          

(US-EPA, 
2012)  

Uso não restrito 2 ≤10 - - - - 6-9 - ND - 

Uso restrito - ≤30 - ≤30 - - 6-9 - ≤200 - 

GWA           

(Government 
of Western 
Australia 
(GWA), 
2010) 

Irrigação 
subsuperficial 

- <20 - <30 - - - - - - 

Irrigação superficial - <20 - <30 - - - - - <10 

Descarga de 
sanitas 

- <10 - <10 - - - - - <1 

WHO 
          

(World 

Health 
Organization, 

2006) 

Irrigação restrita - - - - - - - ≤105 - - 

Irrigação não 
restrita 

- - - - - - - ≤103 - - 

Qualidade para 
beber 

≤5 - - - 50 - 
6.5-
8.5 

- - - 

Adaptado de (Arden and Ma, 2018; Ghunmi et al., 2011) 
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2.3 Tecnologias de tratamento de Águas Cinzentas 

2.3.1 Aspetos gerais 

As investigações do tratamento e reuso deste tipo de águas têm vindo a ser reportadas desde 

os anos 70 (Pidou et al., 2007). As tecnologias que existem atualmente são descritas por processos 

físicos, químicos e biológicos (Gorgich and Formigo, 2016; Li et al., 2009; Pidou et al., 2007). As 

primeiras tecnologias de tratamento a serem estudadas e desenvolvidas foram essencialmente para o 

tratamento físico, que é descrito, por exemplo, por processos de filtração. Ainda nesta fase, já se 

introduziam processos de desinfeção destas águas juntamente com os processos físicos estudados. 

Contudo, apenas foram desenvolvidos e instalados em casas particulares no início dos anos 90.  

Durante este período, começaram-se a estudar e a desenvolver tecnologias baseadas em 

processos biológicos, entre as quais se encontram os discos biológicos, filtros biológicos e 

biorreatores arejados. No fim dos anos 90, emergiu o estudo de tecnologias mais avançadas e de 

baixo custo como biorreatores de membrana e zonas húmidas construídas (Pidou et al., 2007). Em 

relação aos processos químicos, a literatura disponível é muito inferior e estes incluem apenas alguns 

tratamentos, nomeadamente, processos de coagulação, oxidação foto-catalítica, trocas iónicas e 

carvão ativado granulado. (Li et al., 2009) 

Estas tecnologias combinadas fazem parte de todo o processo de tratamento de águas cinzentas que 

se encontra divido em três fases indispensáveis: pré-tratamento, tratamento principal e pós-

tratamento.  

O pré-tratamento, que pode ser composto por fossas sépticas, gradagem ou filtros, é fundamental na 

redução de partículas de maiores dimensões e óleos e gorduras, evitando assim que ocorra um 

posterior entupimento na instalação (Gorgich and Formigo, 2016). Após o tratamento, é necessário 

que ocorra a desinfeção da água tratada para que os valores normativos em relação ao teor de 

patogénicos sejam cumpridos (Li et al., 2009).  

Vários esquemas de tratamento de AC têm vindo a ser instalados em todo o mundo mas não existem 

tendências específicas relativamente aos tipos de tratamento e locais geográficos. Todavia é 

expectável que países em desenvolvimento adotem tecnologias de baixo custo e manutenção, devido 

a questões económicas (Pidou et al., 2007).  

2.3.2  Tratamentos Físicos 

Os processos físicos subjacentes a este tipo de tratamento incluem a filtração, que se subdivide em 

dois ramos principais, e a sedimentação. Estes processos são normalmente usados no pré-

tratamento seguindo-se sempre o tratamento principal através de processos biológicos ou químicos, 

ou podem ainda ser usados após o tratamento principal antes da desinfeção final (Boyjoo et al., 

2013).  
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A filtração pode ocorrer de várias formas, existindo métodos de filtração mais grosseira (filtros de 

areia ou outros tipos de solo e gradagem) e métodos de filtração para partículas de menor dimensão 

através de membranas. Este tipo de processos tem maior impacto na remoção direta de sólidos e 

segundo Pidou et al. (2007) e Li et al. (2009) os métodos de remoção mais grosseira não atingem as 

eficiências de tratamentos desejadas quando usados sem outro tratamento adjacente.  

Fazendo uma análise mais aprofundada sobre os métodos descritos na tabela 2.3 é possível verificar 

que no estudo dirigido por  Itayama et al. (2006), foi apenas usado um tipo de tratamento descrito por 

um filtro de solo inclinado. Neste solo, os seus componentes principais são o óxido de alumínio e 

sílica hidratada. Este sistema foi capaz de reduzir 85% do CQO presente no influente, 83% do CBO e 

78% dos sólidos suspensos. Relativamente aos nutrientes foi possível remover parcialmente o fósforo 

presente e removeu-se com bastante eficiência os compostos azotados devido às reações de 

nitrificação e desnitrificação. É necessário ter em consideração que apesar de ser considerado um 

processo físico, este sistema não funciona unicamente através de filtração mas com a combinação 

entre esta e processos de biodegradação, bem como muitos outros processos físicos (Li et al., 2009). 

Outro tipo de processo físico apresentado na tabela 2.3 é representado por sistemas de tratamento 

através de membranas, que apresentam eficiências de remoção relativamente baixas e insuficientes 

para obter os valores normativos para a reutilização de AC. Estes métodos apresentam algumas 

desvantagens económicas pois o consumo de energia é mais elevado e a degradação da membrana 

requer manutenção acrescida (Pidou et al., 2007). No entanto, é possível concluir que tanto  Šostar-

Turk et al. (2005) como  Ramon  et al. (2004) obtiveram melhores resultados com a diminuição do 

diâmetro das membranas. Uma vez que o principal problema destes sistemas é a sua degradação 

devido principalmente à presença de matéria orgânica, esta pode ser evitada introduzindo mais 

etapas do tratamento. Por exemplo, Ward (2000) apresenta uma fase inicial com um filtro de areia 

(pré-tratamento) que reduz a percentagem deste agente de degradação e seguidamente é usada 

uma membrana, acabando o tratamento através de desinfeção. Este caso é um dos poucos sistemas 

composto por processos físicos capaz de tratar as AC de acordo com as normas impostas na tabela 

2.2, contudo é de referir que o influente tem valores muito baixos de CQO, CBO e turvação, 

facilitando assim a sua eficácia no tratamento. O estudo desenvolvido por Ahn et al. (1998), indica-

nos uma eficiência de remoção da turvação de 100%. Todos os sistemas que contêm uma fase de 

desinfeção (CMHC, 2002; Hypes et al., 1975; Ward, 2000) cumprem as normas em relação aos 

coliformes presentes.  
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Tabela 2.3 - Tipos de tratamentos físicos 

Localização 
Tipo de 

aplicação 
Processos 

Carga 
Hidráulica/ 

Caudal 

Parâmetros Testados 

Referências CQO (mg/L) CBO5 (mg/L) Turvação (NTU) SS (mg/L) 
Coliformes Totais 

(ufc/100ml) 

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

Japão 
Habitação/   
Jardinagem Solo Filtrante 

0.086 
m3/m2/dia 

271 42 477 166 - - 105 23 - - 
Itayama et al. 

(2001) 

EUA Estudo piloto 
Filtração no solo+Carbono 

Ativado+Desinfecção 
0.24 

m3/m2/dia 
- - - - 23 9 500 394 1.10^5 4 

Hypes et al. 
(1975) 

Canadá 

Construção 
de 

apartamentos/ 
Sanitas 

Gradagem+Sedimentação+Filtração 
multi-meio+Ozonação 1 m3/dia - - 130 - 82 26 67 21 8870 8 CMHC (2002) 

Inglaterra Estudo piloto 
Filtro de 

areia+Membrana+Desinfecção 
4.37 

m3/dia 
65 18 23 8 18 0 - 

 
5.10^3 0 Ward (2000) 

Israel "Bench scale" 

Membranas de ultrafiltração  
(400kDa) 

- 146 80 - - 18 1.4 - 
 

- - 

Ramon et al. 
(2004) 

Membranas de ultrafiltração 
(200kDa) 

- 146 74 - - 17 1 - 
 

- - 

Membranas de ultrafiltração  
(30kDa) 

- 165 51 - - 24 0.8 - 
 

- - 

Coreia  Hoteis/ 
Sanitas 

Membranas - 64 10 - - 10 0 - 
 

- - 
Ahn et al. 

(1998) 

Eslovénia Estudo piloto 

Membrana de Nanofiltração - 226 15 - - 30 1 28 0 - - 

Sostar-Turk et 
al. (2005) 

Membrana de Osmose Inversa - 130 3 86 2 - - 18 8 - - 

Membrana de ultrafiltação - 280 130 195 86 - - 35 18 - - 
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2.3.3 Tratamentos Biológicos e Naturais 

Os sistemas biológicos são os métodos mais utilizados no sector de tratamento de águas residuais, 

responsáveis pela diminuição de grande parte da matéria orgânica presente. Estes processos 

funcionam à base de fauna microbiana, bastante sensível a variações nas condições de alimentação. 

Como tal, é necessário garantir a sobrevivência das culturas mantendo alguns parâmetros dentro de 

condições adequadas, incluindo a temperatura, o pH, oxigénio dissolvido e substrato.  

A quantidade de matéria orgânica, presente na água a tratar, deve assegurar um rácio CBO/CQO de 

pelo menos 0.5, para que os sistemas biológicos possam potencialmente ser usados. Mais ainda, o 

rácio de CQO/N/P sugerido para o tratamento de águas cinzentas é de 100:20:1 (Boyjoo et al., 2013). 

Apesar destes processos demonstrarem grande eficiência na remoção de matéria orgânica e 

nutrientes, é necessário complementar com uma fase de pré-tratamento para remover sólidos mais 

grosseiros e não orgânicos. Nesta fase é normalmente usada a gradagem como demonstra o caso de 

estudo desenvolvido por Friedler et al. (2005).  

Na sequência dos processos biológicos resulta uma massa de biosólidos ou lamas ativadas que 

podem ser separadas através da sedimentação ou filtração. Nenhuma destas fases de tratamento é 

responsável por reduzir significativamente os patogénicos, portanto é comum incluir-se uma fase final 

de desinfeção.  

Os processos biológicos para tratamento de águas cinzentas incluem discos biológicos (Rotating 

Biological Contactor, RBC), reator aeróbico de leito fluidizado (Fluidized Bed Reactor, FBR), SBR 

(Sequencing Batch Reactor), Biorreatores de membranas (MBR) e ainda UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket reactor). 

Os sistemas naturais são definidos por processos de filtração e degradação biológica através de um 

meio de enchimento natural, como por exemplo um solo com plantas e, devido ao seu baixo custo, 

são muito utilizados em países em desenvolvimento (Boyjoo et al. 2013). Existem dois grandes 

exemplos de sistemas naturais nomeadamente os leitos de macrófitas com escoamento horizontal ou 

leitos de macrófitas com escoamento vertical, onde se insere o presente caso de estudo. 

Os processos apresentados na tabela 2.4 comprovam a eficiência destes sistemas relativamente à 

carga orgânica. Todos os sistemas que apresentam resultados relativamente ao CBO5 (Friedler et al., 

2005; Gross et al., 2007; Merz et al., 2007; Nolde, 1999) atingiram valores muito abaixo das normas 

recomendadas. O mesmo nível de eficiência é obtido no caso a turvação. Tanto o biorreator de 

membrana de Merz et al. (2007) como os discos biológicos (RBC) de Friedler et al. (2005) obtiveram 

resultados inferiores às normas estipuladas, embora as águas cinzentas estudadas neste parâmetro 

sejam consideradas águas leves, isto é, com menor carga orgânica que os outros estudos 

mencionados na tabela 4. De referir que o estudo desenvolvido por Friedler et al. (2005) apresenta 

um sistema mais complexo com pré-tratamento através de gradagem e um pós-tratamento de filtro de 

areia e desinfeção com cloro, tendo obtido resultados semelhantes a Merz et al. (2007) que apenas 

recorreu a uma tecnologia de tratamento. Como seria de esperar, os valores de coliformes totais no 
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efluente são os mais preocupantes no que diz respeito a este tipo de tecnologias. Apenas os mesmos 

estudos referidos na turvação apresentam valores satisfatórios relativamente a este parâmetro. 
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Tabela 2.4 - Tipos de tratamento biológicos e naturais. 

Processos 

Tempo de 
retenção 

Hidráulico 
(TRH) 

Parâmetros Testados 

Referências CQO (mg/L) CBO5 (mg/L) Turvação (NTU) SS (mg/L) 
Coliformes Totais 

(ufc/100ml) 

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Afluente 

Sedimentação+RBC+Desinfecção UV - 265 - 150 <5 - - - - 10^6 <10^3 (Nolde, 1999) 

FBR+Desinfecção UV - 373 - 185 <5 - - - - 10^5 <10^4 (Nolde, 1999) 

Gradagem+RBC+ 

Filtro de Areia+Clorinação 
- 158 40 59 2.3 33 0.61 43 7.9 5.6*10^5 0.1 

(Friedler et al., 
2005) 

MBR - 109 15 59 4 29 0.5 - - 1.4*10^5 68 
(Merz et al., 

2007) 

SBR 5.9 H 827 100 - - - - - - - - 
(Hernandez et 

al., 2007) 

UASB+HFCW - 470 63.5 276 - - - - - - - 
(Masi et al., 

2010) 

RVFCW - 839 157 466 0.7 - - - - 5*10^7 2*10^5 
(Gross et al., 

2007) 
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2.3.4 Tratamentos Químicos 

Os sistemas de tratamento caracterizados por processos químicos começam a ter cada vez mais 

importância (Boyjoo et al., 2013). Mesmo assim, estes têm menor representatividade que os outros 

processos referidos devido maioritariamente aos custos associados. Os processos químicos incluem 

em geral a coagulação, que é definida pela aglutinação de partículas coloidais através de um 

floculante para que estas possam seguidamente sedimentar, e a oxidação.  

Relativamente aos processos com um princípio de coagulação apresentados na tabela 5, o primeiro 

estudo (Pidou et al., 2008)  indica que, para águas cinzentas provenientes de banhos, os sais de 

alumínio reduziram o CBO a <30mg/L, ou seja, enquadra-se nas normas apresentadas na tabela 2 

para fins restritos, no entanto não foi possível atingir os mesmos objetivos na turvação, que ficou 

ligeiramente acima dos valores apresentados na mesma tabela. Neste mesmo estudo testou-se 

também a coagulação a partir de um coagulante férrico, onde os resultados obtidos foram bastante 

semelhantes embora ligeiramente acima. Šostar-Turk et al. (2005) recorreram a mais processos para 

tratar um efluente de máquinas de lavar a roupa, tendo acrescentado uma filtração com areia capaz 

de reduzir efetivamente os sólidos suspensos e uma vez que o resultante deste ainda continha um 

nível elevado em matéria orgânica finalizou-se o tratamento com carbono ativado que permitiu obter 

resultados bastante satisfatórios dentro das normas apresentadas. O sistema testado por Lin et al. 

(2005) conseguiu obter também resultados positivos que vão ao encontro das normas, no entanto a 

fonte de AC usadas é bastante mais leve que as referidas anteriormente. 

A oxidação fotocatalítica como processo no tratamento de águas é já relativamente conhecido, 

principalmente como pós-tratamento dos sistemas biológicos. Trata-se da oxidação dos poluentes 

orgânicos presentes no influente através da incidência de raios UV que funciona como catalisador, 

juntamente com o dióxido de titânio (TiO2). O uso deste processo funciona também com desinfetante 

(Boyjoo et al., 2013). De facto é possível verificar que no estudo realizado por Parsons et al. (2000), 

foram obtidas eficiências consideráveis tanto a nível de patogénicos (100%) como de carga orgânica 

(>80%). Os tempos de retenção são relativamente baixos tornando os valores de  eficiências obtidos 

mais significativos. 
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Tabela 2.5 - Tipos de tratamento químicos. 

Localização 
Tipo de 

aplicação 
Processos 

Tempo de 
retenção 

Hidráulico 
(TRH)  

Parâmetros Testados 

Referência CQO (mg/L) CBO (mg/L) Turvação (NTU) SS (mg/L) 
Coliformes Totais 

(ufc/100ml) 

Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

Inglaterra 
Estudo 
piloto 

Coagulação com sais de 
Alumínio 

- 791 287 205 23 47 4 - - - <1 
Pidou et al. 

(2008) 

Inglaterra 
Estudo 
piloto 

Resina magnética de 
troca de iões 

- 791 272 205 33 47 8 - - - <59 
Pidou et al. 

(2008) 

Inglaterra 
“Bench 
scale” 

Oxidação fotocatalítica 
(TiO2/UV) 

<30 min 139 26 - - - - - - 10^6 0 
Parsons et 
al. (2000) 

Eslovénia 
Estudo 
piloto 

Coagulação+Filtro de 
areia+Carbono Activado 

~40 min 280 20 195 10 - - 35 <5 - - 
Sostar-Turk 

et al. 
(2005) 

Taiwan 
Estudo 
piloto 

Electro-
coagulação+Desinfecção 

~20 min 55 22 23 9 43 4 29 9 5100 ND 
 Lin et al. 

(2005) 
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2.3.5 Seleção de tecnologias apropriadas no tratamento e reuso de AC 

Após uma análise aprofundada dos resultados de funcionamento de cada tipo de tratamento é 

possível concluir que não existe apenas um único tipo de tratamento que poderá trazer maiores 

vantagens em termos de resultados.  

Verifica-se assim que a melhor solução seria a combinação de várias tecnologias consoante as 

características da água usada para tratamento. A figura 2.1 representa um esquema para a seleção 

das tecnologias que se consideram mais apropriadas, adaptado do estudo realizado por Li et al. 

(2009). 

De referir que as águas cinzentas pouco carregadas, como apresentado na figura 2.2, representam 

águas cinzentas com carga orgânica muito reduzida e as mais carregadas representam águas 

cinzentas com teores mais elevados de carga orgânica. 

 

 

Figura 2.2- Seleção de tecnologias apropriadas no tratamento de águas cinzentas. 
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2.4 Tratamento de Águas Cinzentas através de 

Leitos de Macrófitas (Paredes Verdes) 

2.4.1 Aspetos Gerais 

O presente capítulo pretende abordar os aspetos associados à criação e funcionamento de um 

sistema de leito de macrófitas com escoamento sub-superficial que ocorre na vertical através de um 

meio de enchimento poroso adaptado a uma estrutura de paredes verdes.  

A fim de perceber estes sistemas e com base noutros estudos, sentiu-se a necessidade de 

compreender o comportamento hidráulico dos mesmos, bem como a influência dos seus constituintes 

mais importantes, nomeadamente o meio de enchimento, que é responsável pelo crescimento 

microbiológico, e a vegetação. 

2.4.2 Desempenho Hidráulico 

O comportamento hidráulico nestes sistemas é um fator fundamental para entender o tratamento das 

mesmas. A compreensão deste parâmetro está diretamente relacionada com o material de 

enchimento do sistema e, caso exista, com a vegetação.  

Prodanovic et al. (2017), realizaram um estudo sobre o potencial de diferentes meios de enchimento 

em paredes verdes para o tratamento de AC, tendo concluído que meios de enchimento com 

permeabilidades menores podem provocar o entupimento do sistema e comprometer assim a 

passagem e consequentemente o tratamento das águas usadas. Os meios de enchimento de maior 

permeabilidade não tiveram grandes variações na taxa de infiltração estipulada (700 mm/h), uma vez 

que foi possível controlar o caudal de saída das colunas. Esta restrição à saída não comprometeu as 

taxas de infiltração naturais e não se verificaram questões como a acumulação de sedimentos e o 

entupimento biológico.  

Outro estudo (Masi et al., 2016) considerou que uma carga hidráulica de 96 L/m2/d seria suficiente 

para obter boas eficiências de remoção de poluentes. Este valor foi considerado a partir do valor 

máximo de carga hidráulica para o tratamento de águas negras através de leitos de macrófitas de 

escoamento vertical (50 L/m2/d), no entanto, para o sistema em causa, a carga orgânica introduzida 

apresentava um teor bastante mais reduzido dai o valor de carga hidráulica escolhido ser superior.  

Por último, a vegetação pode ser um fator bastante significativo na performance hidráulica de 

sistemas deste tipo. A condutividade hidráulica em sistemas com vegetação é superior e pode variar 

consoante o tipo de plantas usadas. Esta diferença é justificada pelas características radiculares das 

plantas que demostram habilidade para aumentar caminhos preferenciais e a quantidade de 

macroporos no sistema que consequentemente aumentam a performance hidráulica destes sistemas 

(Fowdar et al., 2017). 
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2.4.3 Meio de Enchimento 

O meio de enchimento de um sistema de tratamento através de leitos de macrófitas, desempenha um 

papel fundamental para o sucesso deste tratamento. Os estudos atualmente existentes sobre a 

utilização de paredes verdes modificadas para o tratamento de águas cinzenta são ainda em número 

reduzido. Recentemente, Prodanovic et al. (2017) analisaram o desempenho e potencial de diferentes 

meios de enchimento na remoção de poluentes em jardins verticais. Foram estudados oito materiais 

diferentes, tendo-se verificado que uma composição de fibra de coco e perlite apresentam um 

elevado potencial na remoção de poluentes. 

O mesmo estudo concluiu que o facto do meio ter características de permeabilidade mais elevadas 

ou menos elevadas tem influência no tipo de tratamento a que as águas cinzentas estão sujeitas. 

Caso o material seja muito permeável e permita que a passagem de água ocorra rapidamente, ou 

seja, com tempos de retenção reduzidos, os processos físico-químicos dominam na remoção de 

poluentes. Por outro lado, em meios de onde o escoamento é lento o tempo de retenção é suficiente 

para que ocorram processos biológicos responsáveis pela diminuição na carga orgânica e 

desnitrificação reduzindo os teores de azoto (N).  

A remoção de fósforo foi também superior na presença de biofilme, não só porque os microrganismos 

absorvem o fósforo mas também porque ocorrem processos de adsorção por parte das superfícies de 

contacto. O biofilme é também responsável por alterar as áreas de contacto e portanto dá 

oportunidade para que a adsorção de fósforo seja maior.  

Contudo, o resultado do estudo mencionado consiste em demostrar que devido às diferenças das 

propriedades físicas e às diferenças na forma de remoção de poluentes, a combinação de perlite e 

fibra de coco como meio de enchimento de um sistema verde de tratamento de águas cinzentas pode 

ser a solução mais vantajosa (Prodanovic et al., 2017). 

2.4.4 Vegetação 

A vegetação de um sistema de paredes verdes é um aspeto bastante relevante no tratamento. Como 

tal, é imperativo incluir o estudo da capacidade de diferentes espécies no tratamento de águas 

cinzentas.  

Fowdar et al. (2017) consideraram que plantas trepadeiras e ornamentais teriam um forte potencial 

para serem incluídas neste tipo de sistemas, no entanto não existem muitos estudos que comprovem 

e suportem a eficiência deste tipo de plantas no tratamento de águas cinzentas. 

Vários estudos demostraram que a remoção de azoto e fósforo presente em águas cinzentas deve-se 

significativamente à presença de plantas. Estas são responsáveis por absorver estes nutrientes e 

outro tipo de sais através das raízes, contribuindo assim para o aumento da eficiência de sistemas 

com estas características. 

Assim, Fowdar et al. (2017) concluíram que plantas com capacidade de crescimento elevada, como a 

Canna lilies, Lonicera japónica, Pandorea jasminoides, Strelitzia nicolai; entre outras, podem trazer 
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valor a sistemas de tratamento de águas cinzentas urbanos. Estas espécies mostraram-se 

especialmente eficientes na remoção de azoto e seriam mais resistentes a alterações nas condições 

operacionais, como os períodos de descanso, fluxos de carga e poluentes.  

No caso da remoção de fósforo o mesmo não se verifica, tornando a seleção da melhor espécie uma 

tarefa mais difícil. O estudo Fowdar et al. (2017) aconselha que o sistema seja composto com 

vegetação e um meio filtrante com grandes capacidades de adsorção, concluindo que as espécies 

acima referidas podem ser capazes de prologar o tempo de vida do sistema tendo em atenção a 

saturação de fósforo nas águas cinzentas.  
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2.5 Aceitação Social  

O tratamento de águas cinzentas através de paredes verdes é uma tecnologia emergente, tendo 

demonstrando uma lista extensa de benefícios associados às paredes verdes tradicionais. As 

paredes verdes têm uma pegada ecológica baixa e podem ser representativas para aumentar a 

sustentabilidade e bem-estar das sociedades urbanas. As vantagens que estes sistemas acarretam 

incluem benefícios estéticos, aumento da biodiversidade urbana, redução no consumo de energia, 

contribuindo ainda para a poupança de água através de sistema descentralizados de baixo custo e 

manutenção (Fowdar et al., 2017). 

O sucesso destes esquemas para tratamento de águas cinzentas depende não só da capacidade 

técnica e económica destes mas também pela consciencialização e aceitação do público-alvo. A 

maneira como a sociedade encara este tipo de sistemas depende de cada local e do estilo de vida de 

cada uma, portanto as medidas tomadas para atingir a aceitação social destes sistemas podem 

mudar consoante a sociedade onde se encontrar inserido o projeto. Os fatores que podem influenciar 

a aceitação pública em relação ao tratamento de águas cinzentas são sociodemográficos, 

englobando a idade, nível de escolaridade, religião, disponibilidade hídrica, custo, fonte do afluente, 

uso do efluente, consciência ambiental, riscos à saúde e os ganhos associados ao sistema (Boyjoo et 

al., 2013). 

A implementação de projetos desta origem, isto é, tratamento e reutilização de águas cinzentas, 

baseia-se em regulamentos e melhores práticas de gestão. Estas práticas dependem do nível de 

perceção de riscos e do equilíbrio, específico de cada local, entre os recursos hídricos disponíveis e a 

necessidade de proteger a saúde pública. Assim sendo, é natural que exista uma variação muito 

grande entre regulamentos de diferentes países. Contudo, uma forma de garantir a reutilização 

segura de águas cinzentas passa fundamentalmente pela comunicação entre os diferentes indivíduos 

envolvidos na formulação destes projetos, que incluem cientistas, engenheiros, decisores políticos, 

profissionais do sector de recursos hídricos e por fim, os utilizadores finais destes sistemas (Maimon 

and Gross, 2017). 

O grau de aceitação do público é ainda um fator pouco estudado no caso de reutilização de águas 

cinzentas. A tendência demonstra que quanto mais próxima a água estiver do contacto humano (por 

exemplo, chuveiro) ou ingestão, maior oposição à aceitação pública será enfrentada. No entanto 

sabe-se que esta tarefa deve ser mais facilitada em relação à reutilização de águas cinzentas, 

quando comparada com a reutilização de águas residuais domésticas. Por outro lado, estudos 

indicam que as pessoas estão dispostas a trocar algum nível de conforto, como odores que possam 

surgir deste tipo de tratamentos, desde que tenha um impacto positivo sobre o meio ambiente (Boyjoo 

et al., 2013). 

Atingir a plena aceitação da população implica a concentração de esforços na passagem de 

informação em relação à ciência e aos benefícios envolvidos na reciclagem do recurso em causa. Os 

meios sociais e o governo são a melhor forma de garantir que este tipo de informação chega ao 
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público-alvo. A comunicação deve ser feita de forma simples e clara e/ou através de demonstrações 

abertas ao público de projetos que tenham sido bem-sucedidos. 

Em conclusão, projetos desta natureza têm vindo a mostrar-se bastante promissores, com sistemas 

de baixo custo, manutenção reduzida, e tecnologias acessíveis capazes de atingir as normas 

definidas para a reutilização de águas tratadas. No entanto, os potencias riscos para a saúde e 

segurança pública, comprometem o sucesso destes sistemas e por isso as soluções tecnológicas e 

regulamentares apresentadas devem ser continuamente ajustadas aos riscos e dificuldades que 

surgem com o tempo e a experiência acumulada (Maimon e Gross, 2017). 
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3. Metodologia e Materiais utilizados 

3.1 Caracterização de Águas Cinzentas 

3.1.1 Amostras 

No presente estudo, a caracterização das águas cinzentas teve maior enfoque nas águas domésticas 

e institucionais. A opção pela primeira vertente prende-se com o facto da facilidade e acessibilidade 

na recolha, uma vez que diariamente estas águas são produzidas em nossas casas. 

Relativamente às águas institucionais, a sua recolha implicou a criação de um sistema que permitiu 

obter as necessárias amostras para o estudo em causa. 

3.1.1.1 Fontes 

No que diz respeito às águas cinzentas domésticas, a recolha incidiu sobre as águas produzidas em 

banhos e lavatórios provenientes de habitações dos elementos da equipa de investigação. O efluente 

obtido dos lavatórios foi dividido em lavagem de mãos e lavagem de dentes, o que permitiu apreciar a 

influência e contribuição de cada tipo de lavagem e agentes de lavagem (pasta de dentes, sabonetes, 

entre outros) num cômputo geral, relativamente aos parâmetros estudados.  

As águas cinzentas institucionais são geralmente provenientes de balneários e casas de banho, 

habitualmente frequentados por elevados números de pessoas, o que provoca uma grande 

abundância deste recurso. Neste contexto, procedeu-se à implementação de um sistema de recolha 

permanente numa das casas de banho de senhoras no 3º piso do pavilhão de engenharia civil, no 

Instituto Superior Técnico. Para este sistema foi realizada uma ligação de saída e entrada de água 

em série após o sifão do lavatório. Entre ligações encontra-se um reservatório com capacidade de 20 

litros, permitindo manter um volume de amostra disponível para análise, como o ilustrado no 

esquema apresentado na figura 3.1 

 

Figura 3.1. Sistema de recolha de amostras, IST. 
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Após a conclusão desta instalação, o sistema de recolha anteriormente descrito pela figura 3.1 ficou 

instalado como demonstra a figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Sistema de recolha de AC a partir do lavatório do IST. 

  

3.1.1.2 Recolha  

A recolha baseou-se apenas nas águas de banhos e lavatórios de casas de banho, de três 

residências diferentes. Com estas fontes foi possível estimar o volume por utilização a cada recolha. 

No caso dos banhos e por serem recolhidos sempre das mesmas banheiras, o volume foi estimado a 

partir do caudal de cada torneira e do tempo de duração de cada banho. No que diz respeito aos 

volumes dos lavatórios e por serem significativamente mais pequenos, as descargas eram feitas para 

um recipiente e contabilizadas manualmente a partir de um copo medidor. Como referido 

anteriormente, as recolhas foram feitas em separado, como demostra o esquema da figura 3.3, em 

recipientes lavados.  

Pretendia-se que o estudo abrange-se o maior número de residências possível e como tal foi 

desenvolvido um protocolo de recolha apresentado no anexo A, acessível a qualquer indivíduo que 

em sua casa tivesse uma banheira capaz de reter todo o volume do banho. 

A recolha de amostras domésticas teve a duração de todo o estudo, começando em Abril de 2018 até 

Outubro de 2018, tendo sido interrompida durante o mês de Agosto e representando assim um total 

de 6 meses. As recolhas foram feitas duas vezes por semana e testadas até às 12h posteriores à sua 

recolha. Foram refrigeradas com o intuito de manter a qualidade do efluente caso as análises não 

ocorressem num período de 2h após a obtenção. O volume para análise e o número de amostras foi 

variável conforme a disponibilidade de cada residência. 

No que diz respeito às amostras institucionais do lavatório do IST, estas começaram a ser recolhidas 

após a instalação do sistema, em Junho. A primeira recolha foi efetuada no mês de Julho e contou 

com recolhas e análises bissemanais durante todo o mês, tendo sido interrompidas no mês de 

Agosto.  
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Figura 3.3 – Tipo de amostras recolhidas para análise. 

 

3.1.2 Parâmetros e métodos 

O presente estudo pretendia analisar todos os parâmetros necessários para garantir as normas de 

reutilização de águas cinzentas tratadas. Por essa razão e numa altura inicial propôs-se que as 

amostras fossem analisadas relativamente aos seguintes parâmetros: pH (Sonda YSI-556 

Multiparamétrica), CQO (Standard Methods), CBO5 (Standard Methods), SST (Standard Methods), 

SSV (Standard Methods); N total (Kits Colorimétricos); NH4
+ (Kits Colorimétricos); NO3

- (Kits 

Colorimétricos); P total (Kits Colorimétricos); Coliformes totais e fecais (Standard Methods), O2 

dissolvido (Sonda YSI-556 Multiparamétrica), condutividade eléctrica (Sonda YSI-556 

Multiparamétrica).  

Contudo, e por razões de disponibilidade orçamental, as análises tiveram maior enfoque nos 

parâmetros seguidamente apresentados. Pelo mesmo motivo, o estudo concentrou maior atenção 

nos sólidos suspensos e na carência química de oxigénio (CQO). O rigor e facilidade de resultados 

foram bastante mais significativos relativamente a estes. Segue-se também uma descrição detalhada 

dos métodos e materiais adotados em cada um dos parâmetros testados.  

 

Tipos de 
Amostras

Águas cinzentas 
domésticas

Efluentes de Banho
Efluentes de lavatório 

de casa de banho

Lavagem de Mãos

Lavagem de Dentes

Águas cinzentas 
institucionais

Efluente do Lavatório 
do IST
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3.1.2.1 – Sólidos Suspensos Totais 

A análise de Sólidos Suspensos Totais foi realizada de acordo com o método de referência 2540 D 

(APHA, AWWA e WEF (2012)), que seguidamente se descreve indicando os cuidados tomados. 

Os sólidos suspensos totais nas amostras recolhidas foram contabilizados a partir de filtrações a 

vácuo, com o sistema de vidro apresentado na figura 3.5. Os filtros de fibra de vidro usados tinham 

um diâmetro de 47 mm e permitiam a retenção de partículas com um diâmetro equivalente não 

inferior a 1,2 μm (fig. 3.4). 

 

 

O procedimento começa com a pesagem dos filtros ainda por usar, previamente passados com água 

destilada e secados numa mufla a 500oC durante 30 minutos para obter o seu peso zero, através de 

uma balança com precisão de quatro casas decimais (fig. 3.6).  

 

Figura 3.6 – Balança digital. 

Seguidamente dá-se início à filtração de cada amostra, onde são registados os volumes usados para 

mais tarde permitir obter a concentração de sólidos em mg/L. O volume testado em cada amostra 

variou consoante a concentração e densidade de sólidos na mesma, a fim de evitar a colmatação do 

Figura 3.5 - Sistema de filtração a vácuo. Figura 3.4 - Filtros usados na retenção de sólidos 

suspensos. 
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filtro. Por forma a obter o peso dos sólidos totais, cada filtro foi colocado num analisador de humidade 

(fig. 3.7), a fim de retirar toda a humidade presente. O aparelho foi programado para aquecer até uma 

temperatura de 105oC e parar automaticamente a secagem quando esta atingisse uma diminuição do 

peso ao longo do tempo inferior a 0.01%, a partir de sucessivas iterações. Após este procedimento, 

os filtros são pesados novamente na balança e registados os seus pesos, depois de arrefecidos no 

exsicador até à temperatura ambiente. Foi possível calcular o peso de sólidos totais a partir das 

diferenças entre o peso zero e o peso obtido nesta fase. 

 

Figura 3.7 – Analisador de humidade. 

Os sólidos suspensos voláteis foram obtidos após as fases anteriormente referidas, com o auxílio de 

uma mufla de temperatura a 500oC. O intervalo de tempo a que os filtros ficaram submetidos a esta 

temperatura foi testado numa fase inicial do estudo. Estes foram colocados na mufla durante um 

período de 1 hora. Após este período, foram pesados e novamente colocados na mufla durante 

10min. Se depois desta fase não se verificasse diferença no peso do filtro, significava que o período 

de 1 hora seria suficiente para volatilizar os sólidos com as características pretendidas. O mesmo 

ficou verificado e manteve-se este intervalo de tempo durante todo o estudo. A diferença de peso do 

filtro antes e depois desta fase permitiu determinar o teor de sólidos suspensos voláteis nas amostras 

analisadas. 

Durante estes procedimentos tiveram de ser tidos em conta alguns cuidados que minimizassem os 

erros associados. O manuseamento dos filtros foi auxiliado com uma pinça para reduzir 

contaminações e recorreu-se a um exsicador a vácuo para realizar o transporte e armazenamento 

dos mesmos, que continha sílica para evitar que o seu peso fosse afetado com humidade. 

3.1.2.2 – Carência Química de Oxigénio 

Aquando da análise de sólidos suspensos, as mesmas amostras foram testadas relativamente ao seu 

teor de CQO. Numa fase inicial de estudo, foram usados kits de teste pré-fabricados Spectroquant® 

(fig. 3.8), que é um método validado e bastante fácil de usar. Este método químico é caracterizado 

por uma oxidação cromossulfúrica e foram usadas células numa gama de 10-150 mg/L. Uma vez que 

certas amostras continham um teor superior à gama usada, foram realizadas diluições dependendo 
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do tipo de amostra. As recolhas de lavagem de dentes demostraram ser bastante mais carregadas 

em carga orgânica, no entanto e para garantir que todos os valores se encontravam na gama 

disponível fizeram-se diluições de 1:5 em todos os tipos de amostra. 

 

Figura 3.8 - Kits de CQO 

A disponibilidade dos kits não foi suficiente para toda a duração do estudo e procedeu-se à 

preparação em laboratório de kits equivalentes, preparados de acordo com o método colorimétrico de 

referência 5220 D (APHA, AWWA e WEF (2012)) para dar continuidade às análises relativamente a 

este parâmetro.  

Os kits de CQO preparados já com as amostras seguiam para uma manta térmica (fig. 3.10) onde 

eram digeridas durante 2 horas a 148oC. Após terminar e com os kits já arrefecidos num local escuro, 

para que a luz não comprometesse os resultados, estes eram colocados numa máquina de leitura 

representada na figura 3.9, onde na primeira fase os valores eram obtidos diretamente e, mais tarde, 

a partir da absorvência que seria incluída num gráfico de regressão linear, de onde seriam retirados 

os valores de CQO. 

 

 

 

Figura 3.9 – Manta de aquecimento. Figura 3.10 – Espectrofotómetro. 
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3.1.2.3 – Carência Bioquímica de Oxigénio 

No caso da análise de CBO5 foi necessário recorrer a laboratórios certificados para o efeito, que na 

situação em apreço, foi o Laboratório de análises do IST. No entanto verificou-se ser um método 

relativamente dispendioso e, neste caso, com uma duração de 5 dias, pelo que se optou por realizá-lo 

uma única vez. Foi analisada uma amostra composta (mistura de 2 residências diferentes) de cada 

uma das fontes referidas anteriormente, perfazendo um total de 4 amostras analisadas, uma de 

banho, uma de lavagem de mãos, uma de lavagem de dentes e uma do efluente do lavatório do IST. 

Os resultados do teor de carga orgânica obtidos são representados em mg/L. 

3.1.2.4 – Patogénicos 

Os patogénicos tidos em conta no estudo foram os seguintes agentes bacteriológicos: a Escherichia 

coli e o Enterococcus faecalis. O procedimento foi realizado no laboratório de análises do IST, sob a 

orientação do Dr. Ricardo Santos, e incluiu a análise de 10 amostras. O número de amostras 

realizado foi bastante inferior aos restantes parâmetros, dado que o tempo de processamento desta 

técnica de amostragem é superior às restantes. 

O procedimento é bastante cuidadoso para que não haja contaminações e os resultados não sejam 

afetados. Todos os materiais usados são cuidadosamente esterilizados, incluindo os recipientes de 

recolha de amostras. Foram analisadas um total de 10 amostras das 3 residências contribuintes para 

o estudo, das quais resultaram 3 efluentes de banho, 3 efluentes de lavagem de dentes, 3 efluentes 

de lavagem de mãos e ainda uma amostra retirada do sistema de recolha de águas de lavatório 

instalado no IST.  

Foi recolhido um volume de 500 ml para cada amostra em causa e posteriormente foram submetidos 

a 2 filtrações de 100ml por amostra, sendo a sua unidade de medida UFC/100ml, uma vez que se 

pretendia obter resultados relativamente aos dois agentes estudados. Os filtros usados no sistema de 

filtração em contínuo (fig. 3.11) foram seguidamente colocados nos respetivos meios de cultura, TBX 

no caso da E. coli e Slanetz para os Enterococcus, e submetidos a um tempo de encubação de 24h e 

48h, respetivamente.  

 

Figura 3.11 - Sistema de filtração em contínuo 
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Após os períodos de incubação, os valores foram obtidos a partir da contagem direta de culturas no 

filtro (fig. 3.12). Numa primeira fase verificou-se que as amostras seriam relativamente carregadas e 

foi necessário recorrer a uma diluição de 1:10 das mesmas. Mais tarde, conclui-se que algumas 

amostras precisavam de um fator de diluição maior e só para essas repetiu-se o procedimento, mas 

desta vez com uma diluição de 1:100. 

 

Figura 3.12 – Exemplos de filtros usados e respetivos meios de cultura e as suas diluições (1:100 e 1:10) 

3.1.2.5 – Outros Parâmetros 

Para a caracterização de águas cinzentas foram ainda analisados os seguintes parâmetros: pH, ORP 

(mV), Temperatura (oC), condutividade hidráulica (μS/cm) e oxigénio dissolvido (mg/L).  

Os testes associados a estes parâmetros foram realizados numa fase mais tardia do estudo por falta 

de disponibilidade de equipamentos, que para o caso são uma sonda YSI-556 multiparamétrica e 

uma sonda de pH apresentadas na figura 3.13 e 3.14, respetivamente. Os valores foram obtidos 

diretamente dos aparelhos. 

  

Figura 3.13 – Sonda YSI-556 multiparamétrica, 

responsável pela obtenção dos parâmetros de 

temperatura, condutividade eléctrica e oxigénio 

dissolvido nas amostras. 

Figura 3.14 – Sonda portátil Sension + pH1, responsável 

pela obtenção dos parâmetros de pH e potencial de redução 

nas amostras. 
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3.2 Caracterização da Parede Verde 

3.2.1 Estrutura  

O objetivo deste estudo é essencialmente testar a viabilidade de uma parede verde no tratamento das 

águas acima caracterizadas. Por este motivo foi fundamental desenvolver um esqueleto laboratorial 

com condições que permitissem estudar o pretendido.  

3.2.1.1 – Estrutura original 

A empresa Minigarden, LDA é conhecida no mercado como um fornecedor de jardins verticais, 

preparados para horticultura em espaços pequenos. As várias tipologias de estruturas são vendidas 

em módulos e podem ser adaptadas a qualquer espaço.  

Como tal, contactou-se a empresa para obter 1 módulo de 3 por 3, constituído por três 

compartimentos com ligação horizontal separadas verticalmente por tampas que permitem 

acumulação de água para a alimentação das plantas colocadas na linha superior.  

A estrutura representada na figura 3.15 foi fornecida no início de Julho de 2018 e verificou-se que 

seria necessário adaptá-la para atingir os objetivos do estudo. 

 

Figura 3.15 – Estrutura original Jardim vertical 3x3 Minigarden (1 módulo). 

3.2.1.2 – Adaptações  

Para avaliar o tratamento de águas cinzentas numa parede verde, é fundamental criar parâmetros 

variáveis dentro de certas condições tornando possível a comparação de diferentes situações. Como 

tal, a estrutura original foi adaptada de forma a permitir obter três efluentes diferentes tratados. 

Uma vez que o escoamento é vertical, o sistema foi dividido verticalmente em três colunas. Foram 

cortadas placas de PVC moldadas e resistentes às condições do sistema, como representa a figura 

3.17 e 3.16. A fixação das mesmas foi realizada através de silicone que possui características 

maleáveis e confere alguma elasticidade ao sistema sem que se comprometa a fixação do PVC. 

Estas adaptações evitam que haja passagem de água entre colunas numa mesma linha.  
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As tampas que suportam cada linha comprometiam os resultados pois verificava-se a contaminação e 

mistura das águas. Por esta razão foram feitos furos nas tampas situados imediatamente abaixo da 

saída de água da linha de cima que o sistema original já continha (fig. 3.18).  

 

 

Foi crucial que se criasse uma elevação em silicone a delimitar a base de cada copo, pois funcionou 

como uma barreira para contaminações horizontais e obrigou o escoamento na direção dos 

respetivos furos, mantendo a percolação e o funcionamento do sistema (fig. 3.20) 

 

 

 

Figura 3.17 – Vista lateral das adaptações com PVC 

colocadas na estrutura original para evitar escoamento 

horizontal. 

Figura 3.16 Vista do topo das adaptações com PVC 

colocadas na estrutura original para evitar escoamento 

horizontal  

Figura 3.18 – Base de cada linha do módulo da Minigarden 

Figura 3.20 – Apoio intermédio entre linhas do módulo da Minigarden com 

adaptações. 
Figura 3.19 – Base do módulo 

da Minigarden com adaptações  
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Por último, foi necessário inserir tubagens no sistema que permitissem a entrada e saída de água da 

estrutura. O diâmetro dos tubos usados permite atingir o caudal esperado para alimentar a parede 

verde e são suficientes para garantir a saída de água, representada na figura 3.19, para um 

reservatório. 

As alterações feitas na estrutura ficaram concluídas no início de Setembro de 2018, uma vez que 

todos os testes foram interrompidos durante o mês de Agosto e houve necessidade de ir fazendo 

ajustes após serem realizados vários testes para o funcionamento hidráulico. 

3.2.2 Meio de enchimento  

O meio de enchimento de cada pote é uma das características da parede verde mais importantes a 

ser estudada. Este parâmetro é um dos principais agentes no tratamento das águas a incluir no 

sistema.  

3.2.2.1 – Opções e seleção do meio de enchimento 

Inicialmente pensou-se em testar diferentes meios de enchimento para mais tarde decidir pelo que 

tornaria o sistema mais eficiente e sustentável. As alternativas inicialmente consideradas incluíam um 

material abundante em Portugal, a cortiça, disponibilizada pela empresa Amorim Cork Composites e 

um material filtrante biológico, a cerâmica porosa.  

Embora a cortiça seja um material pouco conhecido na indústria de tratamento de águas, verificaram-

se à partida algumas vantagens em testar este material, nomeadamente por ser leve e por apresentar 

porosidade e área superficial favorável para o crescimento de biofilme. Foram disponibilizados 2 

granulometrias diferentes para o teste representadas na figura 3.21, uma com aspeto areoso (lado 

direito) e outra de maior dimensão (lado esquerdo). A granulometria grosseira, com tamanhos entre 4 

a 5 mm, corresponde a cortiça granulada. A granulometria fina, corresponde à parte exterior das 

placas de cortiça, apresenta um valor económico reduzido, sendo utilizada apenas para queima em 

fornos durante o processo de tratamento da cortiça. 

 

Figura 3.21 – Granulometrias originais do meio de enchimento. 

A outra opção seria testar a cerâmica porosa (Siporax), com resultados conhecidos no tratamento de 

águas, muito associado a manter a limpeza de aquários. No entanto, este material poderia trazer um 

custo acrescido à instalação, afastando-se do objetivo de manter o sistema sustentável. 
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A cortiça despertou maior interesse para o estudo por ser um material ainda não estudado nesta 

indústria e apresentar características promissoras no tratamento. O volume de amostras 

disponibilizado pela empresa foi suficiente para os testes necessários, tendo sobrado um volume 

considerável para outras ocasiões oportunas. Visto que os restantes materiais não seriam tão 

acessíveis, considerou-se que seria suficiente para o estudo testar as duas granulometrias de cortiça 

disponíveis, concentrando esforços para estudar apenas este material. 

3.2.2.2 – Métodos  

O meio de enchimento escolhido foi submetido a vários procedimentos antes de ser colocado na 

estrutura. Os procedimentos em causa foram fundamentais para entender como a cortiça se iria 

comportar quando todo o sistema estivesse em funcionamento. Dentro dos vários processos para 

testar este meio de tratamento encontram-se testes à sua porosidade (total e efetiva) e à 

permeabilidade. Verificou-se também ser necessário fazer algumas alterações físicas ao material, que 

iriam complementar o estudo e que se descrevem mais à frente.  

Adaptações 

Como referido anteriormente, a empresa Amorim disponibilizou para o estudo duas granulometrias. A 

primeira de granulometria superior assemelhando-se ao aspeto de gravilha e a segunda muito 

semelhante a areia. Trabalhar apenas com estas duas dimensões não se mostrou suficiente para o 

sistema e portanto houve necessidade de obter uma terceira granulometria que se encontrasse entre 

estas dimensões.  

Para o efeito, triturou-se um volume considerável da cortiça de maior dimensão com o auxílio de 

moedores de café, facilmente encontrados no mercado. O volume obtido foi suficiente para ser usado 

no sistema e realizar os testes necessários, tendo sobrado para eventualidades futuras. A figura 3.22 

representa as 3 granulometrias estudadas sendo a que se encontra no centro da imagem a 

granulometria obtida da trituração. 

 

 

Figura 3.22 – Granulometrias do meio de enchimento usadas no estudo. 

Uma vez que os testes realizados recorriam ao uso de água, verificou-se numa fase inicial que a 

cortiça quando se encontrava em contacto com a água libertava bastante cor, resultando águas 

bastante carregadas de cor castanha. Percebeu-se imediatamente que seria fundamental que a 

cortiça passasse por um processo de lavagem antes de ser usada no sistema. Este facto 
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comprometeria a qualidade da água tratada, conferindo-lhe cor e turvação não desejáveis para o 

estudo. 

As lavagens realizadas antes de a cortiça ser colocada no sistema não foram suficientes para que o 

efluente saísse sem cor. No entanto, a fase de arranque do sistema permitiu que a cortiça estivesse 

continuamente em contacto com água de lavagem, fazendo com que este aspeto reduzisse 

significativamente. 

Porosidade 

A porosidade total foi determinada em primeiro lugar por forma a garantir que o meio de enchimento 

se encontrava totalmente seco (fig. 3.23) aquando da realização dos testes. 

 

 

Figura 3.23. Esquema usado para a medição da porosidade do meio de enchimento. 

O método utilizado para a determinação da porosidade compreendeu as seguintes etapas: 

1 – Com uma proveta, é medido um volume específico de cortiça seca; 

2 – A proveta com a cortiça é pesada; 

3 – A proveta é enchida com água até o meio estar saturado, i.e., a água tem de se encontrar na 

mesma linha que a cortiça; 

4 – A proveta é pesada novamente; 

5 – A porosidade total (Pt) é então calculada a partir da seguinte equação (Eq.1 e 2): 

𝑃𝑡 =
𝑉𝐻2𝑂

𝑉𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
=

(
𝑊𝐻2𝑂
𝜌𝐻2𝑂

)

𝑉𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
   (eq. 1) 

     𝑊𝐻20 = 𝑊𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑊𝑆𝑒𝑐𝑜   (eq. 2)   

 

Onde VH2O representa o volume de água dentro da proveta e VAmostra o volume de amostra, ambos em 

ml. WH2O é o peso da água na proveta usado para obter o seu volume e é representado pela diferença 

entre os pesos obtidos antes de se introduzir água (WSeco) e depois (WSaturado), em gramas (g). A 

densidade da água, ρH20, é uma constante igual a 0,97 g/cm3.  
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Após estar concluído o procedimento da porosidade total, é repetido o procedimento para a 

porosidade efetiva (Pe) usando a mesma proveta e a cortiça, desta vez, humedecida. 

A porosidade efetiva é posteriormente calculada através da mesma equação 1.  

Desta vez juntamente com a equação 3: 

  WH2O =  WSaturado − WDrenado  (eq. 3) 

Permeabilidade 

Para testar a condutividade hidráulica do meio recorreu-se primeiramente à montagem representada 

esquematicamente na figura 3.24: uma coluna é colocada dentro de um recipiente cheio com o 

mesmo material de uma certa granulometria. Este esquema experimental é, por sua vez, colocado 

num tanque maior para reter a água que irá transbordar.  

O meio dentro do recipiente necessita de ser estabilizado por alguns pesos e uma malha metálica. O 

método de Darcy é usado para medir a condutividade hidráulica saturada. O nível de água no 

recipiente é tal que a água transborda e desta forma, é possível obter uma altura de água constante 

na coluna.  

É inserida água da torneira a partir do topo da coluna e um determinado valor inicial h0 é alcançado 

com cerca de 12cm acima do meio (h0 = z0 - z*). Regista-se este valor e de seguida obtém-se o 

tempo que a água demora a descer pela coluna, marcando vários níveis (geralmente 8 pontos são 

monitorizados após uma diminuição do nível da água igual a 1 cm). Os últimos 2 cm acima da 

amostra não são considerados para fins de medição porque normalmente estão muito perturbados. 

Uma vez que o teste é realizado, o valor da condutividade hidráulica é avaliado a partir dos diferentes 

pontos obtidos, de acordo com três métodos diferentes. 

Método 1 – O valor inicial h0 é considerado como valor de referência para avaliar Ks,i em cada ponto e 

o gradiente Δh é avaliado pela diferença entre h0 e hi (Eq. 4), 

Ks,i =  
L

t0−ti
l n

h0

hi
      →     Ks,med  (eq. 4) 

 

Método 2 – Para cada ponto, o gradiente Δh é avaliado pela diferença entre hi e hi-1 (eq.5), 

Ks,i =  
L

ti−ti−1
 ln

hi−1

hi
    →    Ks,med  (eq. 5) 

 

Método 3 – Os valores de ln(h/h0) vs. t são representados num gráfico x-y e o valor de Ks é avaliado a 

partir da inclinação da linha de interpolação com a equação 6, 

Ks = L . declive   (eq. 6) 



42 
 

onde h0 é a altura inicial da água na coluna (cm), hi as restantes alturas apontadas à medida que a 

água vai descendo de 1 em 1cm, L é o comprimento de amostra na coluna (cm), ti é o tempo em 

segundos em que se atinge a altura hi e Ks,med é o valor médio de condutividade hidráulica (cm/s) 

obtido a partir dos vários Ks,i.  

Figura 3.24. Representação do esquema necessário para calcular a condutividade hidráulica (Ks) 

Estes métodos foram efetuados numa primeira fase com a cortiça de maior granulometria, mas 

verificou-se que a mesma era bastante permeável. Nestas condições, a obtenção dos valores 

essenciais, como a altura inicial h0 e as restantes alturas e respetivos tempos após a água se 

introduzida, tornou-se uma tarefa bastante morosa. Outra característica que dificultou o processo foi o 

facto de a cortiça flutuar com facilidade. Uma vez que a água tinha de ser introduzida com alguma 

rapidez para se tentar obter a altura inicial, a pressão exercida pela água fazia com que a cortiça 

flutuasse e vencesse a força feita pelos pesos e pela malha, fazendo com que este processo não 

tivesse grande sucesso. No caso da cortiça de menor granulometria, não se conseguiu encontrar uma 

malha suficientemente pequena que garantisse a estanquidade da mesma no sistema representado 

na figura acima (fig. 3.24). 

Assim, a condutividade hidráulica do material teria de ser testada por outro método. Recorreu-se ao 

método do permeâmetro de carga constante, representado no esquema da figura 3.25. 

Para este método, o material é introduzido numa câmara onde é selado. A entrada de água é feita por 

cima e existe uma saída controlada na parte inferior que garante que o nível de água dentro desta 

câmara atinge o comprimento L de forma a ser possível identificar a diferença das alturas de água y1 

e y2. A saída de água é também um fator importante pois serão medidos os caudais respetivos a 

cada material a partir desta. Para a medição destes caudais é usado um copo previamente pesado 

Após este procedimento, a permeabilidade (Ks) é medida a partir da seguinte expressão: 

𝐾𝑠 =  
𝑉

𝐽
=  

𝑄

𝐴
𝑦1−𝑦2

𝐿

  (eq. 7) 

Onde o Q representa o caudal de saída do sistema e A a área da secção da câmara. 
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Figura 3.25 – Esquema do método do permeâmetro de carga constante (Fonte: Proença (2010)) 

3.2.3 Vegetação 

O processo de identificação da vegetação a usar no sistema prendeu-se essencialmente com a 

recolha de informação a partir de outros estudos semelhantes. É indispensável que a vegetação 

escolhida seja resistente a flutuações nas condições do sistema e principalmente que seja facilmente 

adaptada a ambiente húmidos.  

Após a pesquisa, foram identificadas quatro espécies de plantas diferentes, representadas na figura 

3.26, com as características acima referidas. A espécie 1 corresponde a uma Ophiopogon 

planiscapus (Niger), a espécie 2 pertence à classe dos Asplenium, habitualmente conhecida como 

feto, a espécie 3 é uma trepadeira com o nome de Ficus repens e por último a espécie 4 é 

denominada por Chlorophytum comosum. 

 

Figura 3.26 – Espécies de plantas selecionadas para o estudo. 

O estudo da influência da vegetação no tratamento de águas cinzentas é um aspeto muito importante 

para o trabalho desenvolvido. Deste modo, entendeu-se que seria relevante analisar qual a espécie 

que teria maior capacidade de tratamento. Uma vez que o sistema é composto por 3 colunas, optou-

se por testar 2 espécies, uma em cada coluna, e a terceira seria constituída apenas com o meio de 

enchimento funcionando como o controlo. Foram escolhidas as espécies 2 (Fetos) e 4 (Chlorophytum 

comosum) e colocadas no sistema como representa a figura 3.27. 

1 

2 

4 

3 
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Figura 3.27 – Plantas usadas no sistema. 

3.2.4 Design Experimental final 

O sistema laboratorial, após todos os testes subjacentes à sua estrutura alterada e ao meio de 

enchimento, foi montado na sua totalidade. A base geral do sistema é constituída por uma parede de 

3 colunas e 3 linhas (i.e. 9 potes) com o escoamento a decorrer na vertical separadamente em cada 

coluna. A parede apresenta 65 centímetros de largura, 58 centímetros de altura e 14 centímetros de 

profundidade.  

Cada pote foi preenchido pelo meio de enchimento, neste caso cortiça, juntamente com vegetação 

indicada para o tratamento de água. Uma vez que se disponha de 3 granulometrias de cortiça, cada 

compartimento ficou constituído como representa o esquema da figura 3.28. A granulometria de maior 

dimensão foi colocada na base com uma espessura de cerca de 3cm, a cortiça obtida da trituração de 

seguida com a maior representatividade (7cm) e por último a cortiça com aspeto arenoso no topo que 

funcionou como suporte para a vegetação. Esta estrutura teve como base o estudo desenvolvido por 

Fowdar et al. (2017).  

A disposição dos materiais desta forma contribui para o melhor funcionamento do sistema e 

tratamento das águas testadas. De referir que na base de cada pote, antes de qualquer meio de 

enchimento, foi colocada uma rede que evita o entupimento dos meios de passagem de água e 

melhora a performance hidráulica. 

 

Figura 3.28 – Representação da estrutura de cada pote no sistema. 
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Cada coluna conta com uma entrada e saída de água, ambas ligadas a um reservatório para 

armazenar o efluente de cada uma destas, funcionando em modo de recirculação. A entrada de água 

em cada coluna é também auxiliada por um sistema de bombagem, perfazendo assim um total de 3 

reservatórios e 3 bombas. A recirculação é garantida em cada coluna pelas características descritas 

anteriormente e assim é expectável obter eficiências de tratamento maiores.  

A figura 3.29 representa a instalação laboratorial final já em funcionamento, que se iniciou no fim do 

mês de Setembro, após ter sido submetido a vários procedimentos necessários. 

 

Figura 3.29 – Sistema da Parede Verde final. 

3.2.5 Procedimento Experimental 

As colunas foram alimentadas com as amostras domésticas recolhidas de banhos e lavatórios com 

uma regularidade de 2 dias por semana, até Outubro de 2018. Apesar de se ter mantido sempre as 2 

substituições por semana, houve alguma variabilidade nos dias da semana escolhidos o que levou a 

uma variação dos tempos de retenção hidráulicos. O estudo do sistema laboratorial teve a duração de 

4 semanas e as amostras recolhidas foram submetidas a uma preparação antes de serem incluídas 

no sistema.  

A preparação consiste em criar uma amostra composta com 15L, tendo uma proporção real de água 

do banho (cerca de 70%) e lavatório (30%). Antes de ser dividida pelos 3 reservatórios, era recolhido 

um volume para análise de sólidos suspensos e CQO e eram ainda contabilizados alguns parâmetros 

gerais como o pH, temperatura, condutividade hidráulica e oxigénio dissolvido. Após este 

procedimento eram inseridos 5L em cada reservatório previamente vazado e de seguida dava-se 

início ao funcionamento das bombas.  

No caso dos efluentes do sistema, foram medidos os volumes quando retirados de cada reservatório 

de forma a conseguir avaliar a evapotranspiração do sistema. Eram retiradas também amostras 

homogéneas para o estudo dos mesmos parâmetros avaliados no afluente, garantindo a 
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possibilidade para comparação entre o afluente e efluente do sistema. As eficiências do tratamento 

eram então obtidas a partir da comparação destes parâmetros.  

Antes do funcionamento da instalação, esperava-se que o caudal de alimentação fosse de 

aproximadamente 7 ml/min. No entanto, foi necessário avaliar a potência das bombas e monitorizar o 

caudal de saída para tentar ajustar este parâmetro durante as 4 semanas.  

Acompanhou-se não só a libertação de cor pelo meio de enchimento mas também a evolução e 

adaptação da vegetação escolhida para o sistema. Este acompanhamento permitiu concluir alguns 

aspetos, mais à frente referidos, de grande interesse para estudos futuros em relação à instalação. 
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4. Resultados e Discussão  

4.1 Quantidade e Qualidade das Águas Cinzentas 

4.1.1 Volumes Médios Consumidos 

Durante os meses de recolha de amostras para análise, foi realizado um levantamento dos volumes 

produzidos em banhos e lavatórios de duas das habitações. Este levantamento permitiu uma 

comparação com as utilizações médias diárias referidas no capítulo 2 (fig. 2.1).  

O número de amostras de banho e lavatórios recolhidas que contribuíram para o cálculo da média de 

volumes por utilização foram, respetivamente, 39 e 41. As médias dos resultados obtidos encontram-

se descritos na tabela 4.1, no entanto estão disponíveis, em anexo (Anexo B), todos os valores que 

contribuíram para este cálculo.  

Tabela 4.1 - Volumes médios de utilização de águas cinzentas. 

 
Banho Lavatórios 

Nº de amostras 39 41 

Valor médio (L) 45.2 1.6 

Contribuições % 96.7 3.3 

 

Os resultados obtidos demonstraram alguma discrepância quando comparados com os resultados 

esperados. A relação do volume consumido de águas esperada entre banhos e lavatórios, segundo a 

figura 2.1, deveria estar mais próximo do 70% no caso do banho e consequentemente 30% no caso 

do lavatório, se considerarmos apenas estas duas fontes.  

Os resultados obtidos demostram uma grande percentagem proveniente dos banhos, no entanto os 

valores calculados contam apenas com uma utilização de banho e de lavatórios, por dia por indivíduo. 

Certamente o volume de água usado na fonte de banhos é muito superior ao dos lavatórios, contudo 

ao verificarmos a tabela 4.1, as contribuições em percentagem apresentam uma discrepância maior 

que a esperada. Se considerarmos que em média um individuo contribui com apenas um banho e 

utiliza cerca de 4 vezes o lavatório por dia, as contribuições passariam a ser de 87% e 13% 

respetivamente, aproximando-se mais do valor esperado mas ainda assim a diferença seria 

significativa. Uma vez que a recolha e contabilização do volume de água proveniente de lavatórios 

era realizada através de um recipiente de volume fixo, 3L, podia condicionar a recolha mantendo os 

valores inevitavelmente abaixo deste.  
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4.1.2 Sólidos Suspensos Totais e Voláteis 

Os resultados dos sólidos suspensos presentes nas amostras recolhidas foram submetidos a um 

tratamento estatístico dos dados, tendo sido obtida a tabela 4.2, com o intuito de avaliar, de uma 

forma geral, o impacto deste parâmetro nas águas cinzentas analisadas. Em anexo (Anexo C) 

encontram-se os valores de todas as amostras recolhidas, tanto de SST como de SSV. 

Tabela 4.2 - Resultados estatísticos de sólidos suspensos totais. 

 Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 

 Banho 
Lavagem de 

Dentes 
Lavagem 
de Mãos 

Lavatório 
IST 

Nº Amostras 36 44 29 6 

Média 39.37 159.46 80.89 17.83 

Mínimo 4.77 14.33 8.04 11.20 

Q1 10.48 110.59 21.01 13.75 

Mediana 14.40 149.34 65.44 16.30 

Q3 41.82 195.09 149.81 17.20 

Máximo 325.56 298.89 203.78 32.80 

Desvio Padrão 70.73 68.59 68.43 7.71 

Coef. Variação 1.80 0.43 0.85 0.43 

Coef. Assimetria 3.67 0.28 0.61 1.93 

 

A partir desta tabela foi também possível obter um gráfico de dispersão (figura 4.1), que compara 

diretamente todos os valores obtidos mostrando a significância de cada fonte neste parâmetro. 

 

Figura 4.1 – Gráficos estatísticos de dispersão das amostras em relação ao parâmetro de sólidos suspensos totais. 

 

Assim sendo, é possível concluir que, relativamente aos sólidos suspensos totais presentes nas 

amostras, a lavagem dos dentes é a fonte que tem maior concentração. Apesar de haver maior 

variação de valores nos efluentes de banho, confirmada pelos valores dos coeficientes de variação e 
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assimetria, chegando a ter 325 mg/L de sólidos, os efluentes da lavagem de dentes mostraram-se em 

média mais elevados em comparação com as outras fontes.  

Estes resultados prendem-se com o facto de os produtos de higiene usados nesta fonte terem uma 

grande concentração de sólidos derivados do flúor, cálcio e sódio e ainda alguns microplásticos que 

possam estar presentes.  

Outro facto que justifica o teor de sólidos nesta fonte tem a ver com o volume de água por utilização. 

Enquanto nos banhos o consumo de água ronda o 45L, diluindo significativamente os sólidos que 

possam surgir, a lavagem de dentes conta com um volume consumido de apenas 1.5L em média, 

concentrando assim um grande teor de sólidos nas amostras recolhidas. 

Verifica-se também que, apesar de o número de amostras ser pouco representativo, os efluentes 

analisados do lavatório do IST apresentam valores muito reduzidos quando comparados com as 

outras fontes. A média dos valores desta fonte encontra-se abaixo das normas apresentadas no 

capítulo 2, para os fins representados, mostrando ótimas qualidades para o seu reaproveitamento. 

Recorreu-se também à mesma análise estatística para o caso dos sólidos suspensos voláteis, 

representada na tabela 4.3. As amostras são necessariamente as mesmas que as analisadas nos 

sólidos suspensos totais, sendo possível uma comparação direta com os valores apresentados 

anteriormente. Foi também possível, através destes valores, obter os rácios médios de SSV/SST de 

banhos, lavagem de dentes, lavagem de mãos e do lavatório do IST apresentados nas figuras 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, respetivamente.   

Tabela 4.3 - Resultados estatísticos de sólidos suspensos voláteis. 

 Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 

 Banho 
Lavagem 
de Dentes 

Lavagem de 
Mãos 

Lavatório 
IST 

N Amostras 36 44 29 6 

Média 25.26 45.86 68.89 14.64 

Mínimo 4.85 13.13 7.11 11.20 

Q1 9.37 28.29 19.69 12.17 

Mediana 12.88 41.93 53.68 14.00 

Q3 40.35 58.74 127.04 14.83 

Máximo 112.22 107.78 169.78 22.00 

Desvio Padrão 24.58 25.23 57.46 3.90 

Coef. Variação 0.97 0.55 0.83 0.27 

Coef. Assimetria 1.90 0.87 0.59 1.68 

 

Através da tabela 4.3, verifica-se que a lavagem de dentes não é a mais representativa em relação 

aos SSV e que no caso é a lavagem das mãos. Recorreu-se mais uma vez a um gráfico de dispersão 

das amostras de cada efluente, representado na figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Gráficos estatísticos de dispersão das amostras em relação ao parâmetro de sólidos suspensos voláteis. 

 

Observou-se que a maior parte de sólidos voláteis provém da lavagem de mãos chegando a ter 

valores que rondam os 160 mg/L. Em relação a esta fonte verifica-se também que estes valores 

encontram-se muito aproximados dos valores descritos anteriormente em relação aos SST. O mesmo 

se verifica em relação aos efluentes de banho e do lavatório do IST. Isto significa que a relação 

SSV/SST é muito elevada sendo em média acima dos 80% (figuras 4.3, 4.4, 4.5), indicando uma 

concentração de carga orgânica elevada neste tipo de efluentes. Apesar da lavagem de dentes 

apresentar uma relação SSV/SST muito inferior, cerca de 30%, não implica que numa mistura de AC 

a sua contribuição em carga orgânica seja inferior. Como se verifica, a concentração relativamente a 

este parâmetro ainda continua a ser superior aos efluentes de banho e do lavatório do IST.  

É necessário ter em consideração o volume consumido em cada efluente para se conseguir analisar 

as contribuições reais de cada um.  
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Figura 4.3 – Percentagem de SSV e SSF face aos SST 

das amostras de banho. 
Figura 4.4 – Percentagem de SSV e SSF face aos 

SST das amostras de lavagem de dentes. 
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De referir ainda que a lavagem de dentes apresenta um teor de sólidos fixos muito elevado, que têm 

origem da sua composição à base de flúor, cálcio e sódio. Estes compostos só são volatilizados a 

temperaturas superiores a 1000oC. Existe também a possibilidade de uma grande parte de poluentes 

emergentes, como os microplásticos, serem representados por esta fonte.  

4.1.3 CQO 

Os resultados obtidos em relação ao parâmetro de CQO foram tratados da mesma maneira que os 

sólidos. Para este parâmetro o volume de amostras analisado foi diferente do parâmetro anterior. 

Todos os resultados estão apresentados em anexo (Anexo D). 

Das amostras analisadas, a tabela 4.4 indica-nos que, mais uma vez, a lavagem de dentes é a fonte 

com mais carência química de oxigénio, seguindo-se a lavagem dos dentes, a água dos banhos e por 

fim, com valores muito reduzidos, o efluente do lavatório do IST 

Tabela 4.4- Resultados estatísticos de carência química de oxigénio. 

 CQO (mg/L) 

 Banho Dentes Mãos 
Lavatório 

IST 

N Amostras 42 52 27 6 

Média 125.13 378.56 261.76 78.06 

Mínimo 5.44 106.41 13.20 43.49 

Q1 62.33 225.05 136.75 58.25 

Mediana 128.08 291.26 226.67 66.02 

Q3 177.48 461.77 351.84 103.49 

Máximo 294.36 977.85 772.03 121.16 

Desvio Padrão 68.74 243.75 171.35 32.18 

Coef. Variação 0.55 0.64 0.65 0.41 

Coef. Assimetria 0.33 1.36 1.01 0.68 

86%

14%

Lavatório IST 

SSV

SSF

Figura 4.5 – Percentagem de SSV e SSF face 

aos SST das amostras de lavagem de mãos. 

Figura 4.6 – Percentagem de SSV e SSF face 

aos SST das amostras do lavatório do IST. 
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Através dos valores da tabela obteve-se também o gráfico representado na figura 4.7 onde é possível 

mais uma vez, analisar os resultados de uma forma comparativa entre os diferentes efluentes.  

De notar que, os dados recolhidos das águas provenientes dos banhos apresentam uma variação 

muito reduzida, no entanto em relação às fontes dos lavatórios domésticos, esta variação é bastante 

mais acentuada. Relativamente ao lavatório do IST verifica-se que os valores obtidos foram os mais 

constantes e por isso a sua variação é muito inferior em relação às restantes fontes, contudo o 

volume de amostras também foi muito inferior, contando com apenas 6 amostras. 

 

Figura 4.5 – Gráfico estatístico de dispersão das amostras em relação ao parâmetro de CQO. 

 

Em suma, os valores obtidos correspondem aos esperados e apenas a lavagem dos dentes se 

encontra acima dos valores apresentados na tabela 2.1. Contudo, e uma vez que os valores desta 

tabela correspondem a uma mistura de AC, se considerarmos uma mistura dos 3 efluentes 

domésticos com as respetivas proporções em relação ao seu consumo, haveria uma diluição desta 

fonte fazendo com que a mistura se aproximasse dos valores apresentados no capítulo 2. 

4.1.4 CBO5 

No caso do parâmetro de CBO5, e como já foi referido anteriormente, apenas houve disponibilidade 

para se testar uma vez este parâmetro. Os testes foram realizados em amostras provenientes de 

todas as fontes, perfazendo um total de 4 amostras diferentes testadas. Os valores obtidos 

encontram-se disponibilizados na tabela 4.5, juntamente com outros parâmetros obtidos em relação 

às mesmas amostras. Assim, foi possível analisar a relação entre o CBO5 e outros parâmetros para 

que fosse possível ter uma perceção de como este fator estaria presente nas restantes amostras não 

testadas.  

De uma primeira análise da tabela, a amostras testadas indicam-nos que a lavagem de mãos seria a 

mais representativa nas contribuições deste parâmetro, seguindo-se o efluente do banho, a lavagem 

de dentes e por fim o lavatório do IST.  
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Todavia, verifica-se que a relação CBO5/CQO aproxima-se dos 0,5 em todas as fontes e que tendo 

em conta os valores obtidos relativamente ao CQO (tabela 4.5), crê-se que a lavagem dos dentes 

continuaria a ser a mais relevante no que diz respeito ao CBO5, pois apresenta valores de CQO 

normalmente superiores ao obtido nesta amostra. Assim, não é possível concluir factos concretos em 

relação a este parâmetro e as respetivas fontes. 

O rácio CBO5/CQO é também um bom indicador no tratamento biológico. Os valores obtidos indicam 

que estas águas têm um forte potencial neste tipo de tratamento. É de esperar que, caso o meio de 

enchimento corresponda às expectativas no crescimento de biofilme, sejam atingidas eficiências de 

tratamento favoráveis.  

O tratamento biológico neste tipo de efluentes é necessário visto que todos os valores de CBO5 se 

encontram acima das normas apresentadas na tabela 2.2, embora o valor relativo ao efluente do 

lavatório de IST esteja próximo do valor normativo.  

Tabela 4.5 – Resultados de CBO5 de uma amostra de cada fonte e valores associados dos restantes parâmetros. 

Data de 
recolha 

Parâmetro Unidades 
Amostras 

Banho Dentes Mãos IST 

11/out CBO5  mg/L 134.0 127.0 265.0 39.0 

11/out CQO  mg/L 261.0 227.6 453.6 88.5 

11/out SST  mg/L 40.0 28.9 37.1 14.8 

11/out SSV  mg/L 36.5 11.1 28.1 14.7 

11/out pH - 7.7 7.9 7.9 7.2 

11/out ORP mV 206.0 194.5 194.5 236.0 

11/out T oC 25.3 22.2 22.3 23.3 

11/out CE μS/cm 335.0 309.0 324.0 421.0 

11/out OD mg/L 5.1 6.6 6.5 1.7 

  

De salientar que a avaliação do parâmetro CBO5 constitui uma análise muito preliminar, baseada 

apenas numa amostra em cada origem de água, e como tal, não apresenta um universo de amostras 

suficiente para permitir conclusões sólidas. Apresenta, ainda assim, um carácter indicativo da 

biodegradabilidade deste tipo de efluentes, confirmando no entanto as observações anteriormente 

apresentadas neste domínio. 

4.1.5 Poluentes microbiológicos 

O teor de patogénicos, mais concretamente os agentes bacteriológicos E. coli e Enterococcus, muito 

presentes no trato gastrointestinal do corpo humano, foram obtidos apenas uma vez, num volume 

total de 10 amostras. Os resultados obtidos a partir do Laboratório de análises do IST encontram-se 

representados na tabela 4.6. 

Observa-se que a lavagem de dentes é novamente a fonte com os valores mais preocupantes. A 

origem destes valores pode estar no facto de este efluente conter saliva e de estar diretamente em 

contacto com umas das maiores fontes de patogénicos do nosso corpo. Outro aspeto relevante que 
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pode justificar os teores apresentados será a pluma criada pelas descargas sanitárias que com um 

alcance de cerca de 2 metros poderá contaminar as escovas de dentes presentes no mesmo espaço.  

Porém, os valores obtidos entre residências diferentes nesta mesma fonte mostram alguma variação. 

O mesmo se sucede em relação aos efluentes de banho, mas neste caso as concentrações são 

inferiores.  

Os efluentes de lavagem de mãos e do lavatório do IST são curiosamente baixos. A lavagem de mãos 

e os produtos usados na mesma têm a capacidade de reduzir grandemente estes agentes 

bacteriológicos. Ao longo do estudo, aferiu-se também que o efluente do lavatório do IST apresentava 

um cheiro característico a lixívia resultante da limpeza diária dos lavatórios, indicando que este 

produto poderia ser a principal razão na redução de patogénicos nesta fonte. 

Tabela 4.6 – Resultados das análises a E. coli e Enterococcus em 10 amostras diferentes. 

Amostras Descrição 
E. coli 

(ufc/100ml) 
Enterococcus 

(ufc/100ml) 

1 Banho 1 700 >105 

2 Banho 2 300 >104 

3 Banho 3 160 2 

4 Lavagem de Dentes 1 2800 >106 

5 Lavagem de Dentes 2 0 >104 

6 Lavagem de Dentes 3 82 0 

7 Lavagem de Mãos 1 35 6 

8 Lavagem de Mãos 2 0 0 

9 Lavagem de Mãos 3 0 0 

10 Lavatório IST 49 0 

 

Concluindo, os resultados obtidos demonstraram que é fundamental que estas águas sejam sujeitas 

a um tratamento de desinfeção que assegure que a reutilização destas seja feita de uma forma 

segura, sem que afete os demais. 

À semelhança do parâmetro CBO5, também a análise dos parâmetros microbiológicos constitui uma 

análise muito preliminar, sendo necessário um universo de amostras mais elevado para permitir 

conclusões sólidas. As análises realizadas permitiram, ainda assim, observar que existe 

contaminação microbiológica nestas amostras, sendo necessário mais análises para aferir a 

variabilidade e persistência da mesma.  

 

  



56 
 

4.2 Desempenho da Parede Verde no tratamento de 

águas cinzentas 

4.2.1 Aspetos Gerais 

A preparação da adaptação da parede verde iniciou-se com a realização de testes de caracterização 

do meio de enchimento, e adaptação do sistema Minigarden. Após todos os testes concluídos, foi 

possível dar início ao funcionamento do sistema proposto. O sistema foi controlado durante 4 

semanas, tendo sido o afluente substituído duas vezes por semana. Nos dias de substituição eram 

analisadas tanto as amostras de entrada como de saída em cada reservatório. Os testes realizados 

incluíam a contabilização do volume de entrada e de saída em cada reservatório, o teor das amostras 

relativamente a sólidos suspensos e CQO e ainda outros parâmetros gerais, como a temperatura e o 

pH das amostras, por exemplo. Houve também um controlo da evolução da cor do efluente, para 

garantir que a cortiça iria perdendo a mesma, e ainda do crescimento e adaptação da vegetação. 

4.2.2 Caracterização do Meio de enchimento 

Porosidade 

Dos primeiros testes realizados para avaliar o meio de enchimento e as suas capacidades para o 

tratamento foi a porosidade total e efetiva. Este parâmetro indica-nos a capacidade do meio para 

armazenar água nos seus poros. Os resultados obtidos em relação a esta medida encontram-se 

apresentados na tabela 4.7 (porosidade total) e na tabela 4.8 (porosidade efetiva). 

Constata-se que a cortiça é um material bastante poroso, dado que ambas as porosidades calculadas 

rondam os 50% de volume de poros. Estes resultados demonstram que o meio de enchimento 

escolhido tem uma grande capacidade de reter água e consequentemente poderá vir a ter 

repercussões positivas no tratamento. A porosidade deste material é também favorável para o 

crescimento de biofilme, uma vez que dispõe de uma área de contacto elevada. 

Tabela 4.7 – Porosidade Total 

Porosidade Total 

Peso proveta g 584 

Peso proveta+cortiça g 638 

Peso amostra g 54 

Volume da amostra ml 800 

Peso proveta+cortiça+água g 1079 

Peso proveta+cortiça drenada g 681 

Volume água drenada ml 400 

Porosidade Total % 50 
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Tabela 4.8 – Porosidade efetiva. 

Porosidade Efetiva 

Peso amostra humedecida g 681 

Peso amostra saturada g 1073 

Peso amostra drenada g 695 

Volume de Água Drenada ml 375 

Porosidade Efetiva % 47 

 

Permeabilidade 

A permeabilidade associada a este material foi um fator relativamente difícil de obter. Os primeiros 

testes demonstram que os valores deste parâmetro seriam muito elevados e foi necessário recorrer a 

um método mais eficaz para o conseguir calcular. Os resultados foram alcançados através do método 

do permeâmetro de carga constante presente no Laboratório de geotecnia do IST.  

As tabelas 4.9 e 4.10 apresentam os resultados obtidos, através do método referido, relativamente à 

cortiça de maior granulometria e de menor granulometria disponibilizada pela empresa Amorim. 

Tabela 4.9 – Permeabilidade da cortiça de maior granulometria. 

Cortiça (Maior 
granulometria) 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Média 

Tempo (s) 26.2 26.6 27.1 26.6 

Peso do copo (g) 10.1 10.1 10.1 10.1 

Peso do copo+água (g) 242.7 244.9 248.9 245.5 

Peso água (g) 232.6 234.8 238.8 235.4 

h água (cm) 15.5 15.5 15.5 15.5 

Q (cm3/s) 8.9 8.8 8.8 8.8 

v (cm/s) 0.2 0.2 0.2 0.2 

k (cm/s) 2.1 2.1 2.1 2.1 

 

Através dos valores retirados da experiência foi possível calcular a permeabilidade do meio e 

verificou-se, como seria de esperar, um valor elevado em relação à granulometria maior. A água 

percola pelo meio de enchimento com uma permeabilidade de 2,1 cm/s, indicando que esta se move 

muito rapidamente dentro do mesmo.  

No caso a granulometria mais pequena os valores obtidos foram mais favoráveis. Ainda assim, uma 

permeabilidade de 0,7 cm/s é um resultado elevado.  
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Tabela 4.10 – Permeabilidade da cortiça de menor granulometria. 

Cortiça (Menor 
granulometria)  

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Média 

Tempo (s) 27.2 23.6 26.8 25.9 

Peso do copo (g) 9.8 10.1 10.0 10.0 

Peso do copo+água (g) 241.5 216.1 246.3 234.6 

Peso água (g) 231.7 206.0 236.3 224.7 

h água (cm) 22.0 22.0 22.0 22.0 

Q (cm3/s) 8.5 8.7 8.8 8.7 

v (cm/s) 0.2 0.2 0.2 0.2 

k (cm/s) 0.7 0.7 0.7 0.7 

 

O facto de termos permeabilidades desta dimensão pode comprometer o tratamento das águas 

cinzentas, visto que o tempo de retenção hidráulico será relativamente baixo. Por esta razão, o 

sistema de tratamento adotado é apoiado pela recirculação do efluente, aumentando assim o tempo 

de residência do mesmo e maior eficiência no tratamento.  

Água de Lavagem  

Quando se começou a analisar a cortiça para tentar prever a sua viabilidade no tratamento, verificou-

se que esta libertava cor. Este facto poderia ser preocupante na eficácia do sistema proposto e, como 

tal, recorreu-se a sucessivas lavagens deste material tendo sido estudada a água que resultou das 

mesmas. Assim, a água obtida numa primeira fase, foi submetida a testes relativamente aos 

parâmetros mais estudados, sólidos suspensos totais e voláteis e CQO, com o intuito de se aferir que 

contribuições poderia ter já numa fase em que o tratamento estaria a decorrer. Foi apenas testada 

uma amostra da primeira água de lavagem da cortiça.  

Os resultados obtidos desta amostra estão descritos na tabela 4.11, onde se observa que a 

contribuição de sólidos é muito reduzida. Relativamente ao CQO, o valor obtido já é de alguma 

relevância, contudo, e após o material ser submetido a uma passagem de água corrente, espera-se 

que este valor se venha a reduzir significativamente, tendo pouca influência no tratamento a longo 

termo. 

Tabela 4.11 – Valores de SST, SSV e CQO da água de lavagem da cortiça. 

Parâmetro Unidade Água de lavagem da cortiça 

SST mg/L 0.4 

SSV mg/L 0.3 

CQO mg/L 139.0 
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4.2.3 Volumes de afluente e efluente 

Os resultados monitorizados em relação aos volumes que entravam e saiam do sistema ao longo das 

4 semanas encontram-se disponíveis em anexo (Anexo E). Verificou-se que o sistema estava sujeito 

à evapotranspiração e retenção de água, pois os volumes de saída foram sempre inferiores aos de 

entrada. Este facto pode se ter agravado pelo facto dos testes terem sido realizados durante o fim do 

verão, e portanto espera-se que com as temperaturas mais baixas do inverno os volumes de saída 

aumentem. 

Na tabela 4.12 encontram-se os resultados médios relativamente aos volumes de entrada, que foram 

iguais em todos os reservatórios, e de saída. Verifica-se que os volumes de saída também foram 

muito semelhantes e portanto não houve diferenças significativas relativamente às perdas de água 

que ocorreram em cada linha de tratamento. 

Tabela 4.12 – Volumes médios de entrada e saída de cada reservatório e respetivas perdas em %. 

  Entrada Saída % Perdas 

Volume médio R1 4.43 3.85 13% 

Volume médio R2 4.43 3.76 15% 

Volume médio R3 4.43 3.81 14% 

 

4.2.4 Sólidos suspensos 

Como já foi referido anteriormente, as alimentações foram realizadas duas vezes por semana mas 

houve uma variação dos dias escolhidos o que resultou em tempos de retenção hidráulicos 

diferentes. Por essa razão analisaram-se os resultados e as eficiências de remoção de sólidos 

suspensos para cada alimentação. 

A tabela 4.13 apresenta os resultados obtidos relativamente aos sólidos suspensos nas amostras de 

afluente e respetivos efluentes em cada reservatório, associado a cada coluna do sistema. 

Claramente a qualidade do efluente depende diretamente dos teores de sólidos de entrada no 

sistema. Quanto maior for o teor de sólidos do afluente, maior será o teor à saída.  

No entanto, verifica-se que grande parte dos afluentes testados apresenta concentrações reduzidas, 

o que se traduz normalmente em valores de saída reduzidos e abaixo das normas apresentadas para 

usos desta água tratada restritos (<30 mg/L).  

As médias indicadas na tabela 4.13 mostram que o reservatório 2 é o que apresenta as menores 

concentrações de sólidos suspensos seguindo-se o reservatório 1 e por fim o reservatório 3. Salienta-

se, no entanto, que as diferenças entre as três linhas de tratamento não são significativas. 
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Tabela 4.13 – Qualidade do afluente e efluentes relativamente ao parâmetro de SST. 

 
SST (mg/L) 

TRH Afluente Efluente R1 Efluente R2 Efluente R3 

6 dias 42.8 9.6 9.6 21.9 

2 dias 91.3 47.2 52.7 33.9 

5 dias 88.2 12.4 13.3 9.1 

4 dias 41.3 13.7 15.3 18.0 

4 dias  45.8 14.8 8.8 55.9 

4 dias 48.5 31.1 8.3 9.7 

Média 59.6 20.3 17.8 23.7 

 

Recorreu-se a uma análise dos dados obtidos em termos das eficiências no tratamento (tabela 4.14), 

tendo-se aferido que efetivamente a coluna do sistema que descarrega no reservatório 2 seria o mais 

eficiente na remoção de sólidos do afluente.  

Verifica-se também que o reservatório 2 apresenta os valores mais constantes, exceto quando o 

sistema foi submetido a apenas 2 dias de recirculação das amostras. Neste caso os teores de sólidos 

de saída foram bastante mais elevados, tendo um impacto negativo nas médias calculadas. No 

reservatório 3 observa-se uma eficiência negativa que influencia muito os resultados do tratamento da 

coluna associada. As razões que podem justificar o teor de sólidos à saída ser superior ao de entrada 

podem ser justificadas com alguma lixiviação do material de enchimento mais fino. 

Tabela 4.14 – Eficiências de remoção em cada coluna do sistema relativamente ao parâmetro de SST. 

Eficiências de Remoção % 

TRH R1 R2 R3 

6 dias - - - 

2 dias 77.6 77.6 48.9 

5 dias 48.3 42.3 62.9 

4 dias 85.9 84.9 89.7 

4 dias 66.7 62.8 56.4 

4 dias 67.7 80.8 -21.9 

4 dias 35.9 83.0 79.9 

Média 63.7 71.9 52.7 

 

Em suma, a eficiências obtidas foram suficientes para obter os valores normativos estipulados no 

capítulo 2, se não considerarmos os valores anómalos. O meio de enchimento usado e a estrutura da 

parede verde permite que haja uma filtração destes, e como já se tinha visto, uma vez que o teor de 

sólidos suspensos voláteis nestas águas é bastante elevado, a redução dos sólidos pode também 

estar associada ao tratamento biológico das mesmas. Com o avanço no tempo do estudo, prevê-se 

que as eficiências possam aumentar e que os valores obtidos sejam mais constantes. 

4.2.5 CQO 

Os resultados obtidos em relação à performance do sistema na redução da carência química de 

oxigénio dos afluentes encontram-se apresentados na tabela 4.15. Visto que as normas definidas no 

capítulo 2 não abrangem este parâmetro não é possível concluir se os tratamentos foram suficientes 

para garantir a qualidade do efluente em relação a este parâmetro. 
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Da tabela 4.15 conclui-se que o efluente do sistema R1 foi o que apresentou a maior redução de 

CQO em comparação com o afluente do sistema, seguindo o sistema R3 e por fim o R2. O R1 foi que 

demostrou a menor variação dos resultados, tendo assim o menor volume de resultados anómalos o 

que contribuiu para que o seu teor médio fosse inferior aos restantes reservatórios.  

Tabela 4.15 – Qualidade do afluente e efluentes relativamente ao parâmetro de CQO. 

  CQO (mg/L) 

TRH Afluente Efluente R1 Efluente R2 Efluente R3 

6dias 205.0 202.7 215.9 234.6 

2dias 75.3 83.9 109.5 205.0 

5dias 428.7 92.4 83.9 82.3 

4dias 269.5 41.2 31.1 64.5 

4dias 115.7 26.4 29.5 45.0 

4dias 188.7 38.1 10.9 84.7 

4dias 177.1 68.3 390.7 10.1 

Média 208.6 79.0 124.5 103.7 

Traduzindo a tabela anterior em eficiências de remoção, foi possível obter a tabela 4.16 que 

representa exatamente estes valores. Alguns dos resultados obtidos apresentam eficiências que 

rondam os 80%, porém estes resultados são condicionados pelos valores negativos presentes. 

Tabela 4.16 - Eficiências de remoção em cada coluna do sistema relativamente ao parâmetro de CQO. 

Eficiências de Remoção % 

TRH R1 R2 R3 

6dias 1.1 -5.3 -14.4 

2dias -11.3 -45.4 -172.2 

5dias 78.4 80.4 80.8 

4dias 84.7 88.5 76.1 

4dias 77.2 74.5 61.1 

4dias 79.8 94.2 55.1 

4dias 61.4 -120.6 94.3 

Média 53.1 23.8 25.8 

Uma maneira de contornar estes valores prende-se com a continuidade dos estudos realizados. 

Assim será possível obter um volume de resultados maior, reduzindo o impacto deste valores fora da 

normalidade. Porém e tendo em conta a duração destes testes (4 semanas) é adequado referir que 

este sistema é promissor. 

4.2.6 Cor 

Ao longo das semanas de tratamento, a cor libertada no efluente foi um dos parâmetros tidos em 

conta. Como já referido, a cortiça foi responsável pela libertação desta cor. A figura 4.8 apresenta a 

evolução na redução de cor dos efluentes, da esquerda para a direita. Quando se compara o efluente 

analisado no primeiro dia (mais à esquerda) com o efluente do último dia (mais à direita) é nítido que 

a cor se tem desvanecido.  
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Este parâmetro podia representar uma influência negativa nos resultados, mas não só demonstrou 

que tem diminuído, como os resultados obtidos em relação à remoção de sólidos e CQO foram muito 

satisfatórios e portanto é possível concluir que, mesmo que haja alguma influência da cortiça nestes 

parâmetros, não será suficiente para comprometer os resultados. 

 

Figura 4.6 – Evolução da cor do efluente da esquerda para a direita. 

Espera-se que com a evolução do estudo este fator deixe de se tornar preocupante, chegando a um 

momento em que a cor no efluente será muito reduzida ou até mesmo nula. No entanto, é necessário 

dar continuidade ao estudo desenvolvido até à data. 

4.2.7 Outros parâmetros 

No decorrer das 4 semanas de tratamento, foram avaliados os parâmetros de pH, poder de redução 

(ORP), temperatura, condutividade elétrica e ainda o oxigénio dissolvido, tanto nas águas cinzentas 

recolhidas (afluentes do sistema) como nos efluentes obtidos em cada coluna. Os resultados médios 

em relação a estas medições encontram-se na tabela 4.17.  

Relativamente ao pH, a tabela 4.17 indica-nos que o afluente se encontra dentro dos valores 

esperados, aproximando-se de características mais básicas. Com o tratamento, este valor aproximou-

se do pH neutro, tendo-se verificado pouca variação entre os efluentes dos diferentes reservatórios. 

Esta variação mantem-se relativamente aos outros parâmetros, fazendo com que os efluentes 

tenham características muito semelhantes. 

Após o tratamento, o potencial redox e o oxigénio dissolvido das amostras aumentaram. Estes dois 

parâmetros são diretamente proporcionais, pois com o aumento de oxigénio disponível nos efluentes, 

maior serão as suas reatividades. Uma vez que o sistema está sujeito a recirculação era de esperar 

que o oxigénio dissolvido aumentasse após o tratamento. Este facto é confirmado pelos resultados 

apresentados. 
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Tabela 4.17 – Resultados médios de pH, potencial redox, temperatura, condutividade elétrica e oxigénio dissolvido do afluente 

e efluente do sistema. 

Parâmetros Unid. Afluente R1 R2 R3 

pH - 7.77 6.97 7.02 6.99 

ORP mV 202.8 247.4 247.0 248.0 

Temperatura oC 26.5 21.8 21.8 21.8 

Condutividade Eléctrica μS/cm 307.5 236.6 240.2 242.6 

Oxigénio Dissolvido mg/L 5.8 6.7 6.4 6.4 

 

4.2.8 Influência da vegetação 

Durante a fase de montagem do sistema foram inseridos dois tipos de vegetação diferentes, na 

coluna 1 e 3 da parede verde. Na primeira coluna foram colocados fetos em todos os 3 potes e a 

terceira contou com a espécie Chlorophytum comosum, também em todos os três potes da coluna 

correspondente (R3). O sistema funciona em contínuo e com recirculação e portanto estas plantas 

teriam de se adaptar a um meio constantemente saturado e em condições extremas.  

Observou-se então que durante a fase de adaptação do sistema os fetos foram se desenvolvendo 

mesmo estando sujeitos a este tipo de condições. A espécie usada na terceira coluna não resistiu às 

mesmas circunstâncias do meio e degradou-se a partir da 1 semana. Após este acontecimento 

decidiu-se manter apenas a primeira coluna com vegetação. 

Assim, conclui-se que apenas 1 das espécies escolhidas poderá ser promissora no tratamento das 

águas cinzentas, se considerarmos as condições acima referidas. Por se ter usado apenas uma 

espécie ao longo das 4 semanas, não foi possível concluir resultados relevantes no que diz respeito à 

influência da vegetação na redução de poluentes. Porém, sabe-se que a vegetação tem maior 

contribuição na remoção de nutrientes, que para o presente estudo não foram analisados, por falta de 

meios disponíveis. 
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5. Conclusão 

5.1 Viabilidade dos Leitos de macrófitas com 

escoamento vertical (Paredes Verdes) no 

tratamento de Águas Cinzentas 

A dissertação aqui apresentada foi desenvolvida com a motivação de que existe a necessidade de 

combater uma das adversidades mundiais como o acesso a água potável. A estrutura desenvolvida 

procurou contribuir para os estudos desenvolvidos nesta área, no sentido de minimizar esta 

problemática. Assim, com o tempo disponível, foi organizado o presente estudo de modo a abranger 

os aspetos mais relevantes para o caso e elaborar um procedimento detalhado para criação de um 

sistema viável de tratamento de águas cinzentas. 

O estudo de paredes verdes desenvolvido tem sido investigado pela comunidade científica pelo facto 

de se mostrar uma tecnologia de baixo custo e com inúmeros benefícios, especialmente a vantagem 

direta da possível redução do consumo de água potável através da reutilização de águas tratadas. 

Para entender o nível de tratamento necessário para este tipo de efluentes, é fundamental entender e 

caracterizar as águas cinzentas. Como tal, a metodologia descrita começa por definir o tipo de 

amostras e recolha para o estudo representando assim a parte da caracterização relativamente as 

quantidades típicas de águas cinzentas. Os volumes consumidos monitorizados ao longo do estudo 

não corresponderam aos valores esperados. A relação de volume de banho/lavatório deveria ser mais 

próxima dos 70% no caso de banhos e 30% na outra fonte. Os resultados obtidos demonstraram um 

volume de banho muito mais elevado, com uma contribuição de mais de 90%. Mesmo considerando 

que o número de utilizações de lavatório era superior ao valor amostrado (1 utilização) e portanto a 

sua contribuição seria maior, os valores calculados (87% para banho e 13% para lavatórios) ainda se 

mantêm longe do reportado na literatura.  

Em relação à caracterização do recurso em termos da qualidade do mesmo, os valores obtidos 

referentes a todos os parâmetros testados encontram-se na gama dos valores esperados. Embora 

alguns parâmetros tenham sido testados apenas uma vez, como o caso do CBO5 e dos patogénicos 

testados, foi possível tirar conclusões relevantes para o estudo. Através dos resultados obtidos de 

CBO5 foi possível estimar o rácio de CBO5/CQO em todas as fontes. Todas apresentaram um rácio 

próximo de 0,5, o que é um bom indício de que o tratamento adotado poderá ser viável. Os resultados 

de microrganismos patogénicos serviram para confirmar que este tipo de efluentes não dispensa uma 

fase de tratamento de desinfeção.  

Os valores de SST, SSV e CQO vieram confirmar a baixa concentração de poluentes deste tipo de 

águas, apesar de algumas fontes mostrarem uma variação acentuada dos valores havendo 
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resultados mais elevados que os valores esperados, contudo em média os valores foram muito 

satisfatórios.  

A análise da qualidade das águas cinzentas serviu também para perceber as contribuições de cada 

fonte analisada. A lavagem dos dentes mostrou-se ter um forte impacto em todos os parâmetros 

analisados, no entanto, se se considerar os volumes de cada fonte numa mistura de águas cinzentas 

a água dos efluentes de banho acabaria por diluir estes valores, equilibrando assim os valores mais 

acentuados provenientes das águas dos dentes. Crê-se também que esta fonte, devido aos produtos 

usados a quando da lavagem, seria a mais representativa em termos de poluentes emergentes 

resistentes à degradação. 

As amostras do lavatório do IST analisadas apresentaram valores muito reduzidos no que se refere 

aos parâmetros estudados. Em muitos casos a qualidade deste efluente já se encontrava abaixo dos 

valores normativos estipulados. 

No que diz respeito à caracterização do meio de enchimento, conclui-se que a sua porosidade era 

bastante favorável para permitir o crescimento biológico e, consequentemente, o tratamento das 

águas que iriam alimentar o sistema. Porém os resultados elevados obtidos em termos da sua 

permeabilidade, demostraram que o tratamento poderia ser comprometido por não ter um TRH 

suficiente. Este facto levou à consolidação da necessidade do sistema de tratamento ser 

acompanhado pela recirculação do afluente.  

Após terem sido estudados todos os aspetos para o funcionamento do sistema e este ter sido 

submetido à montagem final, foram monitorizadas as suas eficiências de remoção de SST e CQO. 

Notou-se que o sistema inicialmente apresentava eficiências negativas, que seriam expectáveis pois 

teria sempre de passar por uma fase de adaptação. Houve uma evolução positiva nas eficiências de 

remoção de sólidos e de CQO chegando-se a obter resultados superiores a 80%, o que demostra a 

viabilidade da parede verde no tratamento de AC. No entanto estes parâmetros ainda apresentam 

alguns episódios com eficiências anómalas, que apenas estudos mais prolongados podem ajudar a 

analisar. 

A influência da vegetação colocada no sistema foi difícil de analisar. Não se verificaram diferenças 

significativas entre as performances de cada coluna e a espécie atribuída à coluna 3 não se mostrou 

resistente às condições do sistema. Normalmente, a vegetação é responsável pela absorção de 

nutrientes como o azoto e o fósforo, contudo não houve a possibilidade de analisar estes parâmetros 

no tempo do estudo.  

De referir ainda que as alterações efetuadas ao esqueleto do sistema, disponibilizado pela 

Minigarden, não apresentaram fugas ao longo do tempo de estudo, garantindo condições adequadas 

à realização do estudo. 

Num cômputo geral, todo o sistema se mostrou muito promissor no tratamento de águas cinzentas 

testadas. Apesar de, no decorrer do estudo, se ter concentrado em grande parte dos esforços na 

definição de uma metodologia adequada que apoiasse a montagem do sistema e por se tratar de 
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uma instalação nunca antes investigada no âmbito de uma dissertação de mestrado no Instituto 

Superior Técnico, os resultados obtidos em apenas 4 semanas corresponderam aos esperados. Será, 

ainda assim, necessário que se dê continuidade aos estudos realizados até à data, para que os 

resultados sejam ainda mais consolidados. 

5.2 Perspetivas futuras 

O trabalho desenvolvido teve grande enfâse na definição da metodologia e adaptação da parede 

verde ao tratamento de águas cinzentas e por essa razão a análise de resultados do tratamento 

contou apenas com 4 semanas. Pretende-se, portanto, que o estudo do sistema se foque, daqui em 

diante, nos resultados do tratamento, para que estes possam ser consolidados e validados com maior 

rigor.  

A aquisição de outro módulo da Minigarden iria permitir que se aumentasse não só a possibilidade de 

um melhor tratamento, mas também uma maior variabilidade de possíveis fatores a serem estudados, 

complementando assim o presente estudo. 

A investigação neste tipo de sistemas exige tempo para garantir que, por exemplo, a atividade 

microbiana se adapte às condições do meio, ou até mesmo que a vegetação seja capaz de se fixar e 

estabelecer no sistema evitando que esta necessite de manutenção constante. 

O estudo da capacidade de tratamento para as águas recolhidas no IST, que apresentaram 

concentrações de poluentes inferiores, constitui um tópico de interesse em estudos futuros, por forma 

a analisar o potencial de reutilização da água tratada em atividades que permitem uma qualidade de 

água inferior à potável, como sendo na lavagem de pavimentos.  
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Anexo A – Protocolo de Recolha de Água Cinzenta 

Materiais 

1 Garrafa 1,5L 

1 Copo medidor (ml) 

1 Bacia (só para Lavatório) 

1 Saco 

Banho 

1. Antes do banho, com o copo medidor abrir a torneira e cronometrar o tempo que demora a encher. 

Registar o volume (ml) e o tempo (aprox. 6s). * 

2. Selar a banheira com tampa. 

3. Cronometrar o tempo do banho. 

4. Após o banho, agitar a água e recolher uma amostra homogénea até encher a garrafa. 

5. Fechar a garrafa e colocar dentro do saco. 

6. Registar a data, o tempo do banho e o tipo de produtos usados (Shampoo; exfoliante; gel de 

banho; etc.). 

7. Manter a amostra no frigorífico após a recolha, até ser entregue. 

*Este passo só é feito na primeira vez que se faz a recolha, desde que se use sempre a mesma 

banheira.  

Lavatório 

1. Colocar uma bacia limpa dentro do lavatório 

2. Lavar as mãos/dentes de maneira a que toda a água usada fique dentro da bacia. 

3. Medir o volume de água que fica na bacia e recolher a amostra: 

i. Com o copo medidor, agitar a água na bacia e medir volumes sucessivos até 

contabilizar toda a água. 

ii. A cada medida, agitar o copo medidor e despejar cerca de 1/4 para a garrafa até 

esta encher. 

4. Fechar o frasco e colocar no saco.  

5. Registar a data, o volume total e os produtos usados (Pasta de dentes, Sabonete, Gel de mãos, 

etc.) 

6. Conservar a amostra no frigorífico até ser entregue. 
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Anexo B – Resultados obtidos dos volumes de água 

consumida em cada fonte. 

Tabela B 1 – Resultados dos Volumes de água consumida em cada fonte, por recolha. 

Amostra Banho (L) Lavatório (L) 

1 39.9 2.6 

2 19.5 2.1 

3 42.7 3.4 

4 29.8 1.5 

5 27.8 3.2 

6 54.5 1.7 

7 46.7 3.5 

8 37.6 1.0 

9 51.3 2.0 

10 46.7 1.1 

11 34.2 2.2 

12 58.5 1.1 

13 19.5 1.0 

14 51.3 0.8 

15 78.6 1.5 

16 13.0 0.9 

17 54.5 0.9 

18 66.7 1.0 

19 23.4 0.6 

20 54.5 1.2 

21 40.9 2.3 

22 38.9 0.7 

23 37.2 2.2 

24 23.4 1.4 

25 61.5 2.3 

26 31.1 1.0 

27 40.5 1.5 

28 72.7 2.2 

29 62.8 1.4 

30 27.3 2.1 

31 38.4 0.9 

32 85.7 0.8 

33 69.2 2.3 

34 16.9 1.5 

35 51.3 1.7 

36 77.9 0.9 

37 66.7 0.9 

38 23.4 1.1 

39 45.2 1.0 

40 - 1.8 

41 - 1.2 

Média 45.2 1.6 
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Anexo C – Resultados obtidos de Sólidos Suspensos em cada fonte. 

Tabela C 1 - Resultados de SST obtidos por amostra recolhida. 

  
Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 

  
Banho (mg/L) Dentes (mg/L) Mãos (mg/L) 

Lavatório 
IST   

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Data Nº Amostras 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

13.04.2018 Composta 41.1 82.1 - - 

20.04.2018 Composta 35.6 109.1 - - 

27.04.2018 Composta 31.2 6.2 133.3 84.5 - 74.2 - 

04.05.2018 Composta 26.3 146.1 - 102.9 - 

11.05.2018 Composta 20.8 199.6 - - 

18.05.2018 11 13.7 10.6 13.8 31.5 11.6 103.3 171.8 190.6 150.2 50.3 - - - - - 28.9 - - - - 

25.05.2018 4 12.2 10.4 - - - 98.4 192.7 - - - - - - - - - - - - - 

31.05.2018 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

07.06.2018 3 10.2 - - - - 120.2 - - - - - - - 21.7 - - - - - - 

11.06.2018 10 8.9 - 10.0 24.8 - 77.1 183.3 145.2 107.7 148.4 - - - - - 27.6 78.0 - - - 

14.06.2018 12 - - - 52.2 6.7 135.1 - - 90.1 111.6 47.9 165.4 21.0 - - 155.1 85.0 51.2 39.1 - 

25.06.2018 7 44.9 13.3 15.0 - - 277.3 160.0 204.0 - - - - - - - - - - - - 

28.06.2018 15 47.9 10.8 - 27.2 8.0 - 224.7 80.6 135.2 162.6 249.4 103.0 78.1 - - 126.9 149.8 203.8 160.1 - 

09.07.2018 7 53.2 - 8.1 - - 310.8 202.2 254.6 133.8 - - - - - - 181.7 - - - - 

12.07.2018 5 40.8 - - - - 228.3 147.4 - - - - - - - - - - - - 12.9 11.2 

17.07.2018 11 10.5 12.9 - 32.5 - 280.6 141.7 115.2 84.4 - - - - 8.1 - 65.4 187.7 - - 16.2 

24.07.2018 7 56.2 325.6 20.8 - - 14.3 179.5 - - - - - - - 8.0 - - - - 32.8 

26.07.2018 9 46.0 15.4 4.8 - - 264.7 - - 155.6 295.8 - - - - - 183.7 201.0 - - 16.4 

30.07.2018 8 15.5 70.3 10.1 - - 298.9 190.7 142.4 - - - - - - - - - - - 17.5 

 
MÉDIA 30.3 48.0 11.8 32.3 8.1 182.5 174.8 161.8 128.7 153.8 148.7 134.2 49.5 14.9 8.0 105.1 125.5 108.0 94.1 17.8 
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Tabela C 2 - Resultados de SSV por amostra recolhida. 

  
Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) 

  
Banho Dentes Mãos 

Lavatório IST     

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Data Nº Amostras 1 2 
 

2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

13.04.2018 Composta 37.9 30.8 - - 

20.04.2018 Composta 32.6 58.8 - - 

27.04.2018 Composta 28.6 5.3 33.3 - - 58.5 - 

04.05.2018 Composta 25.0 31.0 - - - 

11.05.2018 Composta 20.0 40.1 - - 

18.05.2018 11 12.6 8.9 9.6 - 8.2 18.3 30.1 56.2 45.8 13.7 - - - - - 23.3 - - - - 

25.05.2018 4 12.2 9.8 - - - 24.7 37.5 - - - - - - - - - - - - - 

31.05.2018 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

07.06.2018 3 9.2 - - - - 35.1 - - - - - - - 21.7 - - - - - - 

11.06.2018 10 8.5 - 9.5 - - 15.1 42.2 67.9 66.2 20.5 - - - - - 26.5 72.0 - - - 

14.06.2018 12 - - - - 49.6 33.8 - - 29.2 46.9 18.0 28.3 19.7 - - 127.8 78.2 43.5 31.2 - 

25.06.2018 7 40.1 11.4 13.7 - - 43.3 44.9 83.3 - - - - - - - - - - - - 

28.06.2018 15 44.5 9.4 - - 7.4 - 96.7 16.7 44.3 67.2 28.2 31.3 75.4 - - 106.2 127.0 169.8 135.5 - 

09.07.2018 7 48.9 - 7.6 - - 85.6 39.4 88.0 43.6 - - - - - - 155.3 - - - - 

12.07.2018 5 41.0 - - 12.9 - 52.2 42.2 - - - - - - - - - - - - 11.7 11.2 

17.07.2018 11 10.0 10.3 - 16.2 - 92.1 20.0 46.1 24.1 - - - - 8.4 - 53.7 160.0 - - 13.5 

24.07.2018 7 52.9 112.2 18.2 32.8 - 13.1 40.9 - - - - - - - 7.1 - - - - 22.0 

26.07.2018 9 42.7 13.7 4.9 16.4 - 97.0 - - 67.5 83.3 - - - - - 156.4 167.0 - - 14.5 

30.07.2018 8 13.1 66.7 9.2 17.5 - 107.8 33.3 41.7 - - - - - - - - - - - 14.9 

 
MÉDIA 24.7 21.8 11.0 17.8 21.1 30.2 37.0 69.1 39.1 27.1 18.0 28.3 19.7 21.7   64.4 73.6 62.5 58.4 14.6 
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Anexo D – Resultados obtidos de CQO em cada fonte. 

  
Carência Química de Oxigénio (mg/L) 

  
Banho Dentes Mãos 

Lavatório IST     

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Residência 1 

Residência 2 Residência 3 

Data Nº Amostras 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

06.04.2018 4 128.0 84.3 - - - 495.0 685.0 - - 
 

13.04.2018 Composta 174.0 - 176.7 
 

20.04.2018 4 156.7 - 320.0 - 130.0 - - - - - - 226.7 - - - 
 

27.04.2018 Composta - - 220.0 - 243.3 150.0 
 

04.05.2018 Composta 145.0 470.0 263.3 
 

11.05.2018 Composta 73.0 405.0 - 
 

18.05.2018 11 106.4 137.5 91.6 204.3 128.2 215.9 379.8 5809.6 459.0 166.2 - - - - - 89.3 - - - 
 

25.05.2018 4 96.3 204.3 - - - 128.2 137.5 - - - - - - - - - - - - 
 

31.05.2018 13 59.8 214.4 28.7 105.6 52.0 145.2 429.5 230.7 944.5 330.9 106.4 - - - - 348.0 13.2 - - 
 

07.06.2018 3 55.9 - - - - 243.1 - - - - - - - 772.0 - - - - - 
 

11.06.2018 10 41.9 - 33.4 151.5 - 244.7 347.2 292.8 258.6 598.8 - - - - - 74.6 155.3 - - 
 

14.06.2018 12 - - - 243.9 - 255.5 - - 199.6 274.2 110.3 535.1 66.8 - - 300.6 194.9 90.1 95.5 
 

25.06.2018 7 191.8 161.6 92.4 - - 572.4 379.0 327.8 395.3 - - - - - - - - - - 
 

28.06.2018 15 210.5 57.5 - 294.4 42.7 - 312.2 154.6 226.0 239.2 938.2 249.3 162.3 - - 355.7 328.5 476.1 360.4 
 

09.07.2018 7 48.9 - 7.6 - - 85.6 39.4 88.0 43.6 - - - - - - 155.3 - - - 
 

12.07.2018 5 135.9 - - - - 534.4 273.4 - - - - - - - - - - - - 62.9 

17.07.2018 11 51.3 135.9 - 212.0 - 977.9 222.1 243.1 194.9 - - - - 322.3 - 123.5 464.5 - - 69.1 

24.07.2018 7 205.0 142.1 69.9 - - 919.6 348.0 - - - - - - - 209.7 - - - - 114.9 

26.07.2018 9 178.6 90.9 5.4 - - 936.7 - - 327.0 942.1 - - - - - 412.4 514.9 - - 121.2 

30.07.2018 8 - 210.5 49.7 - - - - 289.7 - - - - - - - - - - - 43.5 

  MÉDIA 121.1 142.0 47.4 201.9 74.3 438.2 331.2 929.5 338.7 425.2 385.0 392.2 114.6 547.2 209.7 223.0 278.6 283.1 228.0 78.1 
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Anexo E – Volumes de afluente e efluente do sistema 

adoptado para o tratamento de AC. 

 
 
 

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 3 2.10 30% 

Volume R2 3 1.96 35% 

Volume R3 3 1.90 37% 

Data 27/09/2018 02/10/2018  

   
 

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 5 4.40 12% 

Volume R2 5 4.32 14% 

Volume R3 5 4.50 10% 

Data 02/10/2018 04/10/2018  

   
 

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 5 3.89 22% 

Volume R2 5 3.87 23% 

Volume R3 5 4.08 18% 

Data 04/10/2018 09/10/2018  

   
 

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 3 2.69 11% 

Volume R2 3 2.63 12% 

Volume R3 3 2.56 15% 

Data 09/10/2018 12/10/2018  

   
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 5 4.34 13% 

Volume R2 5 4.37 13% 

Volume R3 5 4.35 13% 

Data 12/10/2018 16/10/2018  

   
 

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 5 4.60 8% 

Volume R2 5 4.50 10% 

Volume R3 5 4.68 6% 

Data 16/10/2018 19/10/2018  

    

 
Afluente Efluente %Evapotranspiração 

Volume R1 5 4.90 2% 

Volume R2 5 4.70 6% 

Volume R3 5 4.60 8% 

Data 19/10/2018 23/10/2018  
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Anexo F – Valores de CQO obtidos no tratamento de AC. 

 

 

27.09.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente1 1 0.076 0.079 0.073 177 

Afluente2 1 0.082 0.082 0.079 189 

Afluente3 1 0.079 0.081 0.079 186 

Afluente4 1 0.114 0.116 0.116 269 

      

      

02.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.032 0.033 0.032 75 

Efluente R1 1 0.086 0.087 0.088 203 

Efluente R2 1 0.094 0.093 0.091 216 

Efluente R3 1 0.103 0.1 0.099 235 

      

      

04.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.183 0.183 0.186 429 

Efluente R1 1 0.037 0.035 0.036 84 

Efluente R2 1 0.047 0.045 0.049 110 

Efluente R3 1 0.088 0.088 0.088 205 

      

      

09.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.114 0.116 0.117 270 

Efluente R1 1 0.04 0.04 0.039 92 

Efluente R2 1 0.037 0.036 0.035 84 

Efluente R3 1 0.037 0.036 0.033 82 

      

      

      

      

      

12.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.05 0.05 0.049 116 

Efluente R1 1 0.018 0.018 0.017 41 

Efluente R2 1 0.015 0.013 0.012 31 

Efluente R3 1 0.029 0.028 0.026 64 

      

      

16.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.08 0.081 0.082 189 

Efluente R1 1 0.011 0.011 0.012 26 

Efluente R2 1 0.012 0.014 0.012 30 

Efluente R3 1 0.019 0.019 0.02 45 

      

      

19.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Afluente 1 0.076 0.075 0.077 177 

Efluente R1 1 0.016 0.016 0.017 38 

Efluente R2 1 0.006 0.004 0.004 11 

Efluente R3 1 0.035 0.037 0.037 85 

      

      

23.10.2018 

CQO (mg/l) 

Amostra Diluição Medições Total 

Efluente R1 1 0.031 0.029 0.028 68 

Efluente R2 1 0.167 0.168 0.168 391 

Efluente R3 1 0.003 0.005 0.005 10 

 


