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Resumo 

 

A presente dissertação incidiu sobre o estudo da tecnologia de zonas húmidas 
construídas, indicada frequentemente como uma solução sustentável para o tratamento 
de efluentes em pequenos aglomerados. 

 O trabalho desenvolvido incluiu estudos de campo com análise de dados relativos ao 
comportamento hidráulico e ambiental de duas zonas húmidas em operação em 
Portugal, recolhidas durante um período de tempo prolongado. O estudo englobou 
designadamente a análise da influência da evapotranspiração na redução dos caudais 
descarregados, e a avaliação da capacidade de remoção dos principais parâmetros ou 
indicadores de poluição, em particular de microrganismos patogénicos. 

Tendo em vista a necessidade de uma gestão adequada dos sistemas, foi desenvolvido 
um modelo de simulação - o modelo matemático MIZHuC – Modelação Integrada de 
Zonas Húmidas Construídas, com o objectivo de traduzir de forma adequada a 
hidráulica dos escoamentos e a remoção de poluentes. 

O modelo MIZHuC foi aplicado a dois casos de estudo, relativos às zonas húmidas 
construídas monitorizadas, recorrendo-se a algoritmos genéticos para calibração dos 
parâmetros envolvidos. As simulações efectuadas apresentam uma boa aproximação 
entre valores simulados e medidos, tanto em termos de caudais como de concentrações 
da Carência Bioquímica de Oxigénio e da Carência Química de Oxigénio. As 
potencialidades de aplicação generalizada do modelo MIZHuC numa dada região, sem 
necessidade da calibração individual do modelo para cada leito, são também avaliadas. 

Palavras-chave: águas residuais; modelação matemática; sustentabilidade; 
tratamento; zonas húmidas construídas. 





 

  

Abstract 

 

The aim of this thesis was the study of constructed wetlands for wastewater treatment, 
identified nowadays as sustainable solution for the treatment of wastewater from small 
agglomerations. 

The work included field studies with data analysis collected during an extended period of 
time, concerning the hydraulic and environmental performance of two constructed wetlands 
presently in operation in Portugal. The analysis included the influence of evapotranspiration 
in flow reduction and the removal efficiency of pollutants, namely pathogenic micro-
organisms. 

Taking into account the need for a proper management of wastewater systems, the 
mathematical model MIZHuC was developed, which enables the simulation of flows and 
concentrations along the wetland.  

The model was applied to two case studies, regarding the constructed wetlands that were 
monitored. The calibration of the parameters involved in the model was made with genetic 
algorithms. The results showed a good adjustment between simulations and field data, both 
for flows as well as for concentration of Biochemical Oxygen Demand and Chemical Oxygen 
Demand. The potential for a generalized application of the model MIZHuC within a region, 
without the need for an individual calibration of each bed, was also assessed. 

Keywords: constructed wetlands; mathematical modelling; sustainability; wastewater 
treatment.  
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Capítulo 1. Introdução 1 

“The beginning is the most important part of the work” 

 – Platão 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento e oportunidade do tema 

Nas últimas décadas, apesar do limitado crescimento populacional que teve lugar na maior 
parte dos países Europeus, aumentou significativamente a “pressão” sobre os recursos 
hídricos, especialmente em meios urbanos, em virtude da expansão e intensificação das 
actividades humanas. Os principais efeitos do desenvolvimento urbano fazem-se sentir tanto 
em termos quantitativos (aumento dos caudais e agravamento dos riscos de inundação, por 
exemplo), como qualitativos (poluição dos meios receptores) devido ao carácter poluente de 
diversas actividades domésticas, comerciais e industriais. 

Uma das principais fontes de poluição dos meios hídricos tem origem na descarga de 
efluentes domésticos. O controlo da poluição associada à rejeição de águas residuais é 
efectuado, em regra, através da instalação de ETAR que promovem o tratamento removendo 
diversas substâncias poluentes, por forma a produzir efluentes com características que 
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assegurem a qualidade dos meios receptores, tendo em conta os respectivos usos actuais e 
potenciais.  

O investimento neste tipo de infra-estruturas privilegiou, numa fase inicial, a construção de 
sistemas para as populações de maior dimensão, geralmente associadas a grandes centros 
urbanos, por razões de optimização de custo-benefício.  

No entanto, o aumento das exigências ambientais e de cumprimento de requisitos de 
descarga conduziu à necessidade de aumentar os níveis de atendimento às populações em 
termos de saneamento de águas residuais, estendendo a abrangência dos sistemas de 
tratamento a zonas rurais, com populações de dimensão reduzida e de carácter 
geograficamente disperso.  

Nestas situações, a opção por sistemas centralizados, com longos sistemas de emissários, 
interceptores e estações elevatórias, destinada a tirar partido dos efeitos de escala associados 
à dimensão da população servida não conduz, frequentemente, a soluções economicamente 
viáveis. 

Adicionalmente, os recursos humanos e financeiros disponíveis nesses locais não são, 
frequentemente, compatíveis com as exigências de operação de sistemas de tratamento 
convencionais, com necessidades significativas em termos de energia, reagentes e 
especialização de mão-de-obra para a manutenção dos equipamentos.  

Torna-se assim relevante uma reflexão sobre quais os tipos de tratamento mais adequados e 
sustentáveis para servir aglomerados de pequena dimensão, que ofereçam resposta adequada 
aos desafios colocados. 

Apontada frequentemente como solução sustentável, tem vindo a ganhar relevância na 
última década a tecnologia das zonas húmidas construídas (também designadas por “leitos de 
macrófitas”, ”lagoas de macrófitas” ou “fito-ETAR”) para o tratamento biológico de 
efluentes. 

Este tipo de tratamento consiste na utilização de zonas húmidas artificiais, procurando tirar 
partido de processos de tratamento naturais para a remoção de poluentes em águas residuais. 
Dada a proximidade aos processos que ocorrem na natureza, este tipo de soluções constitui, 
em regra, uma opção atractiva para o saneamento de pequenos aglomerados, uma vez que 
são reduzidas as necessidades em materiais, energia e meios humanos, sendo pois muito 
competitivas, especialmente face a sistemas convencionais de tratamento, como são o caso de 
leitos percoladores, discos biológicos ou lamas activadas. Entre as principais vantagens das 
zonas húmidas construídas incluem-se, designadamente, as seguintes: 

• relativa facilidade de construção e operação; 
• reduzidos encargos de operação e manutenção; 
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• baixa produção de lamas 

Na última década, o saneamento de águas residuais em Portugal tem registado um grande 
dinamismo, decorrente do impulso gerado pelo “Plano Estratégico de Abastecimento de Água 
e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR)” (MAOT, 2000). Neste documento consta 
como um dos principais objectivos para Portugal, a satisfação de níveis de atendimento em 
drenagem e tratamento de águas residuais de 90%, no ano 2006. Este dinamismo teve 
reflexos importantes ao nível das obras (que ainda continuam a decorrer), tendo tido lugar a 
construção de um elevado número de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
destinadas a servir populações rurais. A elevada dispersão geográfica destes locais conduziu, 
em regra, à adopção de soluções descentralizadas, onde a opção pela tecnologia de zonas 
húmidas construídas mereceu especial relevância, tendo-se construído ou reabilitado várias 
dezenas de ETAR com esta tecnologia, até meados de 2006. 

No âmbito do PEAASAR II (MAOTDR, 2007), são estabelecidos objectivos para o período 
2007-2013, assumindo também relevância o conceito de sustentabilidade, no que respeita à 
escolha de soluções para o saneamento de pequenos aglomerados. Prevê-se, deste modo, que 
o país fique dotado de um número considerável de ETAR com tratamento por zonas húmidas 
construídas, cuja gestão e manutenção deverá ser assegurada nas próximas décadas. 

Tratando-se de uma tecnologia relativamente recente (os primeiros sistemas construídos sem 
ser para fins exclusivamente científicos datam da década de 70), e baseada em processos 
naturais, as zonas húmidas construídas representam sistemas complexos, cuja compreensão 
dos fenómenos envolvidos ainda não se encontra totalmente completa. 

Paralelamente, a necessidade de gestão racional das ETAR agora construídas justifica uma 
análise mais detalhada do comportamento de zonas húmidas construídas, assim como o 
desenvolvimento de ferramentas que possam contribuir para a avaliação do comportamento 
dos sistemas, tema a que se refere a presente tese, por forma a tirar partido de todas as 
potencialidades que esta tecnologia pode oferecer. 

A presente tese foi desenvolvida designadamente com o apoio dos seguintes projectos: 

• Projecto ICREW – Improvement of Coastal and REcreational Waters for all 

Projecto Europeu financiado pelo programa INTERREG IIIB, que contou com 
diversos parceiros institucionais em Portugal como o Instituto da Água (INAG), a 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e o 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), entre outros, e parceiros de 
países europeus com costa Atlântica, como a França, Reino Unido, Irlanda e Espanha. 
O principal objectivo compreendeu a procura de soluções adequadas para a protecção 
da qualidade das águas interiores e costeiras, nomeadamente balneares, tendo as 
zonas húmidas construídas sido analisadas nesta vertente. Os estudos foram 
desenvolvidos em sete áreas temáticas complementares (denominadas Acções-piloto), 
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tendo a contribuição portuguesa participado (entre outras) na Acção Piloto 6, 
denominada “Soluções Sustentáveis de Saneamento”, onde foram analisadas duas 
zonas húmidas construídas. O projecto desenvolveu-se durante três anos, entre Abril 
de 2003 e Abril de 2006; 

• Projecto SPESSA  - Sustentabilidade de PEquenos Sistemas de Saneamento 

Projecto de âmbito nacional financiado pelo Programa POCI 2010 e FEDER, através 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), tendo como principais parceiros 
institucionais o Instituto Superior Técnico e o Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC). Os objectivos do projecto abrangem o estudo de soluções não 
convencionais de drenagem e tratamento de águas residuais aplicáveis a pequenos 
aglomerados. O projecto encontra-se a decorrer desde Novembro de 2005, com 
conclusão prevista para Abril de 2009. 

1.2. Objectivos 

O principal objectivo da presente tese consiste no estudo do comportamento hidráulico e 
ambiental de zonas húmidas construídas, na variante de escoamento sub-superficial 
horizontal. A selecção desta variante justifica-se pelo facto de constituir a principal forma de 
aplicação de zonas húmidas construídas em Portugal e, também, em grande parte da Europa. 

O estudo incidiu sobre duas componentes principais: por um lado, a análise, a partir de 
dados de campo, do comportamento hidráulico e ambiental de duas ETAR actualmente em 
operação em Portugal, e por outro o desenvolvimento de um modelo matemático integrado 
destinado a traduzir o comportamento hidráulico e ambiental de zonas húmidas construídas. 

Dada a natureza complexa dos processos envolvidos no tratamento de efluentes em zonas 
húmidas construídas, associada ao carácter estocástico das variáveis intervenientes, a 
realização de estudos de campo contribui para o conhecimento e compreensão do 
comportamento dos sistemas, no ambiente para o qual foram concebidos. 

A análise dos dados de campo permitiu o estudo de diversos fenómenos, designadamente os 
seguintes: 

• Desenvolvimento de balanços hidrológicos por forma a avaliar a evapotranspiração 
em zonas húmidas construídas e a influência na redução dos caudais descarregados, 
em particular durante o período de verão; 

• avaliação da capacidade de remoção de microrganismos patogénicos, face às exigência 
de meios hídricos onde se verifica prática balnear ou utilização da água para irrigação 
agrícola; 
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• avaliação das eficiências de remoção dos principais parâmetros ou indicadores de 
poluição face a eventos excepcionais de aumento de caudais e cargas afluentes. 

Paralelamente, a necessidade de gestão dos sistemas e o alargado período de vida para o qual 
são geralmente concebidos (da ordem das décadas), justifica o desenvolvimento de 
ferramentas que possam contribuir para uma gestão sustentável a longo prazo. Neste 
contexto, foi desenvolvido o modelo MIZHuC – Modelação Integrada de Zonas Húmidas 
Construídas, concebido com o objectivo de traduzir a componente hidráulica e de remoção 
de poluentes em zonas húmidas construídas, recorrendo a um número reduzido de 
parâmetros, por forma a permitir uma utilização expedita e facilitada. Aplicações futuras do 
modelo poderão incluir, entre outras, a avaliação dos efeitos de alterações futuras na 
solicitação dos sistemas. 

A aplicação do modelo MIZHuC no âmbito da presente tese inclui a calibração e validação a 
partir dos dados recolhidos nas ETAR onde foram efectuados os estudos de campo, tanto 
para as condições hidráulicas (nomeadamente em termos de caudais efluentes), como para as 
concentrações de poluentes, em termos da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e da 
Carência Química de Oxigénio (CQO). 

Inclui-se igualmente uma descrição detalhada da tecnologia de zonas húmidas construídas, 
nomeadamente em termos das principais componentes, princípios associados ao regime 
hidráulico em escoamento sub-superficial e principais processos de remoção de poluentes. 
Esta revisão de conhecimentos constituiu a base para a interpretação dos resultados de 
campo e para o desenvolvimento do modelo MIZHuC. 

Atendendo ao carácter natural dos processos envolvidos em zonas húmidas construídas, que 
promovem esta tecnologia como uma alternativa sustentável, considerou-se pertinente uma 
breve abordagem à sustentabilidade de sistemas de tratamento aplicáveis a pequenos 
aglomerados. Neste contexto, inclui-se uma breve análise comparativa entre as zonas 
húmidas construídas e sistemas convencionais (como são as lamas activadas e os leitos 
percoladores), através do cálculo de indicadores de sustentabilidade. Esta análise evidencia, 
de uma forma concisa e objectiva, algumas das vantagens das zonas húmidas construídas no 
que respeita à contribuição para um desenvolvimento mais sustentável, do ponto de vista do 
saneamento de águas residuais. 

1.3. Estrutura 

A presente tese é constituída por nove capítulos e sete Anexos. 

O Capítulo 1 é dedicado ao enquadramento e oportunidade do tema, referindo-se os 
objectivos principais e a estrutura do trabalho. 
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No Capítulo 2 apresenta-se, muito sumariamente, o saneamento de águas residuais em 
Portugal, assim como o enquadramento legal mais relevante. Neste capítulo é analisada a 
condição particular do saneamento de águas residuais de pequenos aglomerados, onde se 
apresentam os principais problemas e desafios neste domínio.  

O Capítulo 3 reporta-se à revisão de conhecimentos no domínio das zonas húmidas 
construídas, com especial ênfase para os sistemas de escoamento sub-superficial horizontal. 
São apresentadas as principais componentes dos sistemas, assim como uma explicação 
detalhada dos princípios associados ao regime hidráulico do escoamento, e dos principais 
processos associados à remoção dos poluentes mais comuns, nomeadamente no que diz 
respeito à matéria orgânica, sólidos suspensos, nutrientes e microrganismos. 

O Capítulo 4 inclui uma descrição dos principais modelos desenvolvidos para traduzir o 
comportamento de zonas húmidas construídas. São apresentadas expressões simplificadas 
tradicionalmente utilizadas para o dimensionamento de sistemas, e apresentadas 
formulações mais complexas, destinadas à análise mais detalhada dos fenómenos internos. 

No Capítulo 5 apresenta-se uma abordagem à sustentabilidade dos sistemas de tratamento 
para pequenos aglomerados, incluindo-se a aplicação de indicadores de sustentabilidade para 
a comparação entre zonas húmidas construídas e sistemas convencionais.  

O Capítulo 6 refere-se à apresentação dos resultados de estudos de campo realizados nas 
ETAR de Fataca e Malavado, com tratamento por zonas húmidas construídas, que se 
encontram actualmente em operação no concelho de Odemira, Portugal. A análise inclui uma 
estimativa da evapotranspiração e respectiva evolução ao longo do ano e o cálculo de 
coeficientes de cultura, utilizados em estimativas da evapotranspiração a partir de dados 
meteorológicos, por intermédio da equação de Penman-Monteith. A análise do 
comportamento ambiental das ETAR é efectuada em termos das eficiências de remoção de 
poluentes, incluindo o comportamento das ETAR em situações de carácter excepcional, 
decorrentes de afluências especialmente elevadas de caudais e de cargas poluentes. 

O Capítulo 7 diz respeito ao desenvolvimento do modelo integrado MIZHuC, englobando 
uma descrição detalhada dos módulos que o compõem e das principais expressões utilizadas 
para a descrição dos fenómenos considerados. São também incluídos os principais 
pressupostos e limitações da sua aplicação, assim como uma análise de sensibilidade aos 
principais parâmetros. 

No Capítulo 8 procede-se à aplicação do modelo MIZHuC a dois casos de estudo, relativos às 
ETAR de Fataca e Malavado. A modelação contemplou uma etapa de calibração, com recurso 
a algoritmos genéticos, sendo posteriormente validada com um conjunto de dados distinto. 
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A zona húmida construída de Fataca constituiu o caso de estudo mais detalhado, incluindo a 
simulação dos caudais efluentes e das concentrações da CBO5 e da CQO, tendo-se procedido à 
simulação da zona húmida construída de Malavado, apenas no que diz respeito aos caudais. 

 A análise dos resultados inclui a apreciação crítica dos mesmos, abordando-se as principais 
dificuldades surgidas com a aplicação do modelo. Apresenta-se ainda uma listagem dos 
dados considerados mais adequados para a aplicação do modelo.   

Por último, o Capítulo 9 inclui uma síntese das principais conclusões do trabalho, assim 
como propostas para a continuação de estudos no domínio das zonas húmidas construídas, e 
em particular de desenvolvimento do modelo MIZHuC. 
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“When drinking water, remember its source” 

– Provérbio chinês 

2. O saneamento de águas 
residuais em Portugal 

2.1. Notas introdutórias 

Na última década observou-se uma beneficiação significativa da protecção dos meios 
receptores e do saneamento em Portugal, em particular devido ao aumento do tratamento de 
águas residuais, através da construção de infra-estruturas que aumentaram de forma 
significativa o nível de atendimento das populações. 

Uma parcela do investimento realizado foi efectuado em Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) destinadas a servir pequenos aglomerados populacionais, localizadas 
sobretudo em regiões do interior do país, e que constituem um dos desafios para alcançar os 
níveis de atendimento pretendidos. 
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O desenvolvimento da presente tese foi, em parte, motivado por diversos anos de trabalho da 
autora em estudos e planos de saneamento de pequenos aglomerados. Esta experiência 
permitiu o contacto com os principais problemas e dificuldades associados a povoações de 
pequena dimensão, que incluem uma parcela significativa da população portuguesa.  

Neste âmbito, apresenta-se uma abordagem à evolução do saneamento em Portugal e 
principais características da situação actual, com especial ênfase para a condição dos 
pequenos aglomerados. É também apresentada, de forma resumida, a principal legislação 
nacional e comunitária associada ao tratamento de águas residuais, com destaque para a 
respectiva aplicação a pequenas povoações. 

2.2. A evolução do saneamento em Portugal 

Os níveis de atendimento relativamente a drenagem e tratamento de águas residuais em 
Portugal foram alvo de uma evolução bastante significativa nas últimas duas décadas, 
conforme se pode observar pela Figura 2.1, onde se apresenta a evolução da taxa de 
atendimento no País, em redes de águas residuais e em ETAR. 
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Figura 2.1 – Evolução da taxa de atendimento em drenagem e tratamento de águas 
residuais em Portugal. 

De acordo com o Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais (INSAAR), a distribuição geográfica dos níveis de atendimento em 2005 era a que 
se apresenta na Figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Índice de atendimento em 2005 de população servida por sistema público de 

drenagem e tratamento de águas residuais (adaptada de INSAAR, 2008). 

A distribuição do número de sistemas de tratamento de águas residuais existentes, por tipo 
de tratamento, consta da Figura 2.3, onde se inclui a distribuição por população servida. A 
análise dos valores apresentados permite identificar um elevado número de pequenas 
instalações destinadas apenas a tratamento primário (na sua maioria fossas sépticas), que 
correspondem, no entanto, apenas a 10% da população total servida. De facto, cerca de 67% 
da população encontrava-se servida por um sistema de tratamento de águas residuais com 
tratamento secundário ou superior. 

N.º de instalações População servida [hab.] 

Primário: 2966 
(72%)

Preliminar: 3 
(0,1%)

Indefinido: 218 
(5%)

Terciário: 61 
(1%)

Secundário: 939 
(22%)

 
Preliminar: 634 000 

(10%)

Indefinido: 485 000 
(7%)

Terciário: 1 601 000 
(24%)

Secundário: 2 843 000
(42%)

Primário: 1 110 000 
(17%)

 

Figura 2.3 – Tipo de tratamento de águas residuais existente em 2005 (adaptada de 
INSAAR, 2008). 

A evolução verificada, em particular no que respeita ao tratamento de águas residuais, 
deveu-se, em parte, ao conjugar de esforços possibilitado pela introdução de novos modelos 
de gestão, designadamente a separação entre o sistema em “baixa”, que compreende, em 
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regra, a rede de drenagem com serviço de percurso, e o sistema em “alta”, que engloba as 
infra-estruturas a jusante da rede de colectores, nomeadamente os principais interceptores e 
emissários e as ETAR. 

Este modelo foi introduzido no quadro legal através do Decreto-Lei n.º 372/93, que agrupa a 
gestão dos sistemas em duas figuras distintas, designadamente (Serra, 2007): 

• Sistemas multimunicipais - servem pelo menos dois municípios e exigem um 
investimento predominante a efectuar pelo Estado em função de razões de interesse 
nacional; 

• Sistemas municipais, que são todos os restantes.  

Os sistemas multimunicipais ficariam responsáveis pelos sistemas em “alta”, ficando as redes 
de drenagem ao cargo das autarquias. 

No final da década de 90 foi desenvolvido o “Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 
de Saneamento de Águas Residuais (2000-2006) - PEAASAR” (MAOT, 2000), onde foram 
traçadas orientações estratégicas destinadas, nomeadamente, a elevar os níveis de 
atendimento em drenagem e tratamento de águas residuais para 90%, através da constituição 
de três tipos de sistemas:  

• sistemas municipais, da responsabilidade de um só município;  

• sistemas intermunicipais, que abrangem mais de um município, geridos através de 
associações de municípios;  

• sistemas multimunicipais, que abrangem mais de um município, sendo objecto de 
gestão e exploração por parte do Estado.  

Numa óptica de adopção de soluções integradas, as figuras de sistemas multimunicipais ou 
intermunicipais (designadas genericamente por sistemas plurimunicipais), constituiriam as 
“traves mestras” que permitiriam o alcance dos níveis de atendimento desejados, uma vez 
que a sua dimensão conduz a benefícios em termos de economia de escala, traduzida ao nível 
de uma optimização dos custos de investimento e de exploração, com a consequente redução 
de tarifas, face aos sistemas municipais, de menores dimensões. 

Findo o período-objectivo abrangido pelo designado PEASSAR I, procedeu-se recentemente à 
revisão do documento e à actualização dos objectivos, dando origem ao PEAASAR II, para o 
período entre 2007 e 2013 (MAOTDR, 2007). Este documento refere que actualmente cerca 
de 64% dos municípios portugueses encontram-se integrados em sistemas multimunicipais, 
num total de 77% dos municípios integrados em sistemas plurimunicipais, conforme se pode 
observar na Figura 2.4. 
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Municípios 
isolados: 
63 (23%)

Sistemas 
Intermunicipais: 

37 (13%)Sistemas 
Multimunicipais: 

178 (64%)

 
Figura 2.4 – Municípios integrados em sistemas Multimunicipais e Intermunicipais 

(adaptada de Serra, 2007). 

De acordo com o PEAASAR II, o investimento realizado nos sistemas de águas residuais “em 
alta” ascendeu a um total de 1 972 milhões de euros, com um taxa média de comparticipação 
de 35% do Fundo de Coesão. O número de infra-estruturas de drenagem e tratamento de 
águas residuais existentes ou a concluir até ao final de 2008, nomeadamente ETAR, 
instalações elevatórias e interceptores, consta do Quadro 2.1 (MAOTDR, 2007). 

Quadro 2.1 – Infra-estruturas de drenagem e tratamento de águas residuais existentes ou a 
concluir até ao final de 2008 (adaptado de MAOTDR, 2007). 

Vertente "em alta"  ETAR   EE   Interceptores  

[n.º] [n.º] [km]

 Multimunicipais   858   992   3842  

 Municipais integrados   177   135   225  

 GLOBAL   1035   1127   4067   

Apesar do investimento realizado e do aumento do número de infra-estruturas, o PEASSAR 
II refere que as taxas de atendimento previstas anteriormente não seriam atingidas no 
período 2000-2006, estimando que com a conclusão das infra-estruturas em 2008, o nível de 
atendimento relativo aos sistemas “em alta” seja de 89%. No entanto, apesar da capacidade 
instalada se aproximar, na sua área de intervenção, do objectivo fixado, a percentagem de 
tratamento na globalidade do território ainda se situa a cerca de 10 % do objectivo fixado, 
devido designadamente aos condicionamentos/deficiências verificados nas redes “em baixa”, 
e à deficiente articulação da rede “em baixa” com a rede “em alta”. 

2.3. O saneamento de pequenos aglomerados: problemas e 
desafios 

De acordo com o Recenseamento Geral da População de 2001 (INE, 2002) cerca de 40% da 
população portuguesa residia em aglomerados com menos de 2000 habitantes. A 
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distribuição geográfica desses aglomerados encontra-se apresentada na Figura 2.5, num total 
de 26 448 povoações. O restante 60% da população encontra-se distribuída por 699 
aglomerados, de maior dimensão. 

 
Figura 2.5 – Localização geográfica de aglomerados populacionais com menos de 2000 

habitantes (Censos de 2001). 

Os sistemas de tratamento de águas residuais tradicionalmente instalados em pequenos 
aglomerados incluem, frequentemente, o recurso a fossas sépticas individuais ou colectivas, 
com descarga directa no meio receptor ou no solo, apresentando frequentemente problemas 
de operação. A crescente pressão sobre os factores ambientais envolventes conduziu à 
necessidade de beneficiação dos sistemas existentes e construção de novas infra-estruturas, 
por forma a proteger os meios receptores e assegurar adequadas condições de saúda pública e 
bem-estar às populações. De facto, dos investimentos descritos no sub-capítulo 2.2, 348 
novas ETAR destinaram-se a servir populações inferiores a 2000 habitantes, tendo-se 
procedido à reabilitação de 128 instalações existentes neste escalão populacional (MAOTDR, 
2007). 

Uma das principais características dos pequenos aglomerados diz respeito, frequentemente, à 
elevada dispersão geográfica. Esta situação privilegia o recurso a soluções descentralizadas de 
saneamento, com sistemas de tratamento locais, em detrimento da centralização do 
tratamento à custa de extensos emissários, incluindo-se também um elevado número de 
instalações elevatórias. 

Ainda assim, os custos de investimento per capita são, em regra, significativamente mais 
elevados do que em sistemas de maior dimensão. Na Figura 2.6 apresenta-se o custo per 
capita de 143 ETAR com nível de tratamento secundário construídas entre 2002 e 2006, em 
função população servida. 
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Figura 2.6 - Custo per capita de ETAR com nível de tratamento secundário (adaptada de 

Matos et al., 2007). 

A existência de um número significativo de sistemas de pequena dimensão, “insusceptíveis de 
obtenção de economias de escala” (MAOTDR, 2007), é inclusivamente reconhecida no 
PEASSAR II como um problema de natureza estrutural, no âmbito da identificação dos 
problemas a resolver. 

Para além dos elevados custos de investimento per capita, observa-se frequentemente, em 
pequenos aglomerados, uma reduzida disponibilidade financeira e de recursos humanos 
qualificados para a gestão dos sistemas. Estes aspectos podem ainda ser agravados por 
elevadas exigências de qualidade na descarga dos efluentes tratados, como é o caso da 
descarga em zonas balneares ou quando o efluente é utilizado para irrigação. De facto, apesar 
da legislação actualmente em vigor contemplar a figura de tratamento apropriado para 
populações servidas inferiores a 2000 habitantes (Decreto-Lei n.º 152/97), que permite o 
ajustamento do grau de tratamento às características do meio receptor, as exigências de 
tratamento que se estabelecem para os efluente de pequenos aglomerados são muitas vezes 
iguais ou análogas às estabelecidas para os sistemas de maiores dimensões. 

Em virtude destas condicionantes, o paradigma actual dos sistemas de tratamento de águas 
residuais de pequenos aglomerados reside em providenciar o mesmo nível de tratamento 
exigido aos sistemas de maiores dimensões, a custos comportáveis pela comunidade e de um 
forma sustentável. Lundin et al. (2000; citado por Machado et al., 2007) referem que face à 
necessidade de assegurar uma sustentabilidade a longo prazo, os sistemas de tratamento de 
águas residuais necessitam de evoluir para além dos objectivos de protecção da saúde 
humana e qualidade dos meios receptores, no sentido de promover a minimização de 
recursos consumidos, a redução do consumo de energia, água e produção de resíduos, 
permitindo também a reciclagem de nutrientes. 

Neste contexto, o recurso a zonas húmidas construídas para o tratamento de águas residuais 
de pequenos aglomerados é geralmente referido como uma solução que tem em conta as 
preocupações expostas, nomeadamente no domínio da sustentabilidade. Esta vertente será 
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analisada em maior detalhe no capítulo 5, que inclui a comparação entre a tecnologia das 
zonas húmidas construídas e outras tecnologias convencionais, tais como as de leitos 
percoladores e de lamas activadas. 

2.4. Enquadramento legal 

A protecção dos meios hídricos encontra-se regulamentada através de diversos diplomas, 
nomeadamente através da imposição de limites de descarga para diversas actividades, entre 
as quais a rejeição de efluentes de águas residuais. O enquadramento legal actualmente em 
vigor em Portugal nesta matéria inclui, entre outros, dois Decretos-Lei principais, 
designadamente os seguintes: 

• Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho, que transpõe a Directiva 91/270/CEE do 
Conselho, de 21 de Maio de 1991, referente à recolha, tratamento e descarga de águas 
residuais urbanas no meio aquático; 

• Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece normas, critérios e objectivos 
de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das 
águas em função dos seus principais usos, transpondo, entre outras, as seguintes 
Directivas do Conselho: 

- 76/464/CEE e 80/68/CEE, referentes à poluição causada por 

determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático, 

designadamente no âmbito de reduzir ou eliminar a poluição causada pela 

descarga de águas residuais no meio aquático; 

- 78/659/CEE, referente a qualidade das águas doces que necessitam de ser 

protegidas ou melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes; 

- 76/160/CEE, relativa à qualidade das águas balneares; 

- 80/778/CEE, referente a qualidade das águas destinadas ao consumo 

humano. 

O Decreto-lei n.º 152/97 estabelece limites máximos de descarga de águas residuais urbanas 
sujeitas a tratamento secundário, prevendo, para populações servidas inferiores a 2000 
equivalente populacionais (e.p.), o conceito de tratamento apropriado, que corresponde ao 
“tratamento das águas residuais urbanas por qualquer processo e ou por qualquer sistema de 
eliminação que, após a descarga, permita que as águas receptoras satisfaçam os objectivos de 
qualidade que se lhes aplicam”.  

Apesar deste enquadramento legal permitir uma adaptação às condições locais, em termos de 
licenciamento são geralmente exigidas pela entidade licenciadora (CCDR – Comissão de 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional) garantias de concentrações limite de poluentes no 
efluente semelhantes às exigidas para ETAR com equivalente populacional superior a 2000 
habitantes devido, em parte, à falta de caracterização dos meios hídricos no que respeita a 
caudais e graus de contaminação. Esta atitude constitui ainda uma visão precaucionista face 
ao potencial efeito cumulativo de várias descargas poluentes na mesma bacia hidrográfica. 

Os limites de descarga impostos para o dimensionamento de ETAR de pequenos 
aglomerados, para um nível de tratamento secundário resultam, em regra, da aplicação do 
disposto no Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, estabelecido para ETAR com um equivalente 
populacional superior a 2000 habitantes. Os valores máximos ou percentagens de remoção 
incluídos no anexo referido constam do Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 – Limites de descarga aplicados no licenciamento de ETAR 
destinadas a garantir um nível de tratamento secundário (adaptado do 

Decreto-Lei n.º 152/97). 

Parâmetro Limite [mg/l] % remoção

CBO5 25 70-90

CQO 125 75

SST 60 70  

O Decreto-Lei n.º 152/97 define ainda condições de descarga em zonas sensíveis sujeitas à 
eutrofização, através de limites máximos de concentrações ou percentagens de remoção para 
os parâmetros azoto e fósforo (correspondentes a um grau de tratamento terciário). Este 
normativo foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de Novembro, que 
transpõe para o direito interno a Directiva 98/15/CE. Esta directiva destinou-se, 
fundamentalmente, a dar resposta aos problemas de interpretação da Directiva 91/270/CEE 
relativamente às condições de descarga de nutrientes. 

Em 2004 foi publicado o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de Junho, que revê a identificação 
de zonas sensíveis (águas doces superficiais, estuários e lagoas costeiras) e menos sensíveis 
(águas costeiras) inicialmente definidas no Decreto-Lei n.º 152/97, publicando uma listagem 
dos novos locais e respectivo mapa. 

O tratamento terciário pode também ser exigível em termos de parâmetros microbiológicos, 
em função das características do meio receptor. Quando o meio receptor a jusante apresenta 
uso balnear ou é utilizado como fonte de água para irrigação agrícola, aplicam-se, 
respectivamente, os limites dispostos nos Anexos XV e XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, que 
constam do Quadro 2.3. Estes limites resultam da transposição das directivas comunitárias 
anteriormente referidas.  
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Quadro 2.3 – Limites de descarga aplicados no licenciamento de ETAR com exigência de 
desinfecção (Decreto-Lei n.º 236/98). 

Parâmetro Limite [NMP/100ml]

VMR VMA

Águas Balneares

Coliformes totais 500 10 000

Coliformes fecais 100 2 000

Estreptococos fecais 100 -

Águas destinada à rega

Coliformes fecais 100 -
VMR - Valor Máximo Recomendável
VMA - Valor Máximo Admissível  

No domínio da qualidade das águas balneares, foi publicada em Março de 2006 uma nova 
Directiva das Águas Balneares – Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Fevereiro de 2006, que revoga a Directiva 76/160/CEE. Os principais 
objectivos da nova directiva consistem na preservação, protecção e melhoria da qualidade do 
ambiente e na protecção da saúde humana, em complemento da Directiva 2000/60/CE 
(Directiva Quadro da Água), estabelecendo novos indicadores para a qualidade da água e 
respectivos limites. 

As medidas previstas na Directiva das Águas Balneares englobam três vertentes: 

1. Verificação da aptidão para a prática balnear – através da realização de análises 
microbiológicas e inspecção visual para detecção de poluição por resíduos de alcatrão, 
vidro, plástico, borracha e outros resíduos; 

2. Informação e participação do público – através de informação disponível nas praias 
e na Internet, contemplando nomeadamente a previsão e aviso atempado do público 
em situações de poluição; 

3. Gestão da qualidade – através de um conjunto de medidas que promovem uma 
acção integrada destinada a privilegiar atitudes preventivas, em vez de atitudes 
correctivas. Estas medidas dividem-se, essencialmente, em duas vertentes: uma que 
se relaciona com a implementação de programas de medidas de redução de poluição 
(controlo da poluição na origem), destinadas a garantir níveis mínimos de qualidade, 
e outra relacionada com a tomada de medidas de gestão em circunstâncias 
excepcionais de contaminação, que incluem os “acidentes de poluição de curta 
duração” (ex: situações meteorológicas excepcionais) e as “situações anormais de 
poluição” (ex: avaria de uma ETAR), visando a disponibilização atempada de 
informação ao público para protecção da saúde pública (Salvado, 2006). 
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Uma das principais alterações introduzidas relativamente à Directiva 76/160/CEE diz 
respeito à alteração do número e tipo de parâmetros microbiológicos a monitorizar. Esta 
alteração tem por base estudos científicos que referem os parâmetros Enterococos intestinais 
e Escherichia coli como os mais adequados para traduzir a relação entre a qualidade das 
águas balneares e a ocorrência de perturbações gastrointestinais.  

Com a alteração dos parâmetros de análise prevê-se um aumento inicial no número de não 
conformidades, especialmente no diz respeito às águas balneares interiores (Salvado, 2006), 
pelo que se torna relevante a avaliação das tecnologias de tratamento face às exigências 
esperadas a curto prazo.  

Apesar de ainda não ter sido transposta para o direito interno, esta alteração deverá ser 
introduzida a curto prazo, pelo que se afigura relevante a análise de resultados tendo em 
conta os limites aí estabelecidos, apresentados no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – Qualidade de águas balneares – Directiva 2006/7/CE. 

 Parametro   Qualidade [ufc/100ml]

Excelente  Boa  Suficiente  

Águas interiores

 Enterococos intestinais  200*  400*  330** 

 Escherichia coli  500*  1 000*  900** 

Águas costeiras e de transição

 Enterococos intestinais  100*  200*  185** 

 Escherichia coli  200*  500*  500** 

* Avaliação de percentil 95 da função normal da densidade de probabilidade log10 dos dados obtidos
** Avaliação de percentil 90 da função normal da densidade de probabilidade log10 dos dados obtidos  

A nova Directiva das Águas Balneares enquadra-se e articula-se com os princípios 
estabelecidos na Directiva-Quadro da Água (200/60/CE), que reflecte preocupações de 
gestão integrada da água a nível comunitário. Esta directiva tem por objectivo estender o 
âmbito de aplicação das medidas de protecção da água, por forma a alcançar o “bom estado” 
de todas as águas Europeias até 2015 e assegurar a utilização sustentável deste recurso na 
Europa (CE, 2002).  

A Directiva-Quadro da Água apresenta uma abordagem alinhada com os princípios do 
desenvolvimento sustentável, na medida em que tem em conta as três vertentes da 
sustentabilidade, designadamente (Leitão, 2005): 

• Vertente social  - uma abordagem da água e dos meios hídricos como parte integrante 
da qualidade e da manutenção da vida – “a água não é um produto comercial como 
qualquer outro”; 
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• Vertente económica – decorrente da necessária integração da gestão da água com as 
políticas sectoriais e do pagamento gradual do custo dos serviços de água, segundo o 
princípio do poluidor-pagador; 

• Vertente ambiental – através de objectivos e programas de medidas e da cobrança dos 
custos de recuperação ambiental e da relevância da limitação dos recursos. 

Os objectivos definidos deverão ser alcançados reconhecendo também que a cooperação 
entre os diversos Estados-Membros deve ser organizada tendo por base planos de gestão 
comuns para as bacias hidrográficas internacionais. 
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“Water is the driving force of all nature” 

- Leonardo Da Vinci 

3. Evolução, caracterização e 
comportamento de zonas 

húmidas construídas 

3.1. Nota introdutória 

O recurso a zonas húmidas construídas para o tratamento de efluentes apresenta-se, 
actualmente, como uma tecnologia adequada a pequenos aglomerados, alternativa aos 
tradicionais sistemas intensivos, de lamas activadas, leitos percoladores ou discos biológicos, 
entre outros. 

A aplicação deste tipo de sistemas é relativamente recente no contexto da evolução global dos 
sistemas de tratamento de águas residuais, pelo que os estudos existentes e a optimização das 
potencialidade de tratamento em zonas húmidas ainda se encontra numa fase de 
desenvolvimento significativo. 
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A existência de duas grandes variantes de aplicação, no que diz respeito ao tipo de 
escoamento – superficial ou sub-superficial – pode observar-se regionalmente, com a 
predominância de um ou outro tipo em diferentes países e regiões do globo. 

O principal objectivo do presente capítulo consiste na apresentação da evolução histórica das 
zonas húmidas aplicadas ao tratamento de efluentes, seguindo-se a caracterização dos 
principais tipos em termos de componentes, plantas utilizadas e mecanismos de remoção de 
poluentes. Em Portugal, tal como nalguns países da Europa, assume significativa 
predominância a opção por zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial 
horizontal, pelo que se procede a uma caracterização mais detalhada deste tipo de sistemas, 
em termos hidráulicos e no que respeita aos processos envolvidos no tratamento. 

A tese reporta-se, fundamentalmente, a leitos de escoamento sub-superficial horizontal, pelos 
motivos anteriormente apresentados. 

3.2. Enquadramento e evolução histórica 

O recurso a sistemas naturais para o tratamento de águas residuais é muito antigo, 
constituindo a aplicação no solo um dos primeiros exemplos. O recurso a zonas húmidas de 
forma mais intensiva surgiu posteriormente, embora existam registos históricos que referem 
esta aplicação em Itália no tempo dos Romanos (Cooper, 2001). 

Apresenta-se, seguidamente, uma breve evolução histórica do tratamento de águas residuais, 
com referência à utilização de sistemas naturais e, em particular, à evolução da tecnologia de 
zonas húmidas construídas. 

A necessidade de tratamento de águas residuais 

Até o século XIX, a contaminação de origens de água utilizadas pela população, devido ao 
contacto com efluentes e outros resíduos, favoreceu a proliferação de doenças como a peste 
ou a cólera, dando origem a diversas epidemias. 

Em cidades como Londres, Paris ou Lisboa, verificou-se, no século XIX, o desenvolvimento 
de sistemas de drenagem enterrados, com o objectivo de conduzir os efluentes produzidos na 
cidade para os arredores, por forma a evitar a contaminação de origens de água para 
consumo humano e o contacto humano com os “excreta”. A principal forma de tratamento de 
águas residuais consistia, à data, na aplicação dos efluentes no solo (infiltração rápida, 
escoamento superficial ou em irrigação agrícola), situação que predominou até ao início do 



 

Capítulo 3. Evolução, caracterização e comportamento de zonas húmidas construídas 23 

século XX (Cooper, 2001). Na Figura 3.1 apresenta-se uma gravura ilustrando a aplicação de 
efluentes em campos agrícolas, com recurso a bombagem manual. 

 
Figura 3.1 – Irrigação de campos agrícolas com esgoto recorrendo 

a bombagem (adaptada de Tarr, 1996; citado por Schladweiler, 
2002). 

As grandes cidades adquiriam terrenos circundantes para a aplicação dos efluentes gerados 
pela população, tendo surgido o conceito de “quintas de esgoto” (“sewage farms”, na 
terminologia anglo-saxónica, ou “champs d’épandage”, em terminologia francesa), para 
designar estas áreas (Cooper, 2001).  

Os campos de irrigação de Achères, em Paris, constituem um dos exemplos mais divulgados 
de aplicação de águas residuais no solo. 

Era também, à data, utilizado o recurso à precipitação química (com adição de cal e sulfato de 
ferro, por exemplo) e decantação em tanques construídos para o efeito. 

Apesar do recurso ao tratamento no solo se ter prolongado durante o século XX e continuar a 
existir, foi sendo preterido por outras soluções, designadamente pelas seguintes razões 
(Cooper, 2001): 

• A utilização de extensas áreas tornou-se mais difícil, dada a necessidade de adquirir 
terrenos em redor de cidades e vilas em expansão, tornando os custos associados 
dispendiosos; 

• Os solos onde era efectuada a aplicação tinham tendência a colmatar; 

• O grau de tratamento atingido não era, por vezes, suficiente para o cumprimento das 
exigências de qualidade requeridas. 

Os sistemas de tratamento de águas residuais da Era Moderna tiveram origem no final do 
século XIX e início do século XX, induzidos pelo rápido crescimento verificado em cidades, 
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como consequência da Revolução Industrial, e do desenvolvimento e evolução dos 
conhecimentos. 

Estudos realizados em diversos países europeus e nos Estados Unidos da América, 
conduziram ao desenvolvimento de diferentes tecnologias, como são os leitos percoladores, 
cuja primeira estação de tratamento foi construída em 1901, e o tanque Imhoff, desenvolvido 
em 1906 por Karl Imhoff, um engenheiro sanitarista alemão. Estas duas tecnologias 
passaram a ser, no primeiro quartel do século XX, o esquema de tratamento mais utilizado 
nos Estados Unidos da América. 

Paralelamente, diversos trabalhos de investigação sobre o arejamento de efluentes e a 
recirculação de biomasa conduziram, em 1916, à construção da primeira estação de 
tratamento por lamas activadas (Vesilind, 2003).  

Na segunda metade do século XX observou-se a evolução das tecnologias de leitos 
percoladores (nomeadamente através de meios de enchimento de plástico, que permite a 
utilização do sistema com cargas muito elevadas) e de lamas activadas, tendo surgido 
sistemas de biodiscos e tecnologias com base em reactores mistos, dispondo 
simultaneamente de biomassa fixa e suspensa. Os desenvolvimentos mais recentes incluem, 
entre outros, a tecnologia de membranas, actualmente em grande evolução.  

O aumento das exigências de qualidade dos meios receptores impulsionou também o 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias de afinação, designadamente associadas à 
remoção de nutrientes, através de processos químicos e processos biológicos, assim como a 
remoção de microrganismos patogénicos, através de desinfecção por radiação ultravioleta ou 
por ozono (entre outros). 

A utilização de zonas húmidas  

O recurso a zonas húmidas construídas para o tratamento de águas residuais emergiu nas 
últimas três a quatro décadas com início na Europa e Estados Unidos da América, 
representando uma alternativa aos tradicionais sistemas intensivos de tratamento, como é o 
caso de lamas activadas ou leitos percoladores. A remoção da carga orgânica e outros 
poluentes presentes em águas residuais baseia-se, sobretudo, em processos naturais 
existentes no solo, sendo esta tecnologia frequentemente classificada de “não-convencional”. 

Apesar de se tratar de uma tecnologia relativamente jovem, o reconhecimento da capacidade 
de tratamento de zonas húmidas naturais remonta à origem das próprias redes de drenagem, 
cuja descarga final era realizada, por vezes, nessas áreas. De facto, por exemplo nos Estados 
Unidos da América (EUA), a descarga de efluentes domésticos em pântanos ter-se-á iniciado 
no princípio do século XX, como é o caso da zona húmida natural de Great Meadows, 
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localizada no Estado do Massachusetts, onde se conhecem registos de descarga de águas 
residuais desde 1912 (Kadlec et al., 2000). 

Na Europa também se efectuavam descargas de águas residuais em zonas húmidas, e foi na 
Alemanha, no início na década de 50, que surgiram os primeiros estudos das propriedades 
depuradoras destes ecossistemas, no Instituto Max Plank, conduzidos pela investigadora 
Kate Seidel. 

Seidel realizou diversos estudos relativos à utilização de zonas húmidas para o tratamento de 
diferentes tipos de águas residuais, incluindo efluentes contaminados com fenóis, efluentes 
provenientes de lixiviados de quintas e da criação de gado (Vymazal, 2006). 

No início da década de 60 Seidel efectuou experiências de desenvolvimento de macrófitas 
(plantas aquáticas que se desenvolvem em zonas húmidas, lagos e cursos de água) em 
efluentes e lamas de diferentes origens, procurando formas de beneficiar sistemas de 
tratamento já existentes em pequenas povoações rurais, compostos geralmente por fossas 
sépticas ou lagoas cujo desempenho se apresentava deficiente. O sistema consistia na 
construção de pequenas valas ou encostas de declive suave onde eram plantadas macrófitas, 
tendo posteriormente evoluído para pequenas bacias impermeabilizadas preenchidas com 
solos arenosos de elevada condutividade hidráulica, plantados à superfície. A etapa seguinte 
consistiu na inclusão a montante de um sistema de filtração vertical de lamas primárias, em 
solos arenosos plantados também com macrófitas, constituindo-se assim a base para os 
designados sistemas híbridos, cujos princípios foram recuperados mais tarde, no final do 
século XX (Vymazal, 2006). 

Em meados da década de 60, Seidel inicia uma colaboração com o investigador Roland 
Kirkutch, que terminou anos mais tarde por razões pessoais. Ambos os cientistas e 
respectivos grupos de trabalho prosseguiram as investigações mas de forma competitiva, o 
que provocou efeitos por vezes dispares na informação fornecida a engenheiros. 

O método desenvolvido por Seidel tomou a designação de “Max Plank Institute Process” 
(MPIP), “Krefeld” ou “Seidel System”, enquanto que a tecnologia de Kirkutch se denominou 
“Root Zone Method”, sendo composta essencialmente por escoamento horizontal num leito 
com enchimento semelhante a solo e plantado com macrófitas (Harbel, 2003). 

Apesar da activa investigação na matéria, só após cerca de 20 anos de estudos, em meados 
dos anos 70, surgiram as primeiras aplicações em larga escala de zonas húmidas construídas 
(Harbel, 2003). Por essa altura iniciou-se igualmente a difusão da tecnologia um pouco por 
toda a Europa, com aplicações na Holanda e na Hungria, onde existe actualmente a maior 
zona húmida construída, destinada à beneficiação da qualidade da água do Lago Balaton. Na 
década de 80 iniciou-se a aplicação da tecnologia na Dinamarca, com a implementação de 
cerca de 80 zonas húmidas construídas de escoamento horizontal, que serviram de exemplo, 



26 

juntamente com os sistemas alemães, para a implementação da tecnologia no Reino Unido, 
onde se denomina actualmente de “Reed Bed Treatment Systems” (Vymazal, 2006). 

A evolução das zonas húmidas construídas deu-se aproximadamente em paralelo nos Estados 
Unidos da América e na Europa, embora de forma distinta, sobretudo no que respeita ao tipo 
de sistemas utilizado: nos Estados Unidos da América predominam as zonas húmidas 
construídas de escoamento livre, que consistem essencialmente em lagoas com plantas 
macrófitas por onde os efluentes passam, enquanto que na Europa predomina a utilização de 
zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial, onde as lagoas estão preenchidas 
por um material granular, através do qual se dá o escoamento. 

O estudo de zonas húmidas construídas com escoamento superficial terá tido início da 
década de 70, nos Estado Unidos da América, em Brookhaven, Nova York. A primeira 
aplicação dos conhecimentos à construção de zonas húmidas artificiais ocorreu em 1973 no 
Institute of Water Reseach, da Universidade de Michigan, sob a coordenação de Robert 
Kadlec, reconhecido actualmente como um dos especialistas mundiais na temática das zonas 
húmidas construídas para tratamento de aguas residuais. A aplicação da tecnologia incluía 
um sistema composto por uma zona húmida inundável (“marsh” na terminologia anglo-
saxónica), uma lagoa e um campo com vegetação rasteira semelhante a pasto (“meadow” na 
terminologia anglo-saxónica), em série. Seguiram-se aplicações a efluentes e escorrências 
industriais, designadamente na Refinaria da Amoco Oil, localizada no Estado do Dakota do 
Norte, em 1975 (Kadlec et al., 2000). 

Actualmente, algumas das maiores zonas húmidas construídas do mundo encontram-se no 
Estado da Florida, como é o caso de Lakeland e Orlando, com cerca de 500 ha cada, tendo 
entrado em funcionamento em 1987. A área agrícola dos Everglades dispõe igualmente de 
uma zona húmida construída para tratamento de águas residuais, com cerca de 1500 ha, em 
operação desde 1994.  

Apesar da forma de aplicação predominante nos Estados Unidos da América serem as zonas 
húmidas construídas de escoamento superficial, os sistemas de fluxo sub-superficial têm 
vindo a ser alvo de maior interesse, estimando-se que em 2003 já existiam cerca de 8000 
zonas húmidas construídas em operação do tipo horizontal nesse país (Kadlec, 2003). 

A expansão da tecnologia de zonas húmidas construídas 

A aplicação de zonas húmidas construídas ao tratamento de águas residuais noutros 
continentes, nomeadamente em África e na América do Sul, ocorreu no final do século XX, 
podendo identificar-se diversas áreas onde predominam diferentes tipos de sistemas.  
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Na Austrália, as primeiras aplicações datam de meados da década de 70, com a realização de 
estudos-piloto que se prolongaram durante a década de 80. Apesar destes estudos, a adesão à 
tecnologia não foi relevante, tendo-se verificado um declínio no final da década de 90. As 
causas apontadas para esta situação referem-se à reduzida capacidade de remoção de fósforo 
apresentada por certas zonas húmidas construídas, face às exigências de efluentes terciários 
de elevada qualidade, assim como à renitência da utilização de zonas húmidas de escoamento 
superficial devido ao potencial que apresentam para o desenvolvimento de mosquitos 
(QDNR, 2000; citado por Vymazal, 2006). 

Ao contrário da vizinha Austrália, na Nova Zelândia a aplicação de zonas húmidas 
construídas foi efectuada com sucesso, tendo-se registado, em 1999, um total de 80 
aplicações para tratamento de águas residuais. Existem igualmente leitos utilizados para o 
tratamento de escorrências pluviais e de instalações industriais de produção de lacticínios, 
por exemplo. 

No continente asiático são conhecidas aplicações de zonas húmidas construídas para o 
tratamento de diversos tipos de efluentes, nomeadamente na Índia, China, Coreia, Taiwan, 
Japão, Nepal, Malásia ou Tailândia (Vymazal, 2006). 

O reconhecimento da importância e mais valias que a tecnologia de zonas húmidas 
construídas pode trazer para o tratamento de águas residuais verifica-se igualmente através 
do aumento significativo de eventos e conferências internacionais, permitindo não só a 
disseminação da tecnologia, mas demonstrando igualmente os progressos, tendências e 
desenvolvimentos verificados. 

Até à data já se realizaram, em países espalhados pelos 5 continentes, mais de uma dezena de 
conferências especializadas, intituladas “International Conferences on Wetlands Systems for 
Water pollution Control”, patrocinadas pela Internacional Water Association (IWA), uma das 
associações de maior renome e influência, a nível mundial, na Indústria da Água. 
Anualmente, têm lugar diversas outros eventos, seminários, encontros e workshops 
envolvendo a temática de zonas húmidas construídas, um pouco por todo o mundo, 
demonstrando a abrangência e actualidade desta tecnologia. 

3.3. Descrição e tipos de leitos 

3.3.1. Aspectos gerais 

Uma zona húmida natural pode ser descrita como um sistema complexo, composto 
fundamentalmente por água, substratos, plantas (vasculares e algas), resíduos orgânicos 
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provenientes essencialmente do decaimento das plantas (“litter”, na terminologia 
anglo-saxónica), invertebrados (sobretudo larvas de insectos e minhocas) e uma diversidade 
de microrganismos, sendo os mais relevantes as bactérias (Kadlec et al., 2000). 

Uma zona húmida construída procura reconstruir as propriedades existentes nos sistemas 
naturais, sendo constituída por um leito, geralmente impermeabilizado por recurso a argila 
ou geomembrana para impedir a infiltração no solo, que é posteriormente preenchido com 
água ou um meio de enchimento poroso. Deste modo, o tratamento de efluentes através de 
zonas húmidas construídas é geralmente classificado em dois grandes tipos, consoante a 
forma como se processa o escoamento, designadamente (Kadlec et al., 2000): 

• Escoamento superficial, em que o efluente escoa através de um leito preenchido com 
água e plantas aquáticas; 

• Escoamento sub-superficial, em que o efluente escoa através de um leito preenchido 
com um meio poroso (geralmente gravilha), que apresenta plantas à superfície 
(macrófitas). 

Actualmente, e retomando a metodologia iniciada por Seidel, alguns sistemas são designados 
híbridos, integrando leitos de ambos os tipos, sendo comum a composição de um ou vários 
leitos do tipo sub-superficial, juntamente com uma lagoa com escoamento superficial, em 
série. 

No que respeita ao tratamento de efluentes domésticos, esta tecnologia pode ser aplicada em 
aglomerados de pequena dimensão, incluindo habitações individuais ou pequenos núcleos 
residenciais, ou em sistemas de maiores dimensões, sendo recomendado por alguns autores a 
aplicação para populações até 5000 habitantes equivalentes (Berland e Cooper, 2001). A 
construção de sistemas de maiores dimensões não constitui uma situação comum, em virtude 
da necessidade de ocupação de uma área elevada. 

 Seguidamente, apresentam-se as principais características de cada uma destas tecnologias, 
dando-se maior ênfase aos sistemas com escoamento sub-superficial horizontal, em virtude 
de serem os de maior aplicação em Portugal. De facto, em Portugal, possivelmente mais de 
90% dos leitos de macrófitas para efluentes domésticos são do tipo sub-superficial horizontal. 

3.3.2. Leitos de macrófitas com escoamento superficial  

3.3.2.1. Principais características e componentes 

As zonas húmidas construídas com escoamento superficial são geralmente classificados em 
função do tipo de plantas existentes no leito, designadamente: 
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• Emergentes – as plantas aquáticas encontram-se com as raízes fixas na base do leito, 
numa pequena camada de solo, apresentando a parte inferior do caule submersa e a 
parte superior à superfície. Este tipo de leito encontra-se representado 
esquematicamente na Figura 3.2; 

• Submersas – plantas aquáticas totalmente submersas na massa de água. Este tipo de 
leito encontra-se representado esquematicamente na Figura 3.3; 

• Flutuantes – as plantas aquáticas encontram-se a flutuar na superfície da água, não 
tendo as raízes fixas no fundo do leito. Este tipo de leito encontra-se representado 
esquematicamente na Figura 3.4. 

 
Figura 3.2 – Representação esquemática de zonas húmidas construídas de escoamento 

superficial, com plantas emergentes (adaptada de Vyzamal, 2003). 

 
Figura 3.3 - Representação esquemática de zonas húmidas construídas de escoamento 

superficial, com plantas submersas (adaptada de Vyzamal, 2003). 

 
 Figura 3.4 - Representação esquemática de zonas húmidas construídas de escoamento 

superficial, com plantas flutuantes (adaptada de Vymazal, 2003). 

A profundidade da coluna de água é relativamente reduzida, embora não exista consenso 
entre os diversos autores: Wallace e Knight (2006) sugerem um valor máximo de 
profundidade de 0,6 m, enquanto que Kadlec et al. (2000) apresentam 0,4 m para a 
profundidade máxima de zonas húmidas construídas de escoamento superficial.  

A geometria em planta das zonas húmidas construídas é geralmente do tipo rectangular, 
embora existam aplicações com diferentes formas geométricas, em função das condições do 
terreno. Na Figura 3.5 apresenta-se a planta da zona húmida construída de Hemet/San 
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Jacinto, localizada em Riverside County, California, Estados Unidos da América. Esta zona 
húmida destina-se ao tratamento de efluentes secundários. 

 
Figura 3.5 – Planta da zona húmida construída superficial de Hemet/San 

Jacinto (adaptada de Howell et al., 2005). 

A adopção de formas não rectangulares deve ser efectuada assegurando uma distribuição 
adequada do caudal, por forma a evitar a formação de zonas de escoamento preferencial e 
zonas-mortas. 

A construção de várias células em paralelo acopladas em série, permite a existência de etapas 
intermédias de mistura, evitando a formação de um escoamento preferencial central, no caso 
de uma longa célula única, contribuindo deste modo para o aumento do tempo de residência. 
A Figura 3.6 apresenta o diagrama esquemático de uma zona húmida construída de 
escoamento superficial localizada a 2300 m de altitude, na cidade de Ouray, Estado do 
Colorado, Estados Unidos da América. A zona húmida recebe o efluente de duas lagoas 
arejadas.  

O dispositivo de entrada de água no leito deve ser concebido por forma a garantir uma 
distribuição uniforme ao longo do desenvolvimento transversal, sendo este factor tanto mais 
importante quanto menor for a relação entre o comprimento e a largura. 

O controlo do nível de água no interior do leito pode ser efectuado através de um sistema de 
comportas e descarregadores, conforme se representa esquematicamente na Figura 3.7. 
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Figura 3.6 - Diagrama esquemático da zona húmida construída de Ouray, Estado do 

Colorado, EUA (adaptada de Campbel e Ogden, 1999). 

 
Figura 3.7 – Dispositivo de controlo do nível de água em zonas húmidas construídas do tipo 

superficial (adaptada de Wallace e Knight, 2006). 

Na concepção destes sistemas são por vezes incorporadas áreas sem vegetação, destinadas a 
promover condições hidráulicas mais favoráveis e habitats de vida selvagem (Wallace e 
Knight, 2006). Na Figura 3.8 apresenta-se uma zona húmida construída do tipo superficial, 
integrada num sistema híbrido construído em Dicomano, Itália. 

 
Figura 3.8 – Zona húmida construída de escoamento superficial, integrada num sistema 

híbrido em Dicomano, Itália (adaptada de Masi, 2007). 
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3.3.2.2. Plantas  

As macrófitas emergentes utilizadas no tratamento de águas residuais incluem os géneros 
Typha, Scirpus, Phragmites, Nymphaea, Nuphar, Potamogeton e Hydricotyle, enquanto as 
macrófitas flutuantes estão geralmente associadas aos géneros Lemna, Spirodela, Eichhornia 
ou Pistia. Na Figura 3.9 apresenta-se um exemplo de macrófitas emergentes do género 
Nymphaea, enquanto que a Figura 3.10 diz respeito ao aspecto de macrófitas emergentes do 
género Lemna no interior de uma lagoa. 

 
Figura 3.9 – Macrófitas emergentes do género Nymphaea. (www.wildstauden.ch) 

 
Figura 3.10 – Macrófitas flutuantes do género Lemna. 

As plantas macrófitas presentes na massa de água desempenham diversas funções no 
comportamento da zona húmida, sendo as mais relevantes designadamente as seguintes 
(U.S.EPA, 2000a); Sinclair Knight Merz, 2000; citados por Wallace e Knight, 2006): 

• Reduzir os processos de mistura na coluna líquida e fenómenos de ressuspensão, 
aumentando a sedimentação; 

• Promover o aumento de área disponível no interior da massa líquida para o 
desenvolvimento de biofilme, aumentando a taxa de remoção de poluentes e a 
intercepção de partículas; 

• Reduzir o crescimento de algas através do efeito de sombra sobre a massa de água 
(plantas flutuantes e emergentes); 

• Provocar a floculação de pequenas partículas coloidais, promovendo a formação de 
partículas de maiores dimensões, sedimentáveis. 



 

Capítulo 3. Evolução, caracterização e comportamento de zonas húmidas construídas 33 

A eficiência na remoção de poluentes não depende, de forma significativa, do tipo de plantas 
utilizado, embora seja relevante a área ocupada: leitos com maior densidade de vegetação 
apresentam maiores taxas de remoção de poluentes. Neste contexto, a utilização de plantas 
cuja estrutura submersa (onde se desenvolve o biofilme) se mantém ao longo de todo o ano, 
oferece geralmente melhores eficiências em termos de remoção de poluentes, face a espécies 
cuja estrutura se decompõe durante a estação mais fria (Kadlec et al., 2000; Wallace e 
Knight, 2006).  

Adicionalmente, uma maior diversidade de plantas permitirá acomodar melhor alterações 
em termos de caudal e qualidade do afluente. A composição final de espécies presentes numa 
zona húmida construída depende fundamentalmente da carga orgânica na massa de água, 
características do leito e clima do local. Zonas húmidas sujeitas a elevadas cargas orgânicas e 
de nutrientes apresentam tipicamente uma comunidade de espécies menos diversificada, 
devido ao menor número de espécies capaz de tolerar estas condições, onde o potencial redox 
é mais reduzido devido à oxidação da matéria orgânica com consumo de oxigénio disponível. 
Por outro lado, zonas húmidas construídas de escoamento superficial destinadas a 
tratamentos de afinação poderão desenvolver uma maior diversidade de espécies, como 
resultado do elevado grau de qualidade geralmente apresentado pelo afluente (Wallace e 
Knight, 2006). 

3.3.2.3. Mecanismos de remoção de poluentes 

Os principais mecanismos de remoção de poluentes em zonas húmidos construídas do tipo 
superficial englobam processos físicos, químicos e biológicos, designadamente os seguintes 
(Wallace e Knight, 2006): 

• Processos físicos 

• Sedimentação 

• Volatilização 

• Químicos 
• Acção da radiação Ultra-violeta 

• Precipitação 

• Adsorção 

• Trocas iónicas 

• Biológicos 
• Decomposição microbiológica 

• Assimilação microbiológica 

• Assimilação pelas plantas 

• Decaimento natural 

• Predação microbiológica 



34 

A acção de cada processo sobre cada substância presente no efluente é variada, conforme se 
apresenta no Quadro 3.1 referente aos mecanismos de remoção dos principais poluentes 
presentes em águas residuais. Os mecanismos mais relevantes encontram-se assinalados a 
itálico. 

Quadro 3.1 – Mecanismos de remoção de poluentes em zonas húmidas construídos do tipo 
superficial (adaptado de Wallace e Knight, 2006). 

Parâmetro Processos

Físicos Químicos Microbiológicos
Sólidos Suspensos Sedimentação - Decomposição 

microbiológica
Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5)

Sedimentação Radiação ultra-violeta Decomposição 
microbiológica

Carência Química de Oxigénio (CQO) Sedimentação Radiação ultra-violeta Decomposição 
microbiológica

Metais (Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Se, Zn)

Sedimentação Precipitação;  adsorção; 
trocas iónicas

Assimilação 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Hidrocarbonetos derivados do 
petróleo (combustíveis, óleos e 
gorduras, alcoóis, BTEX, TPH)

Volatilização Radiação ultra-violeta Decomposição 
microbiológica ; 
assimilação pelas plantas

Hidrocarbonetos sintéticos (PAHs, 
solventes com e sem cloro, 
pesticidas, herbicidas, insecticidas)

Sedimentação; 
volatilização

Adsorção; Radiação 
ultra-violeta

Decomposição 
microbiológica ; 
assimilação pelas plantas

Compostos de azoto (azoto orgânico, 
NH3, NH4

+, NO3
-, NO2

-) 
Sedimentação Adsorção; volatilização 

(amónia)
Assimilação 
microbiológica ; 
assimilação pelas plantas

Fósforo Sedimentação Precipitação; adsorção Assimilação 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Microrganismos patogénicos 
(bactérias, virus, protozoários, 
helmintos)

Sedimentação Radiação ultra-violeta Decaimento natural ; 
predação microbiológica

 

3.3.3. Leitos de macrófitas com escoamento sub-superficial  

3.3.3.1. Principais características e componentes 

As zonas húmidas construídas com escoamento sub-superficial são geralmente classificadas 
em função da direcção predominante do escoamento, designadamente: 

• Escoamento vertical - o efluente é descarregado pela superfície do leito, em diversos 
pontos ou numa das extremidades, para que percole com escoamento 
preferencialmente vertical, através do meio poroso. A base do leito, de geometria 
plana, dispõe de um sistema de drenagem, geralmente tubagens perfuradas, 
destinadas a recolher o efluente tratado e conduzir para uma caixa de saída. Na Figura 
3.11 apresenta-se um corte esquemático deste tipo de escoamento. 
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• Escoamento horizontal - o efluente é descarregado numa das extremidades do leito, 
geralmente no interior de uma camada de gravilha de brita ou pedra de maior 
dimensão, percolando ao longo do leito, que apresenta geralmente uma pequena 
inclinação, num movimento predominantemente horizontal. Na Figura 3.12 
apresenta-se um corte esquemático deste tipo de escoamento. 

 
Figura 3.11 – Corte esquemático de uma zona húmida construída com escoamento sub-

superficial vertical (adaptada de Vymazal, 2003) 

 
Legenda: 1 – zona de distribuição; 2 – membrana impermeável; 3 – meio de suporte; 4 – vegetação; 5 – 
nível de água no leito; 6 – zona de recolha; 7 – tubagem de colecta; 8 – dispositivo de saída (regulação 
do nível de água no leito) 

Figura 3.12 – Corte esquemático de uma zona húmida construída com escoamento sub-
superficial horizontal (adaptada de Vymazal, 2003). 

As principais componentes de uma zona húmida construída com escoamento sub-superficial 
incluem dispositivos destinados a uma distribuição uniforme do efluente à entrada do leito, 
dispositivos para controlo do nível de água no interior do leito e para recolha do efluente 
tratado.  

Zonas húmidas construídas de escoamento vertical 

Nos leitos de escoamento vertical a distribuição do efluente à superfície é efectuada em 
diversos pontos de aplicação, através de uma tubagem ramificada, sendo usual a colocação de 
placas para amortecimento do caudal descarregado. Na Figura 3.13 apresenta-se a vista geral 
dos leitos de escoamento vertical para tratamento de lixiviados, localizados no aterro da 
VALORLIS, perto de Leiria. Na Figura 3.14 apresenta-se uma vista de pormenor de um dos 
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leitos, correspondente a uma fase inicial de desenvolvimento das plantas, onde é ainda 
possível observar a tubagem de  distribuição de caudal. 

  
Figura 3.13 – Zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial vertical do Aterro 

da VALORLIS (adaptada de VALORLIS, 2008). 

 
Figura 3.14 – Pormenor do sistema de distribuição da zona húmida de escoamento sub-

superficial vertical do Aterro da VALORLIS. 

Zonas húmidas construídas de escoamento horizontal 

Nos leitos de escoamento horizontal a distribuição do efluente é geralmente efectuada através 
de uma tubagem perfurada, disposta transversalmente no interior de uma camada de 
material mais grosseiro, por forma a que o efluente percorra a totalidade do leito no sentido 
longitudinal, ao longo do qual se processa o tratamento. 

Na Figura 3.15 apresenta-se uma planta esquemática de uma zona húmida construída de 
escoamento sub-superficial horizontal.  
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Figura 3.15 – Representação esquemática, em planta, de uma zona húmida construída de 

escoamento sub-superficial horizontal. 

Na Figura 3.16 apresenta-se um desenho de pormenor da tubagem de distribuição. O 
dispositivo de saída apresenta uma configuração semelhante, consistindo numa tubagem 
perfurada apenas na meia cana superior. 

 
Figura 3.16 – Desenho de pormenor da tubagem de distribuição. 

A tubagem de recolha de efluente tratado deve ser seguida de um troço invertido que permita 
a regulação de água no interior do leito, conforme se ilustra na Figura 3.17. 

 
Figura 3.17 – Câmara de saída de uma zona húmida construída, munida de tubagem 

vertical. 
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Esta tubagem permite a realização de diversas acções de operação e manutenção, 
designadamente as seguintes: 

• Ajuste do nível de água à saída, por forma a manter um gradiente hidráulico 
adequado ao caudal afluente. Ao longo da exploração será de esperar um aumento da 
resistência hidráulica do leito, devido à acumulação de sólidos e matéria 
mineralizada, pelo que o ajuste do nível de saída poderá ser necessário; 

• subida temporária do nível de água no interior do leito com o objectivo de inundar as 
raízes de plantas infestantes, provocando o seu decaimento rápido; 

• esvaziamento periódico do leito, por forma a permitir a oxigenação. Campbell e 
Ogden (1999) referem que a realização mensal deste procedimento durante a época de 
crescimento das plantas permite a oxidação de compostos de carbono, sulfatos de 
ferro e outros compostos que precipitariam no interior do leito e poderiam inibir a 
actividade bacteriana. 

O dimensionamento do sistema pode contemplar a construção de dois leitos destinados a 
operar em paralelo, sendo a distribuição de caudal efectuada a montante, numa câmara de 
visita com dois descarregadores idênticos implantados a igual cota. Esta opção permite uma 
manutenção mais flexível, possibilitando a colocação de um dos leitos fora de serviço, sem ser 
necessário accionar o circuito de by-pass da ETAR, garantindo assim o tratamento (pelo 
menos parcial) do efluente. 

3.3.3.2. Impermeabilização e meio de enchimento 

Na maioria dos casos, as zonas húmidas construídas apresentam um revestimento em argila 
ou geomembrana que garante a impermeabilização do leito, por forma a impedir a infiltração 
das águas poluídas no solo. Esta medida destina-se a garantir o tratamento adequado do 
efluente antes da disposição final, evitando a contaminação de aquíferos. No caso de lençóis 
freáticos elevados, impede a entrada de águas subterrâneas no leito. 

A impermeabilização pode ser efectuada através da colocação de argila ou solo argiloso já 
existente no local devidamente compactado, permitindo a redução de custos de construção 
face a soluções sintéticas. Solos com uma composição em argila superior a 15% são 
geralmente adequados, e a presença de bentonite e outras argilas apresentam superfícies de 
adsorção/reacção, que podem contribuir igualmente para a alcalinidade do efluente a tratar. 
No caso de solos cársicos, com rocha fracturada, com gravilha ou arenosos (em geral, de 
composição mais porosa) a utilização de solos locais não constitui a solução mais adequada, 
sendo aconselhável recorrer a outro tipo de materiais (Kadlec et al., 2000). 

A utilização de revestimentos sintéticos é actualmente uma prática bastante utilizada, 
incluindo materiais como o asfalto, borracha sintética (“syntethic butyl rubber”) ou 
membranas plásticas, como é o caso de polietileno de alta densidade (PEAD). O revestimento 
de impermeabilização deve apresentar espessura adequada, resistente, e uma superfície lisa, 
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para evitar a fixação de raízes e posterior perfuração. Sempre que o meio de enchimento 
apresente materiais angulares, deve ser colocada uma camada de areia ou geotêxtil sobre o 
meio impermeablizante, por forma a evitar a rotura do mesmo (Kadlec et al., 2000). 

O meio de enchimento que promove o tratamento pode ser variado, existindo registos de 
leitos preenchidos com enchimentos de solo fino e texturado a pedra (“fieldstone” na 
terminologia anglo-saxónica) com cerca de 30 cm. A utilização de um meio de enchimento 
com partículas de pequena dimensão apresenta como principal característica uma reduzida 
condutividade hidráulica, que apresenta maior probabilidade de colmatação e consequente 
ocorrência de escoamento superficial, reduzindo deste modo o tempo de retenção hidráulico. 
Por outro lado, o recurso a materiais de dimensões significativas por forma a obter uma 
maior condutividade hidráulica apresenta, em contrapartida, uma reduzida superfície por 
unidade de volume para estabelecimento do filme microbiológico. Adicionalmente, materiais 
de grande dimensão e geometria angular não permitem um adequado desenvolvimento das 
raízes. É geralmente adoptada uma solução de compromisso, recorrendo a materiais de 
granolometria intermédia, como é o caso da gravilha. 

Mais recentemente, outros materiais têm vindo a ser testados, como a argila expandida, que 
apresenta boa condutividade hidráulica e uma boa capacidade inicial de remoção de fósforo, 
por adsorção. 

Zonas húmidas construídas de escoamento horizontal 

O perfil longitudinal de uma zona húmida construída de escoamento horizontal apresenta 
geralmente três zonas com diferentes características de enchimento, que seguidamente se 
descrevem: 

• Zona inicial, de distribuição do efluente – preenchida por pedra de diâmetros entre 8-
15 cm, apresentando elevada condutividade hidráulica por forma a assegurar uma 
adequada distribuição do efluente e evitar a colmatação no segmento inicial do leito; 

• Zona intermédia, correspondente ao desenvolvimento do leito – preenchida por 
gravilha, cujas dimensões podem variar entre 3 a 6 mm, 5 a 10 mm ou 6 a 12 mm. As 
dimensões frequentemente utilizadas na Europa são geralmente entre 8 a 16 mm; 

• Zona final, de recolha do efluente tratado – análoga à zona de entrada. 

Na Figura 3.18 apresenta-se um corte esquemático de zona húmida construída de 
escoamento horizontal onde se encontram representadas as diferentes zonas de enchimento. 
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Figura 3.18 –Corte longitudinal esquemático de uma zona húmida construída de 

escoamento horizontal. 

O preenchimento do leito na zona intermédia com uma camada única de gravilha é 
recomendado por diversos autores (Kadlec e Knight, 1996; Campbel e Ogden, 1999; Kadlec et 
al., 2000; Wallace e Knight, 2006) sendo de aplicação genérica na Europa e Estados Unidos 
da América. A superfície do leito pode ser preenchida com uma pequena camada de gravilha 
fina, para facilitar a plantação das macrófitas (Campbel e Ogden, 1999). É ainda 
recomendado que o meio de enchimento seja lavado antes da respectiva aplicação, por forma 
a evitar que os finos existentes contribuam para a colmatação prematura do leito. A 
profundidade deve variar entre 0,2 a 0,8 m (Cooper et al., 1996; citado por Kadlec et al., 
2000), sendo geralmente recomendado o valor de 0,6 m (Wallace e Knight, 2006; Campbel e 
Ogden, 1999). 

Em Portugal, as orientações existentes, resultantes da experiência nacional, apresentam uma 
configuração para a zona intermédia que contempla a aplicação de camadas de diferentes 
granulometrias, designadamente as seguintes (Matos, 2002):  

• base de gravilha com cerca de 20 cm de espessura; 

• camada intermédia de areão grosso ou gravilha com 30 a 40 cm de espessura; 

• cobertura com terra arável com cerca de 10 cm de espessura. 

A profundidade máxima do leito é de 1,0 m, na secção de jusante. Na Figura 3.19 
apresenta-se um corte transversal de um leito onde se podem observar as diferentes 
camadas. 

 
Figura 3.19 – Corte transversal de uma zona húmida construída de escoamento horizontal 

– critérios de aplicação em Portugal. 
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A colmatação é um fenómeno relevante no que respeita ao desempenho de zonas húmidas de 
escoamento sub-superficial, em especial nos sistemas de fluxo horizontal. Deste modo, a 
aplicação do meio de enchimento durante a fase de construção reveste-se de extrema 
importância, sendo recomendado por Campbel e Ogden (1999), no caso de leitos de grandes 
dimensões, a construção de uma via provisória em gravilha, com pelo menos 20 cm de 
espessura, no interior do leito, para circulação das máquinas. Deve ser assegurada a 
formação de uma superfície plana com material de enchimento, no topo do leito, eliminando 
rastos de máquinas, depressões ou elevações. O enchimento do leito com água permite 
analisar o nivelamento à superfície, procedendo-se ao enchimento de depressões e 
eliminação das zonas mais elevadas. 

No dimensionamento dos leitos deve ser considerado um desnível do fundo que permita o 
esvaziamento gravítico (Kadlec et al., 2000). No entanto, a inclinação do leito não deve ser 
admitida como condição necessária para o escoamento, sendo mesmo recomendado por 
alguns autores a concepção de leitos com fundo plano (Wallce e Knight, 2006). 

Zonas húmidas construídas de escoamento vertical 

Em zonas húmidas de escoamento vertical são igualmente utilizadas diferentes camadas 
designadamente (Kadlec et al., 2000): 

• camada superior 
- 8 cm – areia 
- 15 cm – gravilha de 6 mm 
- 10 cm – gravilha de 12 mm 

• Camada inferior – 15 cm – gravilha de 30 a 60 cm 

Adicionalmente, são colocadas pedras de dimensões grosseiras junto das tubages de 
drenagem de fundo. 

3.3.3.3. Plantas 

O tipo de plantas utilizadas em leitos de macrófitas de escoamento sub-superficial deve ser 
capaz de suportar inundações frequentes das raízes e parte inferior dos caules. As espécies 
mais utilizadas são dos géneros Typha, Phragmites, Iris, Cyperus, Phalaris e Schoenoplectus 
(Scirpus) cujas fotografias de alguns exemplares se apresentam na Figura 3.20. A nível 
mundial, a espécie com maior utilização em zonas húmidas construídas de escoamento 
sub-superficial é a Phragmites australis, devido à elevada taxa de crescimento que apresenta, 
desenvolvimento de raízes e elevada tolerância a solos saturados. 
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A presença de macrófitas no leito é relevante para a maioria dos processos de remoção de 
poluentes. No entanto, não é consensual o melhor desempenho de uma espécie face a outras, 
existindo diversos estudos que apresentam resultados contrários (Kadlec et al., 
2000)( Gersberg et al., 1984; DeBusk et al., 1989; VanOostrom e Cooper, 1990; Batchelor et 
al., 1990; Knight, 1993; citados por, Wallace e Knight, 2006). 

 
Cyperus alternifolius 

 
Iris pseudacoris 

 
Phalaris arundinacea 

 
Scirpus atrovirens 

 
Phragmites australis 

 
Typha latifolia 

Figura 3.20 – Exemplo de macrófitas utilizadas em zonas húmidas artificias de escoamento 
sub-superficial. 

A presença de plantas em zonas húmidas construídas de escoamento sub-supeficial apresenta 
diversas funções, que dizem respeito tanto à parte aérea do caule como à componente 
enterrada das raízes e rizomas. No Quadro 3.2 apresenta-se, de forma sumária, as principais 
funções destas duas componentes das macrófitas. 

A presença de plantas à superfície do leito assemelha-se à existência de um biofilme espesso 
localizado entre a atmosfera e o solo, provocando gradientes ao nível da velocidade do vento, 
temperatura do ar, incidência de luz e temperatura. Na Figura 3.21 apresenta-se a variação da 
temperatura do solo nos períodos de Inverno e Verão, num leito plantado com Phragmites 
australis. A existência de uma camada de resíduos orgânicos deixados à superfície, após o 
corte das plantas, contribui para a atenuação do gradiente térmico ao longo do ano, situação 
particularmente relevante em zonas onde a temperatura do ar atinge valores negativos, pois 
evita o congelamento da água no subsolo, permitindo a manutenção do tratamento. 
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Quadro 3.2 – Principais funções das macrófitas no tratamento (adaptado 
de Kadlec et al., 2000). 

Componente Função no processo de tratamento
Tecido aéreo Influência no microclima local, 

promovendo insolação durante o inverno
Beneficiação do aspecto estético

Acumulação de nutrientes

Raízes e rizomas Oferecem superfície disponível para a 
fixaçãode bactérias e outros 
microrganismos
Previnem a colmatação em leitos de 
escoamento vertical
Libertam oxigénio promovendo a 
degradação de matéria orgânica e a 
nitrificação
Promovem a assimilação de nutrientes

 

 
Figura 3.21 – Gradiente térmico no interior de uma zona húmida de escoamento 

sub-superficial plantada com Phragmites australis, nos períodos de Inverno e Verão 
(adaptada de Kadlec et al., 2000). 

A presença de raízes e rizomas no solo tem efeitos ao nível da condutividade hidráulica, uma 
vez que o crescimento destas componentes promove a deslocação e abertura de espaços e 
canalículos. Por outro lado, o respectivo decaimento e degradação conduz à formação de 
poros tubulares e canais (macroporos), apontados por alguns autores como elementos que 
aumentam e consolidam a condutividade hidráulica do solo (Boon, 1985; citado por Kadlec et 
al., 2000). No entanto, para efeitos de dimensionamento de zonas húmidas do tipo 
sub-superficial, não deve ser admitido o aumento da condutividade hidráulica do solo ao 
longo do período de exploração, sendo recomendada a utilização de valores deste parâmetro 
iguais ou inferiores aos do meio de enchimento inicial.  

A assimilação de nutrientes por parte das plantas é apontada como um dos fenómenos 
responsáveis pela redução da concentração destes parâmetros na água residual a tratar. De 
facto, a absorção de nutriente necessários ao crescimento das plantas ocorre sobretudo ao 
nível das raízes e rizomas, e dado que as macrófitas constituem espécies de crescimento 
rápido, podem ser encontradas na biomassa quantidades significativas de nutrientes, sendo 
admissível a remoção de 10 a 30 kg P/ha/ano e 200 a 2500 kg N/ha/ano (Brix e Schierup, 
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1989; Gumbricht 1993 a) e b); Brix, 1994; citados por Kadlec et al., 2000) através do corte 
das plantas. No entanto, diversos autores sublinham que as quantidades de nutrientes que 
podem ser removidas através do corte não é significativa, face às cargas poluentes a que os 
leitos são sujeitos (Kadlec et al., 2000; Vymazal, 2003). 

O transporte de oxigénio para o interior do leito, através das raízes, é um fenómeno que 
contribui para o aumento da velocidade de degradação da matéria orgânica. No entanto, a 
importância deste fenómeno é relativamente reduzida, face às cargas hidráulicas aplicadas à 
maioria dos sistemas de fluxo sub-superficial (Wallace e Knight, 2006).  

3.3.3.4. Mecanismos de remoção de poluentes 

Os principais mecanismos de remoção de poluentes em zonas húmidos construídas do tipo 
sub-superficial são análogos aos apresentados para os leitos com escoamento superficial 
(apresentados no sub-capítulo 3.3.2.3), incluindo processos físicos, químicos e biológicos. 

O principal mecanismo físico de remoção de poluentes diz respeito à sedimentação, que 
permite a remoção de sólidos suspensos presentes no efluente, contribuindo também para a 
retenção de matéria orgânica particulada, que fica assim disponível no interior do leito para 
posterior degradação microbiológica. 

Os principais mecanismos químicos de remoção incluem a adsorção e a precipitação química, 
sendo especialmente relevantes na remoção de fósforo e metais dissolvidos. A remoção de 
fósforo por este tipo de sistemas é geralmente limitada, dado que as superfícies de adsorção 
ficam rapidamente saturadas face ao tempo de vida dos sistemas. Este domínio constitui 
actualmente uma área de investigação em desenvolvimento, através da pesquisa de materiais 
que permitam maximizar a capacidade adsortiva do leito. 

Os principais processos biológicos que ocorrem em zonas húmidas construídas com 
escoamento sub-superficial dizem respeito à decomposição e assimilação microbiológica e à 
assimilação pelas plantas. Estes mecanismos participam na remoção da maioria dos 
poluentes presentes em águas residuais, sendo especialmente relevantes na degradação da 
matéria orgânica e compostos de azoto. 

O decaimento natural e a predação microbiológica representam também um papel 
importante, contribuindo para a remoção de microrganismos patogénicos, constituindo uma 
das principais diferenças face às zonas húmidas construídas de escoamento superficial, onde 
esta função é essencialmente realizada por acção da radiação ultra-violeta. 

Cada substância é frequentemente afectada por uma combinação de mecanismos de 
remoção, conforme se apresenta no Quadro 3.3. As diferentes acções podem ocorrer em 
simultâneo ou em paralelo. 
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Quadro 3.3 – Mecanismos de remoção de poluentes em zonas húmidas construídos do tipo 
sub-superficial (adaptado de Wallace e Knight, 2006). 

Parâmetro Processos

Físicos Químicos Microbiológicos
Sólidos Suspensos Sedimentação - Decomposição 

microbiológica
Carência Bioquímica de Oxigénio 
(CBO5)

Sedimentação - Decomposição 
microbiológica

Carência Química de Oxigénio (CQO) Sedimentação - Decomposição 
microbiológica

Metais (Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Se, Zn)

Sedimentação Precipitação; adsorção; 
trocas iónicas

Assimilação 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Hidrocarbonetos derivados do 
petróleo (combustíveis, óleos e 
gorduras, alcoóis, BTEX, TPH)

Volatilização Adsorção Decomposição 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Hidrocarbonetos sintéticos (PAHs, 
solventes com e sem cloro, 
pesticidas, herbicidas, insecticidas)

Sedimentação; 
volatilização

Adsorção Decomposição 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Azoto Sedimentação Adsorção; volatilização 
(amónia)

Assimilação 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Fósforo Sedimentação Precipitação; adsorção Assimilação 
microbiológica; 
assimilação pelas plantas

Microrganismos patogénicos 
(bactérias, virus, protozoários, 
helmintos)

Sedimentação - Decaimento natural; 
predação microbiológica

 

3.3.4. Desenvolvimentos recentes 

A implementação de zonas húmidas tem sido tradicionalmente efectuada considerando 
apenas um tipo de escoamento, podendo existir um ou mais leitos em paralelo para optimizar 
e facilitar a exploração do sistema. 

A partir do final do século XX, a aplicação de zonas húmidas construídas ao tratamento de 
efluentes de diferentes origens, tais como efluentes industriais, agrícolas ou lixiviados de 
aterros, contribuiu para a introdução de sistemas híbridos, constituídos por dois ou mais 
leitos de diferentes tipos colocados em série. Esta nova vertente da tecnologia baseia-se, na 
realidade, no trabalho de Kate Seidel, que realizou estudos em sistemas compostos por um 
leito de escoamento vertical seguido de um leito de escoamento horizontal (Vymazal, 2005). 

Actualmente, adoptam-se combinações semelhantes à de Kate Seidel também para o 
tratamento de águas residuais de origem doméstica, utilizando igualmente combinações no 
sentido inverso, isto é, com um leito de escoamento horizontal seguido de um leito de 
escoamento vertical, assim como sistemas com etapas alternadas de escoamento 
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sub-superficial combinadas com etapas de escoamento superficial, conforme se ilustra na 
Figura 3.22. 

 
Figura 3.22 – Sistema híbrido construído em Dicomano, Itália (adaptada de IRIDRA, 

2008)  

Diversos estudos demonstram que sistemas híbridos compostos por combinações de leitos de 
fluxo vertical e horizontal apresentam eficiências de remoção superiores às obtidas com 
apenas uma etapa (Barret et al., 2001; Hagendorf, 2005; Keffala e Ghrabi, 2005), sendo uma 
das vantagens apontadas a capacidade de remoção de nutrientes mais elevada (Vymazal, 
2007). 

De facto, as zonas húmidas construídas de escoamento sub-superfical horizontal apresentam 
uma capacidade limitada de transferência de oxigénio para o meio de enchimento, reduzindo 
a nitrificação, enquanto que os leitos de escoamento vertical oferecem boas condições para a 
nitrificação, mas a desnitrificação é reduzida. A combinação adequada destes dois tipos de 
fluxo permite a obtenção de um efluente totalmente nitrificado e parcialmente desnitrificado, 
sendo a concentração média de azoto total no efluente inferior, em relação aos sistemas 
isolados (Copper, 1999). 

Actualmente, podem encontrar-se os dois tipos de sequência entre leitos do tipo horizontal e 
vertical, designadamente: 

• Leito de escoamento vertical seguido de leito de escoamento horizontal - permite a 
ocorrência de nitrificação na primeira etapa, devido às condições aeróbicas dos leitos 
verticais, enquanto que a segunda etapa proporciona condições anóxicas/anaeróbias 
para a ocorrência da desnitrificação (Vymazal, 2007); 

• Leito de escoamento horizontal como primeira etapa, seguido de um leito de 
escoamento vertical - configuração alternativa, onde na primeira etapa é efectuada a 
redução da concentração de matéria orgânica e sólidos suspensos, criando condições 
para a desnitrificação, sendo o segundo leito alimentado intermitentemente em 
condições de favorecer a conversão de amónia em nitrato (nitrificação). A recirculação 
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deste efluente para o tanque de sedimentação permite então que ocorra a 
desnitrificação. 

Para além do desenvolvimento de sistemas híbridos, têm vindo a ser ensaiadas diversas 
configurações de zonas húmidas construídas, com o objectivo de melhorar o desempenho dos 
sistemas. Alguns dos exemplos são os seguintes: 

Alimentação tipo “fluxo de maré”  

A alimentação do tipo “fluxo de maré” (“tidal flow”, na nomenclatura anglo-saxónica) 
designa um sistema composto por uma sucessão de leitos tipo vertical em série, alimentados 
intermitentemente por forma a originar ciclos de enchimento/esvaziamento dos leitos. 

Durante a fase de alimentação, o ar existente no meio de enchimento é “empurrado” para o 
exterior à medida que o nível de água sobe. Durante a drenagem do leito, o escoamento do 
efluente actua como uma bomba passiva, favorecendo a entrada de ar para o interior do leito, 
criando deste modo um ciclo de condições “húmidas” e “secas”. Esta metodologia de 
operação é complementada com a recirculação do efluente, permitindo aumentar o potencial 
de remoção de matéria orgânica (CBO5) através da decomposição aeróbica, e a remoção de 
azoto amoniacal através da nitrificação, dado que o contacto entre o efluente e o biofilme e a 
taxa de transferência de oxigénio são maximizados (Sun et al. 1999; Leonard et al., 2003; 
citados por Sun et al., 2005).  

Ensaios realizados num sistema à escala laboratorial com alimentação do tipo “fluxo de 
maré”, para tratamento de efluentes com elevada carga orgânica (carga hidráulica de 43 
cm/d e carga mássica de 1055 g CQO/(m2·d)) conduziram a eficiências de remoção de 77% e 
78%, para, respectivamente, a CQO e a CBO5. (Zhao et al., 2004). 

 Resultados da aplicação tipo “fluxo de maré” são apresentados em Austin (2006) e Lee e 
Scholz (2006) (citados por Babatunde et al., 2008). 

Leitos com arejamento artificial 

Uma das características das zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial 
horizontal diz respeito à reduzida capacidade de transferência de oxigénio para o meio de 
enchimento, limitando a disponibilidade desta substância para a oxidação da matéria 
orgânica.  

O desenvolvimento de leitos com arejamento artificial destina-se a aumentar a concentração 
de oxigénio no interior da massa líquida, favorecendo a degradação da matéria orgânica e 
também a nitrificação. O arejamento artificial através da injecção de ar comprimido no 
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interior do meio de enchimento apresenta encargos adicionais, que podem ser justificáveis 
em algumas aplicações. Um exemplo desta situação diz respeito ao tratamento de efluentes 
de viveiros de peixes, onde é comum a existência de sistemas de arejamento artificiais nos 
viveiros para evitar a asfixia dos peixes em desenvolvimento. Ouellet-Plamondon et al. 
(2006) apresentam resultados do tratamento de efluentes de viveiros de peixes através de 
zonas húmidas construídas à escala laboratorial, obtidos através do estudo do sistema 
apresentado na Figura 3.23. 

 
Figura 3.23 – Representação esquemática de uma zona húmida construída com arejamento 

artificial à escala laboratorial (adaptada de Ouellet-Plamondon et al., 2006). 

Os resultados obtidos revelaram que a presença de uma fonte de arejamento artificial 
melhora as eficiências de remoção da zona húmida construída, permitindo compensar as 
diferenças de desempenho entre os períodos de verão e inverno, e também, em parte, as 
diferenças observadas em sistemas sem plantas. 

Sistemas de evapotranspiração 

A evapotranspiração em zonas húmidas construídas constitui um fenómeno que pode 
contribuir significativamente para a redução de caudal descarregado (Kadlec et al., 2000; 
Chazarenc et al. 2003; Rozkosny et al., 2006; Wallace e Knight, 2006), situação que pode ser 
maximizada através de um dimensionamento adequado, proporcionando períodos 
prolongados de descarga nula. 
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Esta abordagem tem vindo a ser utilizada em países do norte da Europa, como a Dinamarca, 
onde têm vindo a ser construídos leitos dimensionados para evaporar a totalidade do caudal 
afluente e as contribuições da precipitação, sendo o cálculo efectuado numa base anual. 

A concepção destes sistemas é apresentada por Brix (2007), sendo de salientar a utilização de 
espécies arbustivas geneticamente modificadas, designadamente salgueiros. Os elevados 
valores de evapotranspiração atingidos, que ascendem até cerca de 2,5 vezes a 
evapotranspiração potencial, derivam também da configuração adoptada para o sistema, com 
uma geometria linear com elevada relação comprimento/largura, associada à vegetação ser 
mais elevada que a envolvente. Nestas circunstâncias, o transporte de calor para a canópia 
das árvores e o transporte de vapor de água da canópia para o exterior é potenciado pelo 
vento que passa através da vegetação.  

O sistema é geralmente composto por um leito impermeabilizado com uma tela de polietileno 
de alta densidade, tendo solo como meio de enchimento e plantado com espécies de 
salgueiros de elevado crescimento (Salix viminalis L.). A área superficial é determinada a 
partir do volume e qualidade da água residual a tratar, assim como da precipitação anual. Os 
valores unitários típicos variam entre 120 a 300 m2, para servir uma moradia isolada na 
Dinamarca. 

Os salgueiros são periodicamente cortados com o objectivo de estimular o crescimento e 
remover parte dos nutrientes e, eventualmente, metais pesados. 

3.3.5. Aplicação da tecnologia a diferentes tipos de efluentes 

As primeiras aplicações de zonas húmidas construídas, descritas sumariamente no 
sub-capítulo 3.2, destinavam-se ao tratamento de águas residuais com características 
essencialmente domésticas. Esta tendência manteve-se até cerca de meados da década de 80, 
a partir da qual se iniciou a diversificação das aplicações, designadamente também para o 
tratamento dos seguintes tipos de efluentes: 

• Águas residuais industriais: efluentes de minas, petroquímicas, indústria alimentar e 
indústria da pasta de papel; 

• Escorrências pluviais em meio urbano; 

• Escorrências agrícolas e de explorações de gado; 

• Lixiviados de aterros; 

• Tratamento de lamas. 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de algumas das aplicações mais relevantes. 
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Águas residuais domésticas 

O tratamento de água residuais domésticas através de zonas húmidas construídas destina-se, 
na grande maioria das aplicações, ao tratamento secundário dos efluentes, com o objectivo de 
remover matéria orgânica e sólidos suspensos. Com o crescente desenvolvimento dos 
sistemas de fluxo vertical, e da constatação da respectiva capacidade de remoção de azoto, 
superior à dos sistemas de fluxo horizontal, foram surgindo estudos destinados a optimizar 
esta função, promovendo o tratamento terciário. 

Parte destes desenvolvimentos incluem a utilização de sistemas do tipo híbrido, procurando 
tirar partido das principais características dos leitos do tipo vertical e horizontal, conforme 
descrito no sub-capítulo 3.3.4. 

Ainda no que respeita à remoção de nutrientes, têm-se verificado, no últimos anos, um 
interesse crescente pela procura de novos materiais que possam constituir um meio de 
enchimento propício à remoção de fósforo, conforme será apresentado no sub-capítulo 
3.4.2.5. 

Os estudos conduzidos nesta temática encontram-se em desenvolvimento, sendo em grande 
parte efectuados à escala laboratorial. Uma das principais preocupações associadas à 
remoção de fósforo diz respeito à saturação do meio, uma vez que o principal mecanismo de 
remoção deste nutriente é a adsorção. Deste modo, apesar de alguns materiais apresentarem 
taxas de adsorção elevadas, o tempo de vida útil dos sistemas apresenta-se, na maioria dos 
casos reportados, insuficiente para a uma aplicação em grande escala durante um longo 
período, ainda que para pequenos aglomerados. 

Uma das alternativas disponíveis caso se pretenda a remoção de fósforo compreende a 
precipitação química a montante do leito, através da injecção de um agente coagulante na 
etapa de tratamento primário, sendo parte do efluente do leito recirculado novamente para 
montante do tratamento primário (Brix, 2007). 

No âmbito do tratamento terciário de efluentes têm igualmente vindo a ser realizados 
estudos relativos à capacidade de remoção de microrganismos patogénicos em zonas 
húmidas construídas. Apesar de os resultados de diferentes estudos apresentarem grande 
variabilidade, conforme se apresenta no sub-capítulo 3.4.2.6., a constatação de que as 
eficiências médias de remoção são superiores às obtidas em sistemas de tratamento 
convencionais, fez crescer o interesse por este tipo de sistemas.  

Águas residuais industriais 

A aplicação de zonas húmidas construídas para tratamento de efluentes industriais tem vindo 
a ser efectuada em diferente sectores, designadamente efluentes de minas, indústria 
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petroquímica, indústria alimentar (entre as quais indústrias de produtos lácteos e derivados, 
indústria têxtil, viticultura e lagares), indústria da pasta de papel e indústria têxtil, entre 
outras. 

No Quadro 3.4 apresentam-se algumas das substâncias presentes nos diferentes tipos de 
efluentes, para as quais se têm desenvolvido estudos e aplicações relativamente à capacidade 
de remoção de zonas húmidas construídas. 

Quadro 3.4 – Aplicações de zonas húmidas construídas ao tratamento de efluentes 
industriais. 

Aplicação Função da ZHC Publicações 
Efluentes de minas redução das concentrações de metais (Fe, 

Al, Mn, Cr, entre outros)
correcção de pH

Whitehead et al., 2005
Yang et al., 2006

Indústria petroquímica CBO5, CQO, SST, Azoto, sulfatos, fenóis, 
óleos e gorduras, Cr (incluíndo Cr6+)

Lakatos et al., 1997

Indústria alimentar

Aquacultura remoção de nutrientes Naylor et al., 2003 

Viticultura Coma et al., 2007

Indústria da pasta de papel Abira et al., 2003 

Indústria têxtil remoção de compostos aromáticos (ex. 
compostos azo)

Davies et al., 2005
Davies et al. 2006
Carias et al., 2008  

Escorrências pluviais em meio urbano 

A qualidade das escorrências pluviais em meio urbano tem vindo a ser analisada em diversos 
países do mundo, contemplando não só escorrências pluviais afluentes a sistemas de 
drenagem de águas residuais, assim como escorrências de estradas e escorrências em meio 
urbano. Alguns dos poluentes mais relevantes incluem matéria orgânica, hidrocarbonetos, 
metais pesados e ainda contaminação bacteriológica. Estes poluentes acumulam-se durante o 
tempo seco e são arrastados durante eventos pluviométricos (Ferreira, 2006). 

Na Figura 3.24 apresenta-se um exemplo de uma zona húmida construída destinada a 
tratamento de escorrências pluviais provenientes de um parque de estacionamento localizado 
em Landsdale, no Estado da Pensilvânia (Estados Unidos da América). 

A utilização de zonas húmidas construídas para o tratamento de escorrências pluviais tem 
sido também aplicada em vias de grande tráfego, designadamente auto-estradas, por forma a 
controlar a poluição. Exemplos destas aplicações podem ser encontrados nos Estados Unidos 
da América (Kadlec e Knight, 1996) e no Reino Unido (Shutes et al., 2001; Pontier et al., 
2003; Shutes et al., 2005), permitindo remover sólidos suspensos e metais pesados antes do 
lançamento dos efluentes no meio receptor. 
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Figura 3.24 – Zona húmida construída para retenção e 
tratamento de escorrências pluviais (F.X.Browne, 2008). 

Actividades agrícolas 

A utilização de zonas húmidas construídas associadas a efluentes provenientes de actividades 
agrícolas tem sido efectuadas em diversas áreas de aplicação, designadamente no tratamento 
de escorrências de campos agrícolas (Tanner et al., 2003), efluentes da exploração de suínos 
(Hill e Sobsey, 2001; Kantawanichkul et al., 2003) e de produção de lacticínios (Dunne et al., 
2005; Gottschall et al., 2007; Carty et al., 2008). Estas aplicações têm como objectivo 
principal a remoção de nutrientes, em especial azoto. 

A presença de pesticidas e herbicidas em efluentes provenientes de campos agrícolas 
constitui igualmente um factor relevante no que respeita à protecção dos sistemas aquáticos, 
existindo disponíveis na literatura alguns estudos sobre a capacidade de remoção de 
pesticidas variados através de zonas húmidas construídas (Braskerud e Haarstad, 2003), 
assim como herbicidas (Kao et al., 2001; Larsen et al, 2001; Schultz e Peall, 2001; citados por 
Braskerud e Haarstad, 2003). 

Lixiviados de aterros 

A produção de lixiviados em aterros sanitários deriva, em grande parte, da infiltração e 
escorrência de águas pluviais, provocando a solubilização e arrastamento de substâncias 
provenientes da decomposição dos resíduos armazenados. A variedade de contaminantes 
presentes nos lixiviados é, em regra, elevada, sendo os mais comuns os compostos orgânicos 
voláteis, os nutrientes (em particular azoto), metais pesados e compostos orgânicos tóxicos, 
pelo que o tratamento adequado deste tipo de efluentes é necessário para garantir a 
qualidade dos meios receptores. 
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A utilização de zonas húmidas construídas com este objectivo tem sido implementada com 
sucesso em diversos países, designadamente nos Estados Unidos da América, Canadá, 
Noruega, Eslovénia e Polónia, entre outros, desde o início da década de 90. Os volumes 
associados à produção de lixiviados em aterros são geralmente pequenos em comparação 
com outros tipos de efluentes, designadamente domésticos ou industriais, pelo que é possível 
obter elevados tempos de retenção com leitos de área reduzida, face à dimensão do aterro 
(Kadlec, 1998). 

Os estudos disponíveis na literatura abordam sobretudo a capacidade de remoção de matéria 
orgânica, nutrientes, microrganismos patogénicos e metais pesados (Mæhlum, 1995; Peverly 
et al., 1995; Martin et al., 1999; Bulc, 2006; Nivala et al., 2008; Sawaittayothin e Polprasert, 
2007). 

Em Portugal, o tratamento de lixiviados através de zonas húmidas construídas encontra-se 
em funcionamento no aterro da VALORLIS e na Estação de Transferência de Alcanadas 
(resultante da reconversão de uma lixeira).  

O esquema de tratamento implementado no aterro da VALORLIS inclui um sistema híbrido 
de zonas húmidas construídas, composto por leitos de escoamento vertical (ver Figura 3.13) 
seguidos de leitos do tipo horizontal. Esta instalação foi projectada em 2002, destinando-se a 
reduzir as concentrações de azoto presente nos lixiviados.  

O esquema de tratamento implementado na Estação de Transferência de Alcanadas dispõe 
também de um sistema híbrido, composto por duas zonas húmidas construídas com 
escoamento sub-superficial horizontal, seguidas de um leito de escoamento superficial, 
conforme se pode observar na Figura 3.25. 

 
a) 

 
b) 

Figura 3.25 – Zona húmida construída para tratamento de lixiviados no aterro de 
Alcanadas. a) leitos de escoamento sub-superficial horizontal; b) leito de escoamento 

superficial. 
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Ambas as aplicações de zonas húmidas construídas ao tratamento de lixiviados foram 
desenvolvidas e projectadas por uma equipa de investigação do Instituto Superior Técnico, 
com participação da Prof.ª Susete Martins-Dias e do Prof. Júlio Maggioly Novais. 

Tratamento de lamas 

O tratamento de lamas de ETAR através de zonas húmidas construídas constitui uma 
alternativa aos sistemas tradicionais, tendo vindo a ser implementado nas últimas décadas 
nos Estados Unidos da América (Kadlec et al., 2000; Begg et al., 2001), Dinamarca (Nielsen, 
2003), Polónia (Obarska-Pempkowiak et al., 2003) e na Tailândia (Koottatep et al., 2000). 

Os leitos são alimentados à superfície, assemelhando-se a um sistema de escoamento vertical 
cuja configuração genérica difere ligeiramente das aplicações para águas residuais. Os 
principais constituintes incluem a impermeabilização do leito, uma rede de drenos na base 
ligada a tubagens de ventilação verticais e um meio de enchimento composto por camadas de 
gravilha e areia (à superfície). O bordo livre dos leitos para secagem de lamas é de 1,0 a 1,5 m, 
por forma a permitir a acumulação de lamas por períodos prolongados, em regra de 8 a 10 
anos (Nielsen, 2003). Na Figura 3.26 apresenta-se um corte esquemático de uma zona 
húmida construída destinada ao tratamento de lamas de ETAR. 

 
Figura 3.26 – Zona húmida construída para o tratamento de lamas 

(adaptado de Koottatep et al., 2000). 

O sistema de raízes desenvolve-se através da camada superior de areia e da lama acumulada, 
conduzindo o oxigénio para as camadas inferiores e permitindo o desenvolvimento de 
microflora bacteriana. Estas condições promovem a degradação da matéria orgânica presente 
nas lamas, reduzindo o respectivo volume. Por outro lado, as plantas utilizam os nutrientes 
existentes nas lamas para crescimento. O sistema de raízes formado assegura ainda a 
manutenção de canais nas camadas de areia e gravilha, permitindo a drenagem dos leitos por 
gravidade. A redução da percentagem de água nas lamas é favorecida pela evapotranspiração 
(Kadlec et al., 2000). 
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Quando o leito atinge a capacidade máxima de armazenamento segue-se um período de 
repouso de alguns meses, por forma a maximizar o conteúdo em sólidos, que pode atingir 40 
a 50%, após o qual o enchimento é removido, sendo conduzido a aterro (Kadlec et al., 2000). 

3.3.6. Funções complementares de zonas húmidas construídas 

Para além do tratamento de águas residuais, que constitui o principal objectivo do 
dimensionamento de zonas húmida construídas, estes sistemas oferecem funções ecológicas 
complementares como habitats de vida selvagem, áreas recreativas ou locais de 
armazenamento de caudais (Bays et al., 2000; citado por Rousseau, 2005). 

Estas funções encontram-se realçadas em zonas húmidas construídas de escoamento 
superficial, em especial destinadas ao tratamento terciário (afinação), onde as concentrações 
de poluentes são reduzidas e o contacto com o público é permitido (U.S.EPA, 2000 a)).  

O recurso a zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial horizontal para 
tratamento de efluentes à escala residencial pode apresentar igualmente integrações 
paisagísticas interessantes. Na Figura 3.27 apresenta-se uma vista de uma zona húmida de 
escoamento sub-superficial horizontal construída no jardim de uma residência localizada em 
Zitenice, na República Checa.  

   

Figura 3.27 – Zona húmida construída para o tratamento de efluentes de uma habitação em 
Zitenice, República Checa (adaptada de Vymazal, 2007). 

Pormenor das plantas 
utilizadas na zona de 

tratamento (género Iris) 

Vista geral do leito/jardim 
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3.4. Comportamento hidráulico e ambiental de zonas 
húmidas construídas de escoamento sub-superficial 
horizontal 

3.4.1. Regime hidráulico 

3.4.1.1. Balanço hidráulico e hidrológico 

A caracterização e análise do regime hidráulico de uma zona húmida construída constitui um 
factor relevante para a avaliação da capacidade depuradora, uma vez que o caudal afluente é 
afectado pelos fenómenos hidrológicos de evapotranspiração e precipitação, podendo ocorrer 
ainda infiltração no solo, através da bases e taludes do leito, e a existência de colmatação e 
percursos preferenciais pode afectar os tempos de residência da massa líquida. 

O escoamento através do leito sofre uma redução da energia devido à resistência do meio de 
enchimento, dos detritos que se acumulam e ainda devido à presença das raízes e rizomas das 
plantas. Estes fenómenos influenciam directa e indirectamente o tempo de residência, 
considerado um dos parâmetros mais relevantes para o estudo da redução da massa de 
poluentes em zonas húmidas construídas. 

Reveste-se, como tal, de especial importância, uma análise cuidada dos aspectos hidráulicos e 
hidrológicos que controlam o escoamento do caudal através do meio poroso.  

A Figura 3.28 apresenta uma representação esquemática das diversas parcelas intervenientes 
no balanço hidrológico de uma zona húmida de escoamento sub-superficial horizontal.  

 
Figura 3.28 – Balanço hidrológico de uma zona húmida construída de escoamento sub-

superficial, horizontal. 

As principais origens de água no sistema dizem respeito ao caudal afluente e à precipitação, 
sendo as saídas do sistema representadas pelo caudal efluente e evapotranspiração. A 
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infiltração pode ocorrer quando o leito não se encontra impermeabilizado, correspondendo a 
uma saída caso o nível freático se encontre abaixo da base do leito. Em situações de nível 
freático elevado pode ocorrer entrada de água no leito através da base e taludes. No leito pode 
ter lugar armazenamento, quando os caudais descarregados ou infiltrados são inferiores aos 
caudais de entrada. Caso contrário, terá lugar uma redução do volume da massa líquida no 
interior do leito. 

A equação ( 3.1 ) traduz o balanço hidráulico e hidrológico representado na Figura 3.28.  

 IETPQQS outin −−+−=Δ  ( 3.1 ) 

sendo, 

 ΔS – armazenamento no interior do leito [m3/dia]; 

 Qin – caudal afluente ao leito  [m3/dia]; 

 Qout – caudal efluente do leito  [m3/dia]; 

 P – precipitação sobre o leito  [m3/dia]; 

 ET – evapotranspiração no leito  [m3/dia]; 

 I – infiltração no fundo do leito  [m3/dia]. 

As zonas húmidas construídas para tratamento de efluentes apresentam geralmente uma 
membrana impermeabilizadora no fundo, destinada a impedir a infiltração. Esta medida 
destina-se a assegurar que a saída de efluente só se efectua no final do leito, de forma 
localizada e controlada, evitando assim a possível contaminação de águas subterrâneas. 
Seguidamente apresenta-se uma breve descrição de cada termo da equação ( 3.1 ), sendo 
omitida a parcela relativa à infiltração, I, visto ser nula em grande parte das aplicações da 
tecnologia. 

Caudal afluente ao leito – Qin 

O caudal afluente ao leito diz respeito à água residual a tratar. Em ETAR para pequenos 
aglomerados, as zonas húmidas são geralmente precedidas de um órgão de tratamento 
primário, como sendo uma fossa séptica ou um tanque Imhoff. A existência deste órgão 
introduz um efeito de atenuação das pontas de caudal que podem chegar à ETAR, 
amortecendo igualmente os caudais bombados, no caso de existir uma estação elevatória à 
entrada da ETAR. A atenuação inicial será tanto maior quanto maior for a capacidade de 
armazenamento do órgão a montante do leito. 
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As características do padrão de afluência de caudal ao leito podem ser relevantes para o 
desempenho do mesmo, dado que pontas de caudal muito elevadas poderão conduzir à 
redução do tempo de retenção hidráulico e arrastamento de matéria acumulada no leito, 
comprometendo assim a eficiência do tratamento. A título exemplificativo apresenta-se, na 
Figura 3.29, o efeito do amortecimento de caudal numa fossa séptica existente a montante de 
uma zona húmida construída (ETAR de Fataca, no concelho de Odemira, que constitui uma 
das instalações monitorizadas no âmbito desta tese). O caudal médio no período 
representado é de 0,1 l/s, verificando-se uma atenuação dos caudais máximos afluentes em 
30 a 40%. A fossa séptica apresenta um volume total de 72 m3, tendo sido dimensionada para 
servir uma população de 200 habitantes. 
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Figura 3.29 – Exemplo da evolução de caudais de entrada e de saída na fossa séptica (FS) 
da ETAR de Fataca (16 a 23 de Outubro de 2007). 

Precipitação – P 

A precipitação sobre uma zona húmida construída contribui para o aumento do volume de 
água no interior do leito, promovendo um efeito de diluição da concentração das substâncias 
dissolvidas. Os eventos de precipitação constituem fenómenos estocásticos, característicos do 
clima da região onde a zona húmida se encontra implantada.  

O aumento do volume de água afluente ao leito, devido a um evento de precipitação, provoca 
o aumento do nível de água no interior do leito, podendo inclusivamente ocorrer afloramento 
de água à superfície, se o volume de armazenamento não for suficiente, face à quantidade 
precipitada. De igual modo, o caudal à saída do leito poderá apresentar igualmente um 
aumento significativo, à medida que se processa o escoamento do volume adicional recebido. 
A Figura 3.30 apresenta um exemplo do efeito de um evento de precipitação sobre o caudal 
efluente de uma zona húmida construída. O caudal médio afluente é de cerca de 2,8 l/s, 
tendo-se registado um evento de precipitação de 19 mm no final do dia 9 de Setembro, que 
provocou um aumento do caudal efluente de cerca de 4 vezes. 
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Figura 3.30 – Registo de caudais à entrada e à saída de uma zona 

húmida construída, abrangendo um evento de precipitação de 19 mm no 
final do dia 9 de Setembro (adaptada de Kadlec et al., 2000). 

De acordo com IWA (2000), a ocorrência de precipitação pode ter impactes na qualidade do 
efluente, uma vez que diminui o tempo de retenção e ocorre alguma diluição. O aumento da 
velocidade do escoamento pode ser suficiente para provocar o arrastamento de partículas, 
que de outra forma ficariam retidas no leito. Os mecanismos de mistura no interior do leito 
poderão “encobrir”, de certa forma, o efeito directo da precipitação sobre a qualidade da 
água. 

É ainda de salientar que a avaliação do impacto da precipitação pode requer a realização de 
campanhas de amostragem adicionais, com recolha nos períodos de precipitação e 
pós-precipitação. 

Evapotranspiração – ET 

A evapotranspiração (ET) representa o fluxo de vapor de água proveniente do solo 
(evaporação), conjuntamente com a transpiração proveniente da vegetação. Os principais 
factores que afectam a evapotranspiração são factores climáticos, o tipo de vegetação, as 
práticas de cultivo e as condições ambientais (Allen et al., 1998). 

A evapotranspiração apresenta tipicamente um padrão diário, atingindo um valor máximo ao 
início da tarde e um mínimo durante o período nocturno, pelo que em áreas com elevados 
valores de ET pode observar-se uma redução significativa do caudal efluente de zonas 
húmidas construídas (Kadlec et al., 2000; Chazarenc et al. 2003; Rozkosny et al., 2006; 
Wallace e Knight, 2006). Em certas situações, os caudais efluentes podem ser nulos (Wallace 
e Knight, 2006).  

Por razões ambientais e de controlo da poluição, as preocupações com descarga nula são 
comuns no Norte da Europa, em países como a Dinamarca, revelando-se também ao nível da 
construção de zonas húmidas plantadas com espécies que apresentam uma elevada taxa de 
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evapotranspiração. Os sistemas são dimensionados para evaporar a água residual afluente ao 
leito (e a precipitação), ao longo do ano, conforme apresentado no sub-capítulo 3.3.4. 

Para a maioria das espécies usualmente utilizadas, a evaporação de zonas húmidas 
construídas do tipo sub-superficial é superior à registada em leitos de escoamento superficial, 
devido à capacidade de armazenamento térmico que a água/meio de enchimento oferece 
(Wallace e Knight, 2006). 

Os estudos realizados nesta temática encontram-se ainda numa fase inicial de 
desenvolvimento, sendo aplicados diversos métodos, designadamente o balanço hidráulico 
(Bavour et al., 1998), o balanço de energia (Wallace e Nivala, 2005), informação de satélite 
(Jacobs et al., 2000; Chen et al. 2002), o índice de área foliar (Herbst e Kappen, 1999) e 
lisímetros (Pauliukonis e Schneider, 2001). 

No Quadro 3.5 apresentam-se diversas expressões que traduzem a correlação entre a 
evapotranspiração em zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial e a 
evaporação obtida através de uma tina evaporimétrica. 

Quadro 3.5 – Correlações entre ET e evaporação de tina em zonas húmidas do tipo 
sub-superficial (Wallace e Knight, 2006). 

Leito Expressão - ET [mm.d-1] R2 Temperaturas Observações

Gravilha/Typha ET = 1,128 EP + 0,072 0,72 12ºC < Tar < 25ºC Calculado através de balanço mássico 

Gravilha/Scirpus ET = 0,948 EP - 0,027 0,93 12ºC < Tar < 25ºC (Bavour et al., 1998)

Jackson Meadow ET = 0,929 EP + 0,0313 0,82 5ºC < Tar < 30ºC Calculado através de balanço de energia 

Aterro de Jones County ET = 0,846 EP + 0,038 0,83 4ºC < Tar < 27ºC (Wallace et al., 2005)  

Diversos estudos apontam ainda para a existência de diferentes taxas de evapotranspiração, 
consoante a espécie de macrófitas. 

O estudo desenvolvido por Sánchez-Carrilo et al. (2004) apresenta uma estimativa da 
evapotranspiração numa zona húmida existente numa planície inundável, localizada numa 
região semi-árida de Espanha. A área em estudo apresentava diversas espécies de macrófitas, 
sendo a espécie Phragmites australis a mais abundante. No período em que decorreu o 
estudo, entre 1993 e 1998, foi registada uma taxa de evapotranspiração média anual de 14 
mm.d-1.  

Pauliukonis e Schneider (2001) apresentam taxas de evapotranspiração para diferentes 
espécies, calculadas com o recurso a lisímetros instalados à beira de um lago, na 
Universidade de Cornell, estada de Nova Iorque (Estados Unidos da América), entre o final 
de Junho e meados do mês de Agosto de 1996. Os valores obtidos, que se apresentam no 
Quadro 3.6, variaram entre 4 a 16 mm.d-1. 
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Quadro 3.6 – Taxas de evapotranspiração para 
diferentes espécies de macrófitas (Pauliukonis e 

Schneider, 2001). 

Espécie ET 

[mm.d-1]

Salix babylonica 16

Typha latifolia 6

Acer ruburum 4  

Mais recentemente, Rozkosný et al. (2006), apresentam correlações entre as taxas de 
evapotranspiração e a temperatura ambiente, cujas expressões constam do Quadro 3.7. O 
estudo foi realizado na República Checa, para diferentes espécies plantadas em leitos à escala 
laboratorial, com áreas superficiais entre 0,2 e 2,5 m2 e profundidades entre 0,5 e 0,8 m.  São 
igualmente apresentados resultados relativos à espécie Phalaris arundinacea, com valores de 
evapotranspiração média mensal entre Junho e Outubro de 2005, entre 75 e 123 mm.mês-1. O 
valor médio diário, para esta espécie, no período em estudo foi de 3,5 mm.d-1. 

Quadro 3.7 – Taxas de evapotranspiração para 
diferentes espécies de macrófitas, em função da 

temperatura do ar (Rozkosný et al., 2006). 

Espécie Expressão R2

 ET [mm.d-1]; Tar [ºC]

Phragmites australis ET = 2,2039 Tar - 12,403 0,66

Typha latifolia ET = 2,0478 Tar - 13,076 0,72  

Caudal efluente do leito – Qout 

A descarga do efluente de zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial 
horizontal é geralmente efectuada através de uma tubagem invertida (sifão), por forma a 
permitir o controlo do nível de água no interior do leito. 

O caudal descarregado, em cada instante, é influenciado pelo desnível entre o nível de água à 
entrada e o nível de água à saída, sendo o escoamento controlado por jusante. 

Armazenamento no interior do leito – ΔS 

A capacidade de armazenamento disponível no interior do leito depende do meio de 
enchimento utilizado. Adicionalmente, a acumulação de sedimentos e de matéria 
mineralizada no interior do leito, assim como o desenvolvimento das raízes, podem 
contribuir para a colmatação (preenchimento de vazios) ao longo do período de exploração. 
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3.4.1.2. Hidráulica do escoamento 

As equações que traduzem o escoamento no interior de uma zona húmida construída 
apresentam base teórica nas leis do escoamento em meios porosos, tradicionalmente 
aplicadas ao estudo de escoamento em aquíferos. 

As leis do escoamento em aquíferos resultam geralmente da aplicação de um balanço de 
massa a um volume de controlo, combinado com uma lei de resistência ao escoamento.  

Dadas as características adoptadas para as zonas húmidas construídas, são admitidos 
diversos pressupostos para a aplicação dos referidos princípios, designadamente os 
seguintes: 

• Desprezam-se as acelerações verticais e considera-se hidrostática a distribuição de 
pressões na vertical; 

• O declive do fundo é, em regra, reduzido, e o fundo não é móvel, ou seja, considera-se 
que os efeitos da erosão e deposição no fundo não influenciam o escoamento; 

• Considera-se o fluido homogéneo, isotrópico e incompressível. 

Balanço de massa a um volume de controlo 

O balanço de massa relativamente a um volume de controlo pode ser traduzido, de uma 
forma genérica, pela expressão ( 3.2),  relativamente ao intervalo de tempo Δt: 

∀Δ=+−∀−∀ GanhosPerdassaientra  ( 3.2 ) 

Considere-se o volume de controlo esquemático que se apresenta na Figura 3.31, em que se 
admite que as perdas e ganhos para o exterior ocorrem exclusivamente através do topo do 
volume de controlo, correspondente à superfície livre. 

 
Figura 3.31 – Balanço de massa a um volume de controlo. 
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sendo, 

 Qx|x – caudal segundo a direcção x, no ponto x [L3T-1]; 

 h – altura da superfície livre [L]; 

 ΔV – volume armazenado no interior [L3]; 

 ET – perdas por evapotranspiração [LT-1]; 

 P – ganhos resultantes da precipitação [LT-1]. 

As diversas parcelas do balanço de massa correspondem, assim, aos termos apresentados nas 
expressões ( 3.3) a ( 3.7): 

• Ventra 

 [ ] tQQ
yyxx Δ⋅+  ( 3.3 ) 

• Vsai 

 [ ] tQQ
yyyxxx Δ⋅+

Δ+Δ+
 ( 3.4 ) 

• Perdas devido à evapotranspiração 

 txyET Δ⋅Δ⋅Δ⋅  ( 3.5 ) 

• Ganhos devido à precipitação 

 txyP Δ⋅Δ⋅Δ⋅  ( 3.6 ) 

• Armazenamento 

 [ ] ε⋅Δ⋅Δ⋅−Δ+ xythtth )()(  ( 3.7 ) 

onde ε corresponde à porosidade do meio de enchimento. 

Substituindo as equações ( 3.3) a ( 3.6) em ( 3.2) obtém-se 

    [ ] [ ] =Δ⋅Δ⋅Δ⋅+Δ⋅Δ⋅Δ⋅−Δ⋅+−Δ⋅+
Δ+Δ+

txyPtxyETtQQtQQ
yyyxxxyyxx   

     [ ] ε⋅Δ⋅Δ⋅−Δ+= xythtth )()(    ( 3.8 ) 

rearranjando e considerando que 
xxxxxx QQQ −=Δ

Δ+
 e 

yyyyyy QQQ −=Δ
Δ+

 obtém-se 
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    [ ] ε⋅Δ⋅Δ⋅−Δ+=Δ⋅Δ⋅Δ⋅−+Δ⋅Δ−Δ⋅Δ− xythtthtxyETPtQtQ yx )()()(      ( 3.9 ) 

Atendendo a que SvQ ⋅= , sendo v a velocidade do escoamento [L2T-1] e S a área transversal 
[L2], e dividindo por tyx Δ⋅Δ⋅Δ , tomando os respectivos limites a zero, obtém-se a equação 

da continuidade para o escoamento bidimensional em meio poroso, dada pela expressão ( 
3.10 ): 

 ε⋅
∂
∂

=−+
∂

⋅∂
−

∂
⋅∂

−
t
hETP

y
hv

x
hv yx )()(

 
( 3.10 ) 

A combinação da equação ( 3.10) com uma lei de resistência ao escoamento permite obter 
uma expressão que traduz o escoamento transiente em zonas húmidas construídas segundo 
as direcções longitudinal e transversal, admitindo-se constante o perfil vertical. 
Seguidamente, apresenta-se a formulação geral da Lei de Darcy, relativa ao escoamento em 
meios porosos, assim como a combinação com a equação ( 3.10 ) e os princípios de validade 
desta abordagem. 

Equação de resistência do escoamento em meios porosos: Lei de Darcy 

O estudo das leis que traduzem o escoamento em meios porosos remonta a meados do 
século XIX, com os estudos de Hagen, em 1839, e Poiseville, em 1846. Estes investigadores 
demonstraram que a velocidade em tubos capilares era proporcional, em certas condições, ao 
gradiente hidráulico estabelecido. 

Uma década mais tarde Darcy confirmou, em 1856, a aplicação deste princípio ao 
escoamento laminar de água através de areias de granulometria uniforme, tendo observado a 
proporcionalidade entre a velocidade do escoamento através do meio poroso e o gradiente 
hidráulico (Walton, 1970). 

Esta relação de proporcionalidade é actualmente conhecida como Lei de Darcy, constituindo, 
conjuntamente com a equação da continuidade, a base de inúmeros estudos efectuados em 
meios porosos, designadamente em águas subterrâneas (Walton, 1970; Todd, 1980; 
Huyakorn e Pinder, 1983; Kinzelbach, 1986; Karanth, 1987 e Sun, 1989, entre outros). 

A formulação matemática da Lei de Darcy pode traduzir-se pela expressão ( 3.11 ): 

 JKv ⋅−=  ( 3.11 ) 

onde J representa a perda de carga unitária e K a condutividade hidráulica [LT-1], um 
parâmetro macroscópico que depende das propriedades do meio poroso e do líquido. A 
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expressão ( 3.11 ) é válida para um meio homogéneo e isotrópico, sendo que em meios 
anisotrópicos o coeficiente K assume a forma tensorial. 

Os limites de aplicação da Lei de Darcy compreendem escoamentos viscosos e irrotacionais. 
Na realidade, o escoamento através dos interstícios de um meio poroso é do tipo rotacional; 
no entanto, a uma escala macroscópica, considerando o volume contido no conjunto dos 
interstícios presentes num meio poroso, como é o caso de aquíferos, observa-se uma 
compensação entre os rotacionais dos insterstícios individuais, podendo considerar-se a 
resultante irrotacional (Walton, 1970). 

A Lei de Darcy é válida quando o regime do escoamento nos interstícios dos meio poroso é 
laminar. A avaliação do regime de escoamento em meios porosos pode ser efectuada através 
do número de Reynolds, apresentado na expressão ( 3.12 ): 

 
υ

m
e

dv
R

⋅
=  ( 3.12 ) 

sendo, 

 dm – diâmetro médio das partículas [L]; 

 ν  – viscosidade cinemática do líquido  [L2 T-1]. 

A grande maioria dos investigadores indica valores limites de Re para o regime laminar 
compreendidos entre 1 e 10 (Walton, 1970; Quintela, 1996). 

Uma simplificação correntemente adoptada no estudo de meios porosos consiste na 
aplicação da hipótese de Dupuit, que se concretiza nos seguintes pressupostos: 

• Para uma dada secção, é uniforme a distribuição de velocidades, sendo o escoamento 
horizontal; 

• O gradiente hidráulico coincide com o desnível da superfície livre. 

A hipótese de Dupuit é equivalente a considerar verticais as superfícies equipotenciais, sendo 
válida apenas para inclinações suaves da superfície livre. Nestas condições, a Lei de Darcy 
assume a forma dada pela expressão ( 3.13 ): 

 
x
HKv

∂
∂

⋅−=  ( 3.13 ) 

onde H [L] representa a cota da superfície livre relativamente a um plano horizontal de 
referência. 
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A combinação da equação ( 3.13 ) com a equação ( 3.10 ) permite obter uma equação para 
descrição do escoamento bidimensional em meios porosos, denominada equação de Dupuit-
Forcheimer (Kadlec e Knight, 1996): 
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( 3.14 ) 

Em situações em que o regime laminar não se verifique, a Lei de Darcy pode ser 
complementada com um termo relativo à turbulência do escoamento, conforme se apresenta 
na expressão ( 3.15 ) (Kadlec e Knight, 1996): 

 21 vv
Kx

H ω+=
∂
∂

−  ( 3.15 ) 

sendo ω o factor de turbulência [T2L-2]. 

Dado que a maioria dos escoamentos em zonas húmidas construídas se dão em regime 
laminar, em virtude da velocidade e da granulometria do material de enchimento utilizado 
(geralmente gravilha ou areia), esta situação não é abordada no âmbito do presente trabalho. 

Condutividade hidráulica 

A condutividade hidráulica representa um parâmetro de importância significativa no estudo 
e dimensionamento de zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial, sendo 
relevantes as alterações que pode sofrer ao longo da vida útil do leito, devido à progressiva 
ocupação dos interstícios por sedimentos, biofilme, rizomas e raízes. De acordo com Kadlec 
et al. (2000), uma redução de um terço dos vazios existentes no leito pode conduzir à redução 
da condutividade hidráulica para cerca de 10% do valor inicial. 

No Quadro 3.8 apresentam-se valores típicos de porosidade e condutividade hidráulica para 
diversos meios de enchimento. Os valores apresentado correspondem ao material na sua 
forma original, isento de depósitos, raízes e outros obstáculos, correspondendo, em regra, ao 
início de exploração da instalação.  
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Quadro 3.8 – Valores típicos de porosidade e condutividade hidráulica para diferentes 
meios de enchimento (Reed et al., 1995, citado por U.S.EPA, 2000b)) . 

Meio de enchimento Granolumetria D10 Porosidade K

[mm] [%] [m3/(m2.dia)]

Areia grosseia 2 28 - 32 91 - 914

Areia média 8 30 - 35 488 - 4875

Gravilha fina 16 35 - 38 914 - 9750

Gravilha média 32 36 - 40 9750 - 48752

Cascalho grosseiro 128 38 - 45 48752 - 249854  

Diversos autores sugerem fórmulas para a estimativa da condutividade hidráulica do meio, 
conforme se apresenta no Quadro 3.9. 

Quadro 3.9 – Fórmulas para estimativa da condutividade hidráulica. 

Fonte Fórumula Variáveis 
GFA (1998), citado por Wallace 
e Knight (2006)

d 10  - diâmetro para o qual 10% das partículas 
apresentam diâmetro inferior (mm)
(K em m/s)

Kadlec et al. (2000) D P  - diâmetro das partículas (cm)

Kadlec e Knight (1996) μ  - viscosidade dinâmica da água
ρ  - peso volúmico da água
g  - aceleração da gravidade
D - diâmetro médio das partículas

( )
100

2
10d

K =

9,112600 PDK ⋅=

μ
ρ

⋅−⋅
⋅⋅⋅

=
)1(255

27,3

e

e

n
Dng

K

 

O escoamento de água residual através do meio de enchimento que constitui as zonas 
húmidas construídas conduz à formação de um biofilme à superfície do meio de enchimento, 
resultante do desenvolvimento microbiano. A transferência de matéria orgânica e outros 
compostos para o biofilme, onde são degradados por acção microbiológica, constitui uma 
componente importante no processo de tratamento (Kadlec e Knight, 1996). A formação do 
biofilme permite igualmente a retenção de sólidos orgânicos e inorgânicos (Winter e Goetz, 
2003; citado por Wallace e Knight, 2006). 

O desenvolvimento do biofilme é mais intenso junto da entrada do efluente no leito, devido à 
presença de elevadas concentrações de matéria orgânica (Ragusa et al. 2004; citado por 
Wallace e Knight, 2006; Caselles-Osorio e García, 2006). Esta situação conduz a uma 
redução do volume dos poros, com a consequente redução da condutividade hidráulica. À 
medida que a água residual atravessa o leito decorre o processo de remoção da matéria 
orgânica, pelo que secções mais afastadas da entrada ficam sujeitas a menores cargas 
orgânicas, sendo igualmente inferior o desenvolvimento do biofilme, nesses locais. 

A existência de diferentes densidades de biofilme ao longo do leito conduzem a uma variação 
da condutividade hidráulica no sentido longitudinal, conforme se apresenta, 
esquematicamente, na Figura 3.32. 
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Figura 3.32 – Variação da densidade do biofilme e da condutividade hidráulica ao longo do 

leito. 

O desenvolvimento do biofilme e o correspondente grau de colmatação que provoca depende, 
entre outros factores, da granulometria do meio de enchimento, conforme se ilustra na 
Figura 3.33. A utilização de materiais de enchimento mais grosseiros permite o 
desenvolvimento de biofilme nas superfícies disponíveis, que se encontram suficientemente 
distanciadas entre si para permitir a manutenção de canalículos através dos quais se dá o 
escoamento. A utilização de materiais mais finos pode provocar o encerramento dos espaços 
entre partículas, reduzindo significativamente os canalículos disponíveis para o escoamento, 
sendo a condutividade hidráulica controlada pelo biofilme formado. 

 
Figura 3.33 – Efeito da granolometria do meio de enchimento sobre formação de biofilme 

(adaptada de Wallace e Knight, 2006). 

No Quadro 3.10 apresentam-se gamas médias de valores para a condutividade hidráulica de 
meios de enchimento com diferentes granulometrias, relativos a situações sem biofilme e 
após um período prolongado de operação dos leitos, com efluentes de diversas origens. 
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Quadro 3.10 – Variação da condutividade hidráulica em função da granulometria do meio 
de enchimento (adaptado de U.S.EPA, 2000a)).  

Meio de D  K [m/d] Tipo de SST Período de Notas

enchimento [mm] sem em afluente [mg/l] operação

biofilme operação ao leito   
gravilha 5-10 34000 12000/900 secundário 100  2 anos  900 corresponde à entrada do leito e 

12000 ao trecho final, junto à 
descarga. Bavour et al. (1989), Fisher 
(1990), Bavor e Schulz (1993)  

gravilha grosseira 30-40 - 1000 secundário 30*  2 anos  troço inicial do leito (6 m de 
desenvolvimento)

gravilha fina 5-14 - 12 secundário 30*  2 anos   troço final do leito (9 m de 
desenvolvimento). Sapkota e Bavor 
(1994)  

rocha 19 120000 3000 primário 50  7 meses   George et al. (2000)  

* efluente proveniente de uma lagoa com presença algas  

A condutividade hidráulica constitui um parâmetro importante do ponto de vista de 
dimensionamento hidráulico do sistema, uma vez que condiciona o perfil da superfície livre 
no interior do leito. A ocorrência de uma situação de colmatação acentuada pode conduzir ao 
afloramento de água à superfície do leito, com a consequente redução do tempo de retenção 
da massa líquida em contacto com o meio de enchimento. 

Deste modo, para efeitos de dimensionamento hidráulico do sistema, algumas publicações 
sugerem a redução da condutividade hidráulica inicial do meio de enchimento por um factor 
de segurança, sendo sugeridos factores de 10 (Kadlec e Knight, 1996) ou até mesmo de 100 
(U.S.EPA, 2000a)). Diversas normas recomendam ainda valores limite de condutividade 
hidráulica, em função da granulometria do meio de enchimento, conforme se apresenta no 
Quadro 4.1. 

Quadro 3.11 – Condutividade hidráulica recomendada em função da granulometria do 
meio de enchimento (citado em Wallace e Knight, 2006).  

Norma  K Granulometria
[m/s] [mm]

TVA (Steiner e Watson, 1993) 3 x 10-3 3-6

Austria (ONORM B 2505, 1997) 2 x 10-3 - 10-4 4-8

Reino Unido (EC/EWPCA, 1990) 10-3 3-6 e 5-10
 

3.4.1.3. Tempo de retenção hidráulico 

O tempo de retenção hidráulico de uma zona húmida construída reveste-se de particular 
importância, dado que a eficiência do tratamento depende de forma significativa do tempo de 
contacto entre a água residual e o meio de enchimento, onde ocorrem os processos de 
depuração. 
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O tempo de retenção hidráulico do leito, τ, pode ser traduzido através da expressão ( 3.16 ): 

 
Q

hbLn totale ⋅⋅⋅
=τ  ( 3.16 ) 

sendo, 

 L – comprimento do leito [L]; 

 b  – largura do leito  [L2 T-1]; 

 htotal  – profundidade total do leito  [L2 T-1]. 

O tempo de retenção hidráulico é também referido como tempo nominal de retenção, por 
forma a indicar que não representa, necessariamente, o tempo de retenção real, dado que na 
expressão ( 3.16 ) se assume que o escoamento se processa através da totalidade de vazios do 
leito, o que nem sempre ocorre. 

Durante o período de funcionamento de uma zona húmida construída ocorrem diversas 
alterações na porosidade do meio de enchimento, em especial na parcela inicial do leito. 

O bloqueio dos espaços intersticiais, que conduz à diminuição da porosidade pode provocar, 
como anteriormente referido, o afloramento superficial de água residual à superfície do leito. 
Esta situação pode ser descrita como um fenómeno de “curto-circuito”, reduzindo de forma 
significativa o tempo nominal de retenção, e, como tal, a eficiência do tratamento. 

Diversos estudos descrevem uma redução do tempo de retenção hidráulico de 40 a 80 % 
(baseado no volume dos poros) face ao valor nominal, resultante de uma diminuição do 
volume dos poros, formação de “zonas mortas” ou criação de caminhos preferenciais no 
interior do leito (Fisher, 1990; Sanford et al., 1995 b); Bhattarai e Griffin, 1998; Batchelor e 
Loots, 1997; Rash e Liehr, 1999; Tanner e Sukias, 1995; Breen e Chick, 1995; Tanner et al., 
1998; Bowmer, 1987; citados por U.S.EPA, 2000a)). 

Pode obter-se uma estimativa aproximada do volume de líquido do interior do leito, através 
da medição do volume de água resultante da drenagem do leito, tendo em consideração de 
que haverá uma pequena parcela de água que fica retida no seu interior, em pequenos poros 
ou aderente à biomassa. A drenagem do leito não permite, igualmente, determinar a 
existência de caminhos preferenciais. 

Um dos métodos mais utilizados para a medição do tempo de retenção hidráulico real 
consiste na realização de estudos com traçadores inertes e de massa conhecida. Este método 
consiste da introdução de uma substância conservativa à entrada do leito (de massa total 
conhecida), geralmente distribuída com o caudal afluente, sendo medida a respectiva 
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concentração à saída do leito, ao longo do tempo. Os traçadores mais correntemente 
utilizados incluem a rodamina, cloreto de sódio e brometo. 

A determinação do tempo de retenção hidráulico real a partir da concentração do traçador no 
efluente é efectuada através da função de distribuição do tempo de retenção hidráulico, E(t), 
que representa o tempo que diversas fracções do fluido (água) permanecem no interior do 
leito. 

A função de distribuição do tempo de retenção hidráulico é traduzida pela expressão ( 3.17 ): 

∫
∞=

0
)()(

)()()(
dttCtQ

tCtQtE  
( 3.17 ) 

onde o denominador representa a massa total de traçador recuperada no efluente. Situações 
em que a massa total à saída não seja igual à quantidade injectada inicialmente, podem 
resultar da adsorção do traçador ou degradação do mesmo, durante a passagem pelo leito. 

O tempo de retenção hidráulico real, τr, é calculado a partir da expressão ( 3.18 ): 

∫
∞

⋅=
0

)( dttEtrτ  ( 3.18 ) 

Chazarenc et al. (2003) apresentam um estudo realizado numa zona húmida construída de 
escoamento sub-superficial horizontal localizada em Curienne, França, onde foram 
efectuados diversos ensaios com traçadores para determinação do tempo de retenção 
hidráulico, em diferentes alturas do ano. Os resultados obtidos revelaram que o tempo de 
retenção hidráulico real é cerca de 1,2 a 2 vezes inferior ao tempo de retenção hidráulico, 
sendo variável ao longo do ano. 

3.4.2. Processos e eficiência na remoção de poluentes 

3.4.2.1. Aspectos gerais 

As aplicações mais frequentes de zonas húmidas construídas destinam-se ao tratamento de 
águas residuais domésticas, onde os principais poluentes a remover são geralmente 
representados através dos seguintes parâmetros: 

• CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio, a 20ºC, durante 5 dias; 

• CQO – Carência Química de Oxigénio; 
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• SST – Sólidos Suspensos Totais; 

• Compostos de azoto; 

• Fósforo total; 

• Microrganismos patogénicos. 

Seguidamente apresentam-se os principais processos envolvidos na remoção destas 
substâncias, usualmente presentes em águas residuais. 

3.4.2.2. Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e Carência Química de Oxigénio 
(CQO) 

A matéria orgânica presente em águas residuais apresenta uma elevada variedade de 
compostos orgânicos, com diferentes níveis de biodegradabilidade. A quantificação de uma 
multiplicidade compostos orgânicos tornar-se-ia demasiado morosa e dispendiosa, pelo que a 
presença de matéria orgânica é geralmente quantificada de forma indirecta, através do 
consumo de oxigénio devido à actividade microbiana para oxidação da matéria orgânica 
durante 5 dias, a 20ºC (CBO5). 

Parte da actividade microbiana pode resultar igualmente da oxidação de compostos de azoto, 
sendo possível a respectiva inibição durante a realização da análise, através da adição de um 
inibidor químico, caso se pretenda avaliar apenas a componente carbonatada. 

Para além da CBO5, é frequentemente utilizado como indicador da matéria orgânica o 
parâmetro Carência Química de Oxigénio (CQO), que corresponde à oxidação química da 
matéria orgânica presente no efluente. Este parâmetro é correntemente aplicado em estudos 
de modelação de sistemas de tratamento de águas residuais. 

A degradação da matéria orgânica pode ser efectuada por diversas vias, classificadas de 
aeróbias ou anaeróbias, consoante, respectivamente, o oxigénio livre é ou não o agente 
oxidante. As condições aeróbias ou anaeróbias variam consoante a disponibilidade de agentes 
oxidantes, que depende da profundidade da secção de interesse. 

O potencial redox é o parâmetro geralmente utilizado para caracterizar o tipo de ambiente 
existente, no que respeita às condições de oxidação: valores de potencial redox superiores a 
300 mV são indicativos de condições aeróbias, enquanto que valores inferiores a -100 mV 
correspondem a condições anaeróbias (ausência de oxigénio). A zona intermédia corresponde 
geralmente a concentrações de oxigénio dissolvido próximas de zero, sendo denominada por 
alguns autores como condições anóxicas (Kadlec e Knight, 1996). 
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Degradação aeróbia 

A degradação aeróbia é conduzida por bactérias aeróbias heterotróficas, em camadas mais 
próximas da superfície, em que a disponibilidade de oxigénio é suficiente para as 
necessidades de oxidação da matéria orgânica. A equação genérica destas reacções pode ser 
traduzida através da expressão ( 3.19 ) (Kadlec e Knight, 1996): 

 C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O 
  (hidratos de carbono) 

( 3.19 ) 

Degradação anaeróbia 

A fermentação é realizada por bactérias anaeróbias facultativas ou estritamente anaeróbias, 
ocorrendo em camadas intermédias ou profundas do solo, onde já existe limitação na 
concentração de oxigénio disponível. Este processo dá-se em duas fases: produção de ácidos 
gordos (fermentação), dos quais o acetato é o mais importante, que são posteriormente 
metabolizados por bactérias metanogénicas estritamente anaeróbias e bactérias redutoras de 
sulfatos. A equação de algumas destas reacções pode ser traduzida através das expressões ( 
3.20 ) a ( 3.25 ) (Kadlec et al., 2000): 

Fermentação 

C6H12O6 → CH3COOH + H2 

(acetato) 

( 3.20 ) 

C6H12O6 → 2CH3CHOHCOOH 
(ácido láctico) 

( 3.21 ) 

C6H12O6 → 2CO2 + 2CH3CH2OH 
(etanol) 

( 3.22 ) 

Degradação de ácidos gordos 

CH3COOH  + H2SO4 → 2CO2 + 2H2O + H2S ( 3.23 ) 

CH3COOH  + 4H2 → 2CH4 + 2H2O ( 3.24 ) 

4H2 + CO2 → 2CH4 + 2H2O ( 3.25 ) 

As bactérias metanogénicas, responsáveis pelo processo que conduz à formação de metano, 
desenvolvem-se numa gama restrita de valores de pH, entre 6,5 a 7,5. Deste modo, se houver 
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produção excessiva de compostos ácidos na primeira fase da fermentação, a consequente 
descida de pH conduz à inibição da actividade das bactérias metanogénicas. 

A degradação anaeróbia é um processo que se desenvolve a uma velocidade bastante inferior 
à da degradação aeróbia. 

Influência da temperatura 

Tratando-se do resultado da acção bacteriana, seria de esperar que a eficiência das zonas 
húmidas construídas na remoção da matéria orgânica apresentasse uma dependência da 
temperatura traduzida, de forma abrangente, através de padrões sazonais.  

Na realidade, a dependência da temperatura em leitos que operam regularmente não é 
significativa, conforme se pode observar na Figura 3.34 a), que apresenta resultados relativos 
a 7 anos de operação de uma zona húmida construída de escoamento sub-superficial, 
localizada em Westow, Reino Unido. Apesar da eficiência na remoção da CBO5 apresentar 
uma ligeira redução no período de Inverno, a duração prolongada do estudo permite a 
observação da predominância da natureza estocástica dos resultados, traduzida através do 
gráfico de percentis que consta da Figura 3.34 b).  

 
 

Figura 3.34 – a) Concentração de CBO5 no efluente de uma zona húmida construída em 
Weston, Reino Unido e b) gráfico de percentis correspondente (dados relativos a 7 anos de 

operação) (adaptada de Kadlec et al., 2000). 

A explicação para a aparente inexistência de um padrão sazonal é apresentada em U.S.EPA 
(2000a)), como decorrente de fenómenos da retenção e acumulação no interior do leito, de 
matéria orgânica particulada durante o período de Inverno. Durante os meses mais quentes 
verifica-se um aumento da actividade bacteriológica, com a degradação dos sólidos 
acumulados em períodos anteriores, de menor temperatura. Deste modo, taxas de remoção 
da CBO5 calculadas a partir da concentração no afluente, não apresentam diferenças 
significativas entre os períodos de Verão e de Inverno. 

a) b) 
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Akratos e Tsihrintzis (2007) realizaram estudos à escala laboratorial, que não apresentaram 
diferenças significativas na eficiência de remoção da CBO5 e CQO entre períodos distintos, 
um com temperaturas inferiores a 15ºC e outro com temperaturas superiores a 15ºC. 

As conclusões neste domínio não são, no entanto, concordantes. Karathanasis et al. (2003) 
referem diferenças significativas entre as eficiências de remoção a CBO5 durante os períodos 
de verão e de inverno.  

Stein et al. (2006) apresentam resultados semelhantes relativos à CQO. Neste estudo foi 
analisada a redução na CQO para três espécies diferentes, Carex urticulata, Schoenoplectus 
acutus e Typha latifolia, submetidas a condições de operação em estufas de temperatura 
constante ao longo de 20 dias, em ciclos com incrementos de 4ºC entre si, perfazendo um 
ano de estudos. A variação da temperatura entre os ciclos realizou-se entre os 24ºC e os 4ºC, 
aumentando novamente para os 24ºC. 

As concentrações obtidas foram ajustadas ao denominado modelo k-C*, que traduz a cinética 
microbiana através de uma equação de 1ª ordem modificada (equação ( 4.4 )). As constantes 
intervenientes no modelo dizem respeito à taxa de degradação, k, e à concentração residual 
C*. Tradicionalmente, e de acordo com a teoria da cinética microbiana, k depende da 
temperatura, uma vez que traduz a taxa de actividade dos microrganismos. Os resultados do 
estudo não são conclusivos relativamente a uma dependência específica da temperatura, 
verificando-se que os valores de k obtidos não traduzem, na totalidade, as variações 
registadas nesta variável, dado que uma parte significativa dessa variação se reflecte na 
concentração residual. Estes resultados devem ser analisados com reservas, uma vez que a 
maioria das zonas húmidas construídas se encontra sujeita a ciclos diários, com 
características estocásticas, que se traduzem na variabilidade do respectivo desempenho.   

Biodegradabilidade da matéria orgânica 

As diversas formas de matéria orgânica presentes no efluente apresentam diferentes níveis de 
biodegradabilidade, factor que pode influenciar o desempenho do leito. 

Caselles-Osorio e García (2006) conduziram um estudo em dois leitos à escala laboratorial 
durante nove meses, tendo fornecido glucose (matéria orgânica dissolvida, rapidamente 
biodegradável) a um dos leitos e amido (matéria orgânica particulada, lentamente 
biodegradável) ao outro, para diferentes tempos de retenção hidráulica e na presença e 
ausência de sulfatos, num total de 4 fases de alimentação (correspondentes às combinações 
destes parâmetros).  
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Os resultados obtidos revelaram que a remoção de CQO não apresentou diferenças 
significativas em termos da biodegradabilidade da matéria orgânica fornecida. As principais 
vias metabólicas identificadas foram a redução de sulfatos e a metanogénese.  

A avaliação das eficiências de remoção de matéria orgânica em termos da CBO5 e CQO em 
zonas húmidas construídas tem sido amplamente estudada, em virtude das principais 
aplicações da tecnologia visarem o tratamento biológico de efluentes. São apontados diversos 
factores que influenciam a capacidade de remoção da matéria orgânica, designadamente a 
carga hidráulica (Kadlec e Knight, 1996), a carga mássica (U.S. EPA, 2000 a)) e a porosidade 
do material. García et al. (2005) apresentam resultados obtidos em leitos com diferentes 
profundidades, tendo obtidos eficiências superiores naqueles com menor profundidade 
(0,27 m). A influência destes factores é reflectida em termos de dimensionamento dos 
sistemas, sobretudo na aplicação de regras empíricas de carga hidráulica e carga mássica que 
se apresentam no capítulo 4.2. 

No Quadro 3.12 apresenta-se uma compilação de eficiências de tratamento, em termos da 
CBO5 e da CQO, referidos em diferentes estudos e para diferentes condições de operação. 

Quadro 3.12 – Eficiências de remoção da CBO5 e CQO em zonas húmidas de escoamento 
horizontal. 

Publicação Tratamento Carga hidráulica Área CBO5 CQO

 [m/dia]   [m2] [%] [%]

El Hamouri et al., 2007 Terciário 0,3 28 79 - 82 78 - 82

Karathanasis et al., 2003 Secundário 34-60 75-79

Hench et al., 2003 Secundário 0,016 1,20 13,4 - 74,1

Akratos e Tsihrintzis, 2007 efluente sintético 2,25 84,6 - 89 84,9 - 89,5
Solano et al., 2004 Secundário 0,075-0,15 40 63 - 93 48 - 88

Headley et al., 2005 Secundário 8,8 94,6 - 95,5
García et al., 2005 Secundário 0,02-0,045 54 - 56 45 - 86 53 - 83
Vymazal, 2001 Secundário 88,2 76,1
Vymazal et al., 2001 Secundário 84 78
Caselles-Osorio e García, 2007a) Terciário 0,018-0,055 0,55 76-86

Secundário 0,018-0,055 0,55 87-91
Caselles-Osorio e García, 2007b) Secundário 0,026** 0,77 71 - 85

0,026*** 0,77 70 - 84

0,039** 0,77 81
* média de vários estudos
** alimentação intermitente; *** alimentação contínua  

De uma maneira geral, as eficiências de remoção da CBO5 são superiores a 60%, atingindo 
valores superiores a 85% na maioria dos estudos, dependendo das condições operacionais, 
entre os quais a carga hidráulica aplicada.  
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A influência das plantas nos processos de remoção da matéria orgânica não constitui um 
factor consensual, existindo diversos estudos com conclusões divergentes: Solano et al. 
(2004) e Akratos e Tsihrintzis (2007) referem que a presença de plantas é pouco significativa 
no que respeita à eficiência do tratamento, enquanto que Karathanasis et al. (2003) referem 
diferenças significativas entre as eficiências de remoção de leitos com e sem plantas, sendo a 
eficiência superior nos leitos plantados.  

3.4.2.3. Sólidos Suspensos 

A remoção dos sólidos suspensos realiza-se principalmente através de processos de 
sedimentação, resultante das reduzidas velocidades que se verificam no interior do leito. 
Mecanismos de agregação (floculação) e intercepção contribuem igualmente para o processo 
de remoção (Wallace e Knight, 2006). 

Vários estudos apresentam taxas de acumulação de matéria sólida, que constam no Quadro 
3.13. 

Quadro 3.13 – Acumulação de sólidos em zonas húmidas do tipo sub-superficial horizontal 
(adaptado de Caselles-Osorio et al. (2007). 

Estudo Sólidos acumulados Taxa de acum. sólidos

[kg MS/m2] [kg MS/(m2.ano)]

Tanner e Sukias, 1995 1,9 - 6,5 1,5 - 4,5

Tanner et al., 1998 8,5 - 18,6 1,3 - 3,0

Caselles-Osorio et al., 2007 2,8 - 12,8 0,7 - 3,2

(várias ETAR) 2,3 - 11,9 0,6 - 2,9

2,6 - 35,1 0,6 - 8,8

6,0 - 57,3 1,5 - 14,3

2,3 - 9,6 0,8 - 3,2

2,8 - 20,3 0,9 - 6,8  

Conforme referido em capítulos anteriores, a retenção de matéria orgânica no interior do 
leito contribui para a redução da porosidade do meio de enchimento, com consequências ao 
nível da condutividade hidráulica e do tempo de retenção. Esta situação é particularmente 
relevante no trecho inicial do leito, onde as cargas orgânicas são mais elevadas.  

Apesar das consequências destes fenómenos, em termos de colmatação do leito, os estudos 
existentes nesta matéria encontram-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento. 

Os valores obtidos por Caselles-Osorio et al. (2007) apresentam uma variação espacial 
significativa ao longo do leito, verificando-se que a massa de sólidos acumulados junto ao 
trecho inicial é superior à registada na parte final do leito, tendo sido igualmente observado 
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um aumento da condutividade hidráulica do meio de enchimento no sentido do escoamento, 
embora não fosse directa a relação com a massa de sólidos acumulados. Este estudo foi 
realizado em 6 zonas húmidas construídas na região da Catalunha, Espanha, em operação 
desde 2002 (4 dos locais) e 2003 (2 dos locais).  

Puigagut et al. (2007c)) apresentam dados que evidenciam a reduzida biodegradabilidade 
dos sólidos acumulados nos leitos. 

Para além da acumulação de sólidos, a degradação do meio de enchimento pode contribuir 
também para a colmatação dos leitos (Pedescoll et al., 2007), sendo reportado por Caselles-
Osorio et al. (2007) uma percentagem de matéria orgânica nos sólidos acumulados nos leitos 
inferior a 20%.   

Estudos conduzidos por Caselles-Osorio e García (2007a)), à escala laboratorial, parecem 
indiciar que a realização de um pré-tratamento físico-químico pode contribuir para a redução 
do grau de colmatação de zonas húmidas construídas.  

Apesar da ocorrência de colmatação ser frequente em zonas húmidas construídas de 
escoamento horizontal, a eficiência de remoção de SST é elevada, o que pode dever-se ao 
facto dos sólidos se acumularem sobretudo na parte inicial do leito, de acordo com os estudos 
apresentados anteriormente. No Quadro 3.14 apresentam-se as eficiências de remoção em 
SST constantes de diversos estudos, constatando-se valores superiores a 80%, na maioria dos 
casos. 

Quadro 3.14 – Eficiências de remoção de SST em zonas húmidas de escoamento horizontal. 

Publicação Tratamento SST

[%]

El Hamouri et al., 2007 Terciário 79 - 80

Karathanasis et al., 2003 Secundário 88-90

Hench et al., 2003 Secundário 73,3 - 83,5
Solano et al., 2004 Secundário 58 - 94
Vymazal, 2001 Secundário 86
Vymazal et al., 2001 Secundário 79  

3.4.2.4. Azoto 

O azoto constitui um elemento chave nos processos biogeoquímicos de zonas húmidas, 
encontrando-se presente em diferentes estágios de oxidação. Os principais processos 
envolvidos na remoção de compostos de azoto orgânico englobam três etapas sequenciais, 
designadamente amonificação ou mineralização, a nitrificação e a desnitrificação (Kadlec et 
al., 2000).  
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Seguidamente apresentam-se as principais características de cada processo, incluindo as 
reacções envolvidas e as principais bactérias intervenientes. 

Amonificação ou mineralização 

A amonificação ou mineralização representa o processo através do qual o azoto orgânico é 
convertido em azoto inorgânico, em particular sob a forma de ião amónia (NH4+). Pode 
ocorrer tanto em zonas aeróbias como em zonas anaeróbias do leito, com intervenção de 
bactérias anaeróbias facultativas ou estritamente anaeróbias. 

A taxa de mineralização é superior em condições aeróbias, dependente ainda de diversas 
condições, nomeadamente a temperatura, o pH, a razão carbono/azoto (C:N), os nutrientes 
disponíveis e as condições do solo, tais como a textura e a estrutura (Reddy e Patrick, 1984; 
citado por Kadec et al., 2000). 

A influência da temperatura no processo de mineralização é reconhecida, tendo Reddy et al. 
(1979; citado por Kadlec et al., 2000) reportado a duplicação da taxa de amonificação em 
condições aeróbias, face a um aumento de 10ºC na temperatura.  

A gama de valores de pH mais favorável no que respeita às taxas de amonificação situa-se 
entre 6,5 e 8,5, sendo que em solos saturados os valores de pH são aproximadamente 
neutros, decrescendo no caso de solos com boa drenagem, em resultado da acumulação de 
nitrato e de iões H+. 

Nitrificação 

A nitrificação é um processo conduzido por microrganismos quimioautotróficos, isto é, que 
obtêm a energia necessária ao crescimento celular através de reacções químicas. 

A nitrificação consiste na oxidação do ião amónia (NH4+) a nitrato, na presença de oxigénio, 
tendo como produto intermédio da reacção o nitrito, conforme se descreve através das 
equações ( 3.26 ) e ( 3.27 ).   

   

NH4+  + 1,5O2 → NO2-  + 2H+ + H2O ( 3.26 ) 

NO2-  + 0,5O2  →NO3-               ( 3.27 ) 

NH4+  + 2O2  → NO3- + 2H+ + H2O ( 3.28 ) 
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A reacção de oxidação do ião amónia é levada a cabo por bactérias do filo Proteobacteria, 
pertencentes aos géneros Nitrosospira (Nitrospira birensis), Nitrosolobus (Nitrosolobus 
multiformis), Nitrosococcus (Nitrosococcus nitrosus) e Nitrosomonas (Nitrosomonas 
europea). A oxidação do nitrito a nitrato é realizada por bactérias do género Nitrobacter e 
Nitrospira (Kaldec et al., 2000). 

De acordo com Vymazal (1995; citado por Kadlec et al, 2000), os principais factores que 
influenciam a nitrificação são a temperatura, pH, alcalinidade, fonte de carbono inorgânico, a 
população microbiana, as concentrações do ião amónia e do oxigénio dissolvido. À 
semelhança da amoninificação, também a nitrificação apresenta uma influência significativa 
da temperatura, com eficiências optimizadas no caso de solos no intervalo entre os 30º e os 
40ºC. Temperaturas inferiores a 15ºC exercem efeitos mais acentuados sobre a nitrificação 
do que no intervalo entre os 15º e os 35ºC. 

Desnitrificação  

A desnitrificação é o processo através do qual se dá a redução do nitrato a azoto gasoso, sob a 
forma N2 ou N2O, de acordo com as equações ( 3.29 ) e ( 3.30 ). Esta reacção é irreversível e 
ocorre apenas em condições anaeróbias ou anóxicas (Eh=+350 a +100 mV), sendo o azoto 
utilizado como receptor de electrões, em vez do oxigénio.  

4(CH2O)  + 4NO3-→ 4HCO3-  + 2 N2O (g) + 2H2O ( 3.29 ) 

5(CH2O)  + 4NO3-→ H2CO3 + 4HCO3- + 2 N2 (g) + H2O ( 3.30 )  

onde (CH2O) representa a matéria orgânica biodegradável. 

Existe, no entanto, a evidência de que a redução dos nitratos em culturas puras se pode dar 
em presença do oxigénio, pelo que em solos alagados a redução de nitratos pode ter início 
ainda antes do consumo total de oxigénio (Laanbroek, 1990; citado por Kadlec et al, 2000). 

A desnitrificação pode ser levada a cabo por diversas espécies de bactérias e também por 
alguns fungos. 

À semelhança dos processos anteriormente descritos, a desnitrificação é também dependente 
da temperatura, registando-se taxas reduzidas para temperatura inferiores a 5ºC ou até 
inferiores a 15ºC (Kuschk et al., 2003) . Este processo é ainda afectado pelo pH, teor de água 
no solo, quantidade da matéria orgânica disponível e presença de agentes desnitrificantes. 
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Volatilização 

Para além dos processos anteriormente referidos, o ião amónia pode sofrer igualmente 
volatilização, de acordo com a equação ( 3.31 ) (Kadlec et al., 2000): 

 NH3(aq.)  + H2O → NH4+ + OH- ( 3.31 ) 

Esta reacção é fortemente dependente do pH do meio, sendo que pode assumir significado 
apenas para valores de pH superiores a 8. Em zonas húmidas construídas de escoamento 
horizontal, a volatilização não se apresenta expressiva, face aos valores de pH característicos 
destes sistemas, que em geral são neutros ou ligeiramente ácidos. No entanto, a utilização de 
agregados de xisto expandidos como meio de enchimento pode promover o aumento do pH 
para valores de 8 a 9, situação em que a taxa de volatilização da amónia já se pode apresentar 
relevante. 

ANAMMOX 

Mais recentemente, foram identificadas três espécies com capacidade de oxidação da amónia 
através do nitrito, denominadas ANAMMOX (da nomenclatura inglesa “ANaerobic 
AMMonium OXidation”): candidatus Brocardia anammixidans, candidatus Kuenia 
stuttgartiensis e candidatus Scalindua sorokinii (Dong e Sun, 2007). Este processo 
representa uma via mais directa de redução do azoto do que a nitrificação/desnitrificação, 
conforme se encontra esquematizado na Figura 3.35, uma vez que é apenas necessário oxidar 
metade da amónia a nitrito. 

  
Figura 3.35 – Ciclo do azoto em zonas húmidas construídas (adaptada de www.paques.nl). 

O processo de oxidação da amónia através do nitrito apresenta uma entalpia livre negativa, 
isto é, ocorre libertação de energia, sendo o valor por unidade de matéria superior em cerca 
de 36% ao obtido através do processo de oxidação aeróbia da amónia. Esta característica 
conduziu ao patenteamento do processo ANAMMOX para aplicação à remoção de azoto à 
escala real, no tratamento de águas residuais, conduzindo a economias em termos de 
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consumo de reagentes e energia, face aos processos tradicionais. No entanto, as bactérias 
ANAMMOX apresentam uma taxa de crescimento bastante inferior às bactérias nitrificantes 
tradicionais. 

A identificação de bactérias ANAMMOX em zonas húmidas construídas para o tratamento de 
efluentes encontra-se reportada em Dong e Sun (2007) para zonas húmidas construídas de 
fluxo sub-superficial vertical e horizontal, através da tecnologia de hibridação fluorescente 
in-situ (“FISH – fluorescent in situ hybridization”, na terminologia anglo-saxónica). Neste 
estudo, realizado em dois leitos do tipo vertical colocados em série seguidos de um leito 
horizontal, foram criadas condições para promover a co-existência da nitrificação parcial 
conjuntamente com a via ANAMMOX, resultando em eficiências de remoção de azoto total 
superiores às obtidas com métodos convencionais. 

Assimilação pelas plantas 

Existem diversos autores que reportam a influência da presença de plantas no meio de 
enchimento na remoção de azoto (Akratos e Tsihrintzis, 2007; Chung et al., 2008), através da 
comparação de resultados obtidos com leitos com plantas e leitos contendo apenas o material 
de enchimento. 

A assimilação de azoto pela vegetação não contribui de forma significativa para a eficiência 
global (U.S. EPA, 2000 a)); Edwards, 2006; Chung et al., 2008), sendo referidas 
percentagens de acumulação de cerca de 5%. Deste modo, o corte anual da vegetação com o 
objectivo de remover os nutrientes acumulados na biomassa vegetal não se afigura, em regra, 
relevante, dado que as quantidades removidas são geralmente insignificantes face à carga 
mássica que é aplicada no leito. Adicionalmente, a maior acumulação de nutrientes nas 
plantas dá-se na fase de pleno desenvolvimento, durante a qual o corte conduziria à morte 
das mesmas. Pode, no entanto, justificar-se o corte anual ou bianual na fase de decaimento, 
para promover o desenvolvimento da vegetação no ciclo de crescimento seguinte (Campbel e 
Ogden, 1999). 

Avaliação global da remoção de azoto 

Em zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial horizontal as taxas de 
nitrificação são geralmente baixas, devido às reduzidas concentrações de oxigénio dissolvido 
disponíveis. A aplicação de cargas hidráulicas reduzidas permite aumentar a taxa de 
nitrificação, resultando no aumento de área necessária para o leito. Esta situação torna as 
zonas húmidas do tipo horizontal menos competitivas face às do tipo vertical, onde as 
necessidades de área são inferiores, do ponto de vista da remoção de azoto através de 
nitrificação/desnitrificação. 
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No Quadro 3.15 apresentam-se eficiências de remoção de azoto obtidas em diversos estudos.  

Quadro 3.15 – Eficiências de remoção de azoto em zonas húmidas de escoamento 
horizontal. 

Publicação Tratamento Carga hidráulica Azoto [%]

 [m/dia] Total Amoniacal NO3
- Kjeldahl

El Hamouri et al., 2007 Terciário 0,3 5 - 8 11 - 55 

Hench et al., 2003 Secundário 0,016 30,8 - 74,1

Akratos e Tsihrintzis, 2007 efluente sintético (-)0,2 - 79,1 34,2 - 82,5 

Vymazal, 2007 * 42,3 48,3 38,5

Headley et al., 2005 Secundário 50,9 - 54,3 46,4 - 70,6 51,8 - 63,2
García et al., 2005 Secundário 0,02-0,045 11 - 66
Vymazal, 2001 Secundário 41
Caselles-Osorio e García, 2007a) Terciário 0,018-0,055 63-94

Secundário 0,018-0,055 65-91
Caselles-Osorio e García, 2007b) Secundário 0,026** 80 - 99**

0,026*** 71 - 85***

0,039** 98
* média de vários estudos
** alimentação intermitente; *** alimentação contínua  

Apesar das condições das zonas húmidas construída de escoamento horizontal não 
favorecerem a nitrificação das águas residuais a tratar, a maioria dos estudos revela a 
existência de uma gama alargada de valores no que respeita à eficiência de remoção de azoto 
amoniacal e/ou Kjeldahl, dependendo das condições operacionais. Neste contexto, os 
resultados obtidos por Caselles-Osorio e García (2007a) e 2007b)) revelam eficiências 
elevadas em termos de azoto amoniacal, situação que poderá ser explicada devido à reduzida 
profundidade do leito estudado (inferior a 40 cm).  

É ainda de salientar que os estudos reportam percentagens de remoção de azoto total 
inferiores a 55%, mesmo quando as eficiências de remoção de azoto amoniacal são da ordem 
de 70%. 

Se por um lado os leitos do tipo horizontal não favorecem a nitrificação, a existência de um 
meio anaeróbio reúne condições adequadas para promover a desnitrificação de um efluente 
já nitrificado, pelo que se têm vindo a desenvolver sistemas híbridos, que conjugam a 
instalação de um leito do tipo vertical seguido de um leito do tipo horizontal (Cooper et al., 
1999; Platzer, 1999; O'Hogain, 2003; Noorvee et al., 2005; Vymazal, 2005) (ver sub-capítulo 
3.3.4). 

No que respeita à influência da temperatura na eficiência global da remoção de azoto, em 
zonas húmidas construídas do tipo horizontal, Kuschk et al (2003) e Akratos e Tsihrintzis 
(2007) apresentam diferenças sazonais significativas, registando valores mais baixos em 
períodos de temperaturas mais baixas, e eficiências mais elevadas em períodos mais quentes. 
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Em conjugação com os processos de remoção bacteriológica que intervêm na remoção de 
azoto, existem indícios de retenção de amónia por adsorção em meios de enchimento como 
argila expandida contendo zeolito, sendo as superfícies de adsorção regeneradas devido à 
utilização da amónia no processo de nitrificação. 

3.4.2.5. Fósforo 

Os principais mecanismos responsáveis pela remoção de fósforo em zonas húmidas 
construídas de escoamento sub-superficial horizontal compreendem a adsorção e a 
precipitação (Vymazal, 2007). 

A principal limitação associada ao processo de adsorção do fósforo diz respeito ao 
preenchimento das superfícies disponíveis sem a correspondente regeneração, conduzindo à 
saturação do meio e a correspondente redução da eficiência de remoção deste parâmetro ao 
longo do período de funcionamento da zona húmida. Deste modo, a composição do material 
de enchimento do meio constitui um factor de especial importância quando se pretende 
reduzir a concentração de fósforo. Diversos estudos demonstram que meios de enchimento 
ricos em alumínio, ferro e cálcio promovem estes processos (Sakadevan e Bavor, 1998; 
Johansson, 1999; Brix et al., 2000; Arias et al., 2003; Del Bubba et al., 2003; Molle et al., 
2003; citados por Kaasik et al., 2008; Vymazal, 2007).  

Os materiais tradicionalmente utilizados como meio de enchimento em zonas húmidas 
construídas, tais como a gravilha de granitos ou calcários, apresentam uma reduzida 
capacidade de adsorção/precipitação, pelo que se tem vindo a assistir, nos últimos anos, a 
variadas pesquisas de materiais alternativos, como a argila expandida (LECA), materiais 
xistosos ou cinzas provenientes de processos de combustão.  

À semelhança do verificado para o azoto, a presença de plantas no meio de enchimento 
contribui para um aumento da eficiência de remoção de fósforo (Chung et al., 2008;  Huett et 
al., 2005).  

Apesar da comprovada influência das plantas na remoção de fósforo, a assimilação pelas 
plantas não contribui de forma significativa para a eficiência global (Edwards, 2006; Chung 
et al., 2008), sendo referidas percentagens de acumulação de cerca de 5%. No caso de 
concentrações afluentes reduzidas, a assimilação pelas plantas já pode ser considerada 
significativa (Huett et al., 2005), designadamente em aplicações inferiores a 10 a 20 g P m−2 
ano−1 (Vymazal, 2007).  

Seguidamente apresentam-se resultados de alguns estudos realizados em diferentes meios de 
enchimento, relativamente à capacidade de adsorção de fósforo. 
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LECA 

As propriedades da argila expandida, conhecida comercialmente como LECA (“Light 
Expanded Clay Aggregates”), em termos de capacidade de adsorção de fósforo, elevada 
porosidade e condutividade hidráulica, conduziram à realização de diversos estudos 
destinados a avaliar a capacidade de remoção de fósforo em zonas húmidas construídas 
contendo este material como meio de enchimento. Jenssen et al. (1991; citado por Johansson, 
1997) apresenta taxas médias de adsorção de 4 kg P/ano/m3, tendo despertado o interesse de 
diversos agentes envolvidos no tratamento de águas residuais. Mais recentemente, 
Johansson (1997) conduziu ensaios à escala laboratorial em colunas contendo apenas argila 
expandida, alimentadas intermitentemente em fluxo vertical com uma solução rica em 
fósforo (200 mg/l), tendo registado eficiências de remoção entre 8 e 15%, correspondentes a 
uma taxa média de adsorção de 0,5 kg P/m3. A adição de Opoka, um material rochoso rico 
em carbonato de cálcio (50% de CaCO3) aumentou significativamente a eficiência de remoção 
de fósforo, pelo que as conclusões do estudo referem que a LECA utilizada (de origem Sueca) 
pode ser considerada como quimicamente não reactiva, não se apresentando adequada para 
a remoção de fósforo em zonas húmidas construídas.  

Por outro lado, Zhu et al. (1997) referem que as capacidades adsortivas da LECA variam 
consoante a composição deste substrato, apontando a composição metálica como o principal 
parâmetro. Entre os metais analisados, o cálcio revelou-se como o principal elemento 
associado à formação de precipitados de fósforo, atingindo taxas de adsorção de 3500 mg 
P/kg. É ainda de salientar que as diferentes LECA de origem sueca utilizadas nestes estudo, 
num total de 3 entre 12 materiais analisados, apresentavam um teor de cálcio reduzido, face 
às LECA com maior capacidade adsortiva (duas de origem Norte Americana e uma de origem 
Norueguesa), o que poderá explicar os resultados obtidos por Johansson (1997). 

A importância do cálcio na adsorção do fósforo encontra-se igualmente descrita em Seo et al. 
(2005), sendo que a adição de conchas de ostras (resíduos ricos em cálcio) a um meio de 
enchimento proveniente de uma pedreira aumentou significativamente a taxa de remoção 
daquele nutriente, atingindo valores de cerca de 8000 mg P/kg no caso do meio de 
enchimento ser composto inteiramente por este material. Apesar da reduzida duração dos 
estudos (cerca de um mês), os autores sugerem que a adição de resíduos de conchas de ostras 
ao meio de enchimento de zonas húmidas construídas poderá contribuir para o aumento do 
tempo de vida dos leitos, no que se refere à saturação por fósforo. 

Xistos 

O estudo de materiais xistosos tem-se revelado promissor na utilização deste substrato como 
meio de enchimento em zonas húmidas construídas. Drizo et al. (1999) apresentam taxas de 
adsorção até 730 mg P/kg, sugerindo um tempo de vida útil até 20 anos, para ensaios 
realizados à escala laboratorial, com concentrações bastante inferiores aos estudos 
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anteriormente mencionados (máximo de 40 mg P/l). Deste modo, será necessário conduzir 
ensaios em leitos piloto e à escala real, por forma a aferir a generalização destes resultados.  

Cinzas 

A utilização de cinzas de materiais fósseis (“oil-shale ashes”) ricos em calcário e sílica 
resultantes de um processo de combustão em centrais térmicas, como meio de enchimento de 
zonas húmidas, foi analisada por Vohla et al. (2007). Estes autores obtiveram eficiências de 
remoção superiores a 70% durante os primeiros meses de funcionamento, que decresceram 
para 10 a 20% após este período. A diminuição da eficiência é atribuída à possível saturação 
do meio ou à colmatação devido ao desenvolvimento de biofilme à superfície das partículas. 
Estudos posteriores à escala laboratorial, apresentados em Kaasik et al. (2008), utilizam o 
mesmo tipo de cinzas mas com diferentes graus de hidratação, apresentando eficiências até 
85%, evidenciando a importância da precipitação de fosfatos através de ligações a iões de 
cálcio.   

Outros materiais 

Para além dos materiais apresentados, encontram-se ainda disponíveis na literatura estudos 
recentes, à escala laboratorial, sobre a remoção de fósforo em meio de enchimento composto 
por escórias de um forno de arco eléctrico (“Electric arc furnace (EAF) steel slag” na 
terminologia anglo-saxónica) e serpentinite. Os resultados obtidos revelaram taxas de 
remoção de fósforo próximas de 100%, para concentrações no afluente entre 20 a 400 mg/l, 
ainda que referentes a um período de 180 dias. É ainda de salientar que a adição de calcário 
ao meio de enchimento não alterou a eficiência de remoção. 

3.4.2.6. Microrganismos patogénicos 

Tratando-se de um sistema natural, é elevada a complexidade ecológica de microrganismos 
existentes em zonas húmidas construídas. Os estudos actualmente disponíveis para a 
caracterização microbiológica no interior dos leitos são ainda reduzidos, assim como a 
compreensão dos mecanismos de remoção de microrganismos patogénicos. 

As águas residuais domésticas apresentam, na sua composição típica, elementos patogénicos 
de origem humana, sendo os mais comuns as bactérias, vírus, protozoários e parasitas 
helmintos. Estes organismos não são eliminados através de pré-tratamento ou tratamento 
primário, pelo que são sujeitos aos diversos processos existentes em zonas húmidas 
construídas, que apresentam um conjunto de condições químicas, físicas e biológicas 
favoráveis à remoção de microrganismos patogénicos. Os indicadores habitualmente 
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considerados incluem os coliformes totais, os coliformes fecais, os enterococos intestinais 
(equivalentes a estreptococos fecais) e mais recentemente a Escherichia coli. 

Os factores físicos envolvidos na remoção incluem os processos de sedimentação e filtração, 
enquanto que os factores químicos englobam a oxidação, exposição a agentes químicos 
excretados por algumas plantas e absorção pela matéria orgânica. Uma vez retidos no interior 
do leito, a concentração reduz-se rapidamente devido à predação por nematodos e protistas, 
ataque de bactérias líticas e vírus e decaimento natural. 

De acordo com Puigagut et al. (2007b), os protozoários ciliados e os microflagelados 
constituem os principais grupos da microfauna presente em zonas húmidas construídas, 
apresentando-se os microflagelados em maior abundância, e os ciliados com maior biomassa 
associada. O nível de tratamento do afluente que alimenta o leito influencia as comunidades 
de microfauna que aí se desenvolvem e a respectiva dinâmica, tendo-se verificado que um 
efluente primário proporciona uma maior abundância de microrganismos do que um 
efluente secundário. 

O tipo de matéria orgânica presente condiciona igualmente o desenvolvimento da 
microfauna, sendo a matéria orgânica particulada mais favorável à abundância de 
microrganismos, em particular ciliados, enquanto que elevadas quantidade de matéria 
orgânica solúvel provocam um decréscimo da microfauna presente, devido sobretudo ao 
decréscimo de microflagelados (Puigagut et al., 2007a). 

Estudos realizados por Decamp e Warren (1998) e Decamp et al. (1999) referem que os 
ciliados apresentam taxas de predação de Escherichia coli compatíveis com as reduções na 
concentração desta bactéria observadas em zonas húmidas construídas. Apesar de outros 
factores bióticos e abióticos influenciarem também a remoção de microrganismos 
patogénicos, o desempenho dos ciliados permite concluir que este grupo de protistas 
desempenha uma função relevante na remoção de Escherichia coli, em zonas húmidas 
construídas. 

No que respeita à eficiência, correntemente traduzida através da diferença logarítmica entre a 
concentração no afluente e a concentração no efluente, estudos realizados revelam uma 
variabilidade de resultados característica de sistemas de naturais, sendo consensual que a 
capacidade destes sistemas no que respeita à remoção de microrganismos patogénicos é 
superior à de tratamentos biológicos convencionais, como as lamas activadas ou leitos 
percoladores (Hagendorf et al., 2005). 

De uma maneira geral, a eficiência média de remoção dos diferentes indicadores 
bacteriológicos varia em função das características do sistema e das condições de operação, 
designadamente no que respeita à granulometria do meio de enchimento, tempo de retenção 
no interior do leito (García et al., 2003a)), carga hidráulica aplicada, concentração e 
temperatura do efluente (Hagendorf et al., 2005), sendo que este último se faz igualmente 
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sentir em termos sazonais, com as eficiências de remoção durante o verão a revelarem valores 
superiores em 1 log aos registados em período de Inverno. Karathanasis et al. (2003) 
apresentam igualmente evidências de efeitos sazonais. A presença de plantas é igualmente 
significativa para garantir eficiências de remoção mais elevadas (Hench et al., 2003; El 
Hamouri et al., 2007; Garcia et al., 2008).  

García et al. (2003 a)) apresentam taxas de remoção de coliformes fecais obtidos em leitos de 
diferentes granulometrias, alimentados com efluentes de tratamento biológico secundário. 
Os resultados obtidos variam entre 0,1 e 2,7 log para leitos com meio de enchimento 
grosseiro (5-25 mm) e entre 0,7 e 3,4 log em leitos com meio de enchimento de menor 
dimensão (2-13 mm).  

Este estudo incluiu ainda variação do tempo de retenção hidráulico no interior dos leitos, 
tendo-se relevado que a eficiência de remoção aumenta até um máximo de 3 dias, valor a 
partir do qual o aumento de eficiência não é significativo. A partir dos resultados obtidos os 
autores apontam que a área específica necessária para a obtenção de uma eficiência de 
remoção de coliformes fecais de 2 a 3 log é de 3 m2/equivalente populacional (e.p.). 

Barret et al. (2001) apresenta resultados semelhantes, com eficiências de remoção em termos 
de coliformes fecais entre 0,5 e 2,6 log, relativos a quatro leitos de escoamento horizontal 
destinados ao tratamento de efluentes de habitações individuais, com um tempo de retenção 
hidráulico de 2,25 dias, aproximadamente.  

No Quadro 3.16 apresenta-se as eficiências de remoção médias para diversos parâmetros 
bacteriológicos, compiladas a partir de estudos disponíveis na literatura. 

Quadro 3.16 – Eficiências médias de remoção de microrganismos patogénicos. 

Publicação Tratamento Coliformes Coliformes Enterococus Escherichia Estreptococos Colstridium 

totais fecais  coli fecais perfringes
García et al., 2008 Secundário 2,7 2,9 3,0 3,42

Hench et al., 2003 Secundário 2,0 - 3,7 1,7 - 2,8

Thurston, et al., 2001 Terciário 1,92 1,74

El Hamouri, et al., 2007 Terciário 1

García et al., 2003 a) Secundário 0,1 - 3,4

Barret et al., 2001 Secundário 0,7 - 4 0,5 - 4,4 0,1 - 2,4 1,2 - 2,7

Vymazal et al., 2001 Secundário 2,15 2,70

Hill e Sobsey, 2001      Terciário* 1,7 - 4,0 3,9 - 1,6
* água residual proveniente de uma instalação de criação de suínos  

Apesar da existência de um cada vez maior número de estudos disponíveis sobre a remoção 
de microrganismos patogénicos, a referência a eficiências típicas deste tipo de sistemas não é 
frequente na literatura.  
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A título indicativo, Vymazal (2005) apresenta uma eficiência de remoção de cerca de 1 log 
(92%) para coliformes fecais, correspondente aos resultados de 51 leitos analisados em 
diversos países, valor que se apresenta inferior à maioria dos resultados apresentados no 
Quadro 3.16. 

3.4.2.7. Concentrações residuais 

Tratando-se de um sistema natural, as zonas húmidas construídas apresentam um grau de 
diversidade biológica superior ao de sistemas de tratamento convencionais, constituindo um 
ecossistema que inclui comunidades autotróficas (produtores primários como é o caso das 
plantas) e heterotróficas (consumidores como sendo os microrganismos e pequenos 
animais). 

A maioria das zonas húmidas apresenta uma componente autotrófica superior à 
heterotrófica, originando um excedente de produção de biomassa que é internamente 
libertada sob a forma dissolvida e particulada, na sequência do ciclo de vida da flora. Deste 
modo, a água presente no interior da zona húmida apresenta concentrações residuais de 
diversas substâncias, designadamente matéria orgânica, sólidos suspensos e nutrientes, que 
se pode considerar que constituem o limite de eficiência atingida por estes sistemas de 
tratamento. 

A presença de fauna e flora contribui igualmente para o desenvolvimento de diversas espécies 
de microrganismos, originando também concentrações residuais relativamente a parâmetros 
microbiológicos.   

A concentração residual pode ser determinadoa por diversos métodos, designadamente os 
seguintes: 

• Experimentalmente: 

• a partir de sistemas sujeitos a cargas orgânicas suficientemente reduzidas para 
produzir uma concentração assimptótica perto da descarga (Kadlec et al., 
2000); 

• a partir de zonas húmidas construídas alimentadas apenas com água potável 
(Thurston et al., 2001); 

• Teoricamente: 

• por ajustamento dos valores das concentrações ao longo do leito a uma 
equação cinética de 1ª ordem (equação ( 4.4 )).  
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No Quadro 3.17 apresentam-se diversos valores de concentrações residuais médias 
constantes da literatura, relativamente aos parâmetros CBO5, CQO, SST, azoto, fósforo, 
coliformes totais e coliformes fecais. 

Quadro 3.17 – Concentrações residuais em zonas húmidas construídas. 

Publicação CBO5 CQO SST Azoto [mg/l] Fósforo Coliformes Coliformes 

[mg/l] [mg/l] [mg/l]
Total Amoniacal NO3-N Kjeldahl

[mg/l]
 totais 

[NMP/100ml]
fecais 

[NMP/100ml]
U.S.EPA, 2000b) 1-10 1-6 1-3 <0,5 <0,1 <0,2 50-500

Wallace e Knight, 2006 3 6 1,5 n.d.

Stein et al., 2006 42-67

Thurston et al., 2001 1,3 x 102 22,3
n.d.  - não detectado  

Apesar de a concentração residual ser considerada, em regra, constante no tempo para um 
dado leito, alguns estudos que englobam a monitorização de sistemas por períodos 
prolongados, revelam a influência da variação sazonal da temperatura.  

No estudo realizado por Thurston et al. (2001), que incluiu a alimentação de uma zona 
húmida construída com água potável desinfectada por forma a avaliar o desenvolvimento 
interno de microrganismos, foram observadas variações sazonais nas concentrações de 
coliformes totais e coliformes fecais, associadas a alterações da temperatura. 

De igual modo, Stein et al. (2006) obteve diferentes valores de concentrações residuais para o 
parâmetro CQO em função da temperatura, calculadas a partir do modelo de 1ª ordem 
modificado (equação ( 4.4 )). 
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“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.” 

– Albert Einstein 

4. Modelos matemáticos 
disponíveis 

4.1. Aspectos gerais 

O desenvolvimento de modelos matemáticos que traduzam o comportamento de zonas 
húmidas construídas tem registado um progresso significativo na última década, com o 
aparecimento de diversos modelos com variados graus de complexidade, destinados a 
contribuir para a compreensão dos fenómenos envolvidos e para um dimensionamento mais 
adequado dos leitos. 

Tratando-se de um sistema quase natural, a complexidade dos agentes, mecanismos e 
processos envolvidos é bastante elevada, pelo que os modelos mais completos são igualmente 
mais exigentes no que respeita à caracterização do sistema e, como tal, ao volume e qualidade 
da informação necessária. Em alternativa, existem diversas abordagens mais simples, 
frequentemente utilizadas para o dimensionamento dos sistemas. 
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A maioria dos modelos existentes pode ser enquadrada na seguinte classificação, apresentada 
por ordem crescente de complexidade: 

• Modelos empíricos - o número de parâmetros intervenientes é reduzido. Entre estes 
modelos contemplam-se as “regras de polegar” (“rules of thumb” na terminologia 
anglo-saxónica) e as equações de regressão; 

• Modelos semi-empíricos – baseiam-se em equações de cinética microbiana, sendo o 
número de parâmetros intervenientes limitado; 

• Modelos mecanísticos – procuram traduzir de forma quantitativa a relação entre 
determinados fenómenos e os princípios que os originam, através da representação de 
processos físicos, químicos e biológicos. Contemplam geralmente a discretização do 
leito em diversas parcelas, procedendo à simulação dinâmica de diversas variáveis de 
estado em cada parcela, interligadas entre si através de processos. O número de 
parâmetros envolvidos é, de uma forma geral, elevado, englobando propriedades do 
meio de enchimento, constantes associadas à cinéticas de reacções e dados 
meteorológicos associados ao cálculo de variáveis hidrológicas (designadamente 
precipitação e evapotranspiração); 

• Modelos adaptativos – recorrem à aplicação de redes neuronais para prever as 
concentrações de um poluente na massa líquida a partir de uma série de registos com 
pares de valores relativos à entrada/saída, destinados à “aprendizagem” do sistema. 

Os modelos empíricos e semi-empíricos são muitas vezes denominados de “caixa-fechada” 
(“black-box models”, na terminologia anglo-saxónica), traduzindo o facto de se basearem, 
fundamentalmente, em dados recolhidos à entrada e à saída dos leitos, não abordando 
explicitamente os processos internos que promovem o tratamento.  

É ainda de salientar que os modelos com recurso a redes neuronais se encontram numa fase 
ainda muito incipiente de desenvolvimento. O grau de complexidade deste tipo de modelos 
não é, na realidade, comparável aos modelos determinísticos, uma vez que as redes neuronais 
constituem igualmente um modelo de “caixa fechada”, não descrevendo os processos 
internos que ocorrem no interior do leito. A complexidade deste tipo de modelos centra-se 
não na descrição dos processos existentes no interior do leito, mas na formulação das redes 
neuronais. 

O presente capítulo engloba uma breve descrição das principais formulações ou tipos de 
modelos actualmente disponíveis. 
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4.2. Regras empíricas 

O desenvolvimento de regras empíricas tem por objectivo desenvolver um procedimento 
rápido e expedito de dimensionamento das zonas húmidas construídas, constituindo a forma 
mais simplificada de traduzir o desempenho do leito, sem recorrer à descrição dos processos 
envolvidos. Esta abordagem permite estimar as características do leito, designadamente em 
termos de área necessária, sendo igualmente aplicada em situações onde o recurso a equipas 
de projecto não é possível ou não se justifica, face à reduzida dimensão dos sistemas. 

As regras empíricas permitem estabelecer a relação entre as características do afluente ao 
leito (em termos de caudal, concentração da CBO5 ou outro poluente) e a área necessária para 
assegurar um determinado grau de tratamento. 

As grandezas mais correntemente utilizadas como regras empíricas compreendem os 
seguintes parâmetros, sendo as respectivas dimensões referidas entre parêntesis rectos: 

• Carga hidráulica máxima aplicável ao leito [L.T-1]; 

• Carga mássica máxima aplicável superficialmente ao leito [M.L-2.T-1]; 

• Área por habitante equivalente afluente ao sistema de tratamento [L2.hab-1]; 

• Área por unidade de volume a tratar [L2.L-3.T]; 

• Tempo de retenção hidráulico [T]. 

A dedução destas grandezas é geralmente efectuada a partir da observação de um número 
elevado de sistemas, representando, como tal, uma gama alargada de condições operacionais, 
tanto em termos de características do efluente como condições climáticas. No Quadro 4.1 
apresentam-se diversos valores das grandezas anteriormente referidas presentes na literatura 
da especialidade. 

Quadro 4.1 – Regras empíricas presentes na literatura. 

Fonte q máx. cmm TRH Área específica

[cm/dia] [g/m2/dia] [dias] [ha.m-3.dia] [m2/e.p.]
U.S. EPA, 2000a) 6 (CBO5)

20 (SST)
Wood, 1995 0,2-3 7,5 (CBO5) 2-7 0,001–0,007
Kadlec e Knight, 1996 1,9 - 11,4 2-4

TVA, 1993 (citado por U.S. EPA, 
2000a))

5,3 (CBO5)

EC/EWPCA, 1990; GFA, 1998 (citados 
por Wallace e Knight, 2006)

5

ÖNORM B 2505, 1997 (citado por 
Wallace e Knight, 2006)

5

Wallace e Knight, 2006 5 (CBO5*)
3,5 (SST*)

cmm - carga mássica máxima aplicável superficialmente         * para concentração média mensal <30 mg/l, em 50% do tempo  



94 

A título exemplificativo, procedeu-se estimativa da área necessária para uma zona húmida 
construída destinada a servir uma população de 200 habitantes, considerando um caudal de 
dimensionamento de 30 m3/dia, com uma concentração afluente à ETAR de 400 mg/l em 
CBO5. Admitiu-se a existência de um tratamento primário a montante, composto por uma 
fossa séptica (35% de taxa de remoção da CBO5). No Quadro 4.2 apresentam-se os valores 
obtidos para o dimensionamento por cada método. 

Quadro 4.2 – Valores de regras empíricas para dimensionamento comparativo de uma 
zona húmida construída. 

Regra Un. Valor considerado Área [m2]
q máx. cm/dia 6 500

cmm g CBO5/m
2/dia 6 1300

TRH dias 4 490

Área esp. m2/e.p. 5 1000
 

A área obtida para a zona húmida construída através das várias regras empíricas encontra-se 
representada na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Estimativa de área necessária para uma zona húmida construída, recorrendo a 

diversas regras empíricas. 

Uma breve análise comparativa permite concluir pela existência de uma grande variabilidade 
de resultados, sendo, como tal, relativamente reduzido o grau de fiabilidade no que respeita 
ao dimensionamento dos sistemas. Tendo em consideração estas limitações, Rousseau et al. 
(2004) recomendam a utilização de regras empíricas apenas para testar os resultados de 
métodos mais sofisticados. 

4.3. Equações de regressão 

O estabelecimento de equações de regressão constitui uma metodologia largamente adoptada 
para tentar descrever o comportamento das zonas húmidas construídas relativamente à 
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capacidade de remoção de diversos poluentes. A metodologia adoptada consiste na 
aproximação de pares de valores de concentração à entrada e à saída do leito, a expressões do 
tipo linear ou exponencial. Alguns autores recorrem, em alternativa, ao ajustamento de 
cargas mássicas aplicadas e removidas. 

De acordo com Rousseau et al. (2004), esta abordagem deriva essencialmente do facto de a 
maioria dos estudos dispor de resultados à entrada e à saída dos leitos, constituindo uma 
simplificação dos complexos processos que envolvem o tratamento de águas residuais em 
zonas húmidas construídas. Factores que influenciam o tratamento, como é o caso do clima, 
material de enchimento e dimensões do leito, entre outros, não são geralmente incorporados 
nestas expressões. 

No Quadro 4.3 apresentam-se diversas equações de regressão para os parâmetros CBO5, 
CQO, SST, azoto total e fósforo total. 

Quadro 4.3 – Equações de regressão disponíveis na literatura para os parâmetros CBO5, 
CQO, SST, azoto total e fósforo total (adaptado de Rousseau et al., 2004). 

Referência Equação Variação* Intervalo q R2

Afluente Efluente [cm/dia]

CBO 5

Brix, 1994 Cout = (0,11*Cin) + 1,87 1 < Cin  <330 1 < Cout < 50 0,8 < q  < 22 0,74
Knight et al, 1993 Cout = (0,33*Cin) + 1,4 1 < Cin < 57 1 < Cout < 57 1,9 < q  < 11,4 0,48
Griffin et al, 1999 Cout = 502,20*EXP(-0,111*T) 10 < T < 30 0,69

Vymazal, 1998a) Cout = (0,099*Cin) + 3,24 5,8 < Cin < 328 1,3 < Cout < 51 0,6 < q  < 14,2 0,33

Reed e Brown, 1995 Lr = (0,653*Lin) + 0,292  4< Lin < 145 4 < Lr < 88 0,97

Vymazal, 1998b) Lout = (0,145*Lin) + 0,06 6 < Lin < 76 0,3 < Lout < 11 0,85

Vymazal, 1998a) Lout = (0,13*Lin) + 0,27  2,6 < Lin < 99,6 0,32 < Lout < 21,7 0,6 < q  < 14,2 0,57

CQO
Vymazal, 1998b) Lout = (0,17*Lin) + 5,78 15 < Lin < 180 3 < Lout < 41 0,73

SST
Reed e Browm, 1995 Cout = Cin*(0,1058 + 0,0011*q ) 22 < Cin < 118 3 < Cout < 23

Knight et al., 1993 Cout = (0,09*Cin) + 4,7 0 < Cin < 330 0 < Cout < 60 0,8 < q  < 22 0,67

Knight et al., 1993 Cout = (0,063*Cin) + 7,8 0,1 < Cin < 253 0,1 < Cout < 160 1,9 < q  < 44,2 0,09

Vymazal, 1998a) Cout = (0,021*Cin) + 9,17 13 < Cin < 179 1,7 < Cout < 30 0,6 < q  < 14,2 0,02

Kadlec et al, 2000 Cout = 0,76*Cin
0,706 8 < Cin < 595 2 < Cout < 58 0,55

Brix, 1994 Cout = (0,09*Cin) + 4,7 0 < Cin < 330 0 < Cout < 60 0,67

Vymazal, 1998b) Lout = (0,048*Lin) + 1,76 3 < Lin < 78 0,9 < Lout < 6,3 0,42

Vymazal, 1998a) Lout = (0,083*Lin) + 1,18 3,7 < Lin < 123 0,45 < Lout < 15,4 0,6 < q  < 14,2 0,64

Azoto total a

Kadlec e Knight, 1996 Cout = 2,6 + (0,46*Cin) + (0,24*q ) 5,1 < Cin < 58,6 2,3 < Cout < 37,5 0,7 < q  < 48,5 0,45

Kadlec et al., 2000 Cout = (0,52*Cin) + 3,1 4 < Cin < 142 5 < Cout < 69 0,8 < q  < 22 0,63

Vymazal, 1998a) Cout = (0,52*Cin) + 3,1 16,4 < Cin < 93 10,7 < Cout < 49 1,7 < q  < 14,2 0,72

Vymazal, 1998b) Lout = (0,67*Lin) - 18,75 300 < Lin < 2400 200 < Lout < 1550 0,96

Vymazal, 1998a) Lout = (0,68*Lin) + 0,27 145 < Lin < 1894 134 < Lout < 1330 1,7 < q  < 14,2 0,96  
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Quadro 4.3– Equações de regressão disponíveis na literatura para os parâmetros CBO5, 
CQO, SST, azoto total e fósforo total (adaptado de Rousseau et al., 2004).(cont.) 

Referência Equação Variação* Intervalo q R2

Afluente Efluente [cm/dia]

Fósforo total a

Kadlec e Knight, 1996 Cout = 0,51*(Cin
1,1) 0,5 < Cin < 20 0,1 < Cout < 15 0,64

Kadlec e Knight, 1997 Cout = 0,23*(q 0,6*Cin
0,76) 2,3 < Cin < 7,3 0,1 < Cout < 6 2,2 < q  < 44 0,60

Brix, 1994 Cout = (0,65*Cin) + 0,71 0,5 < Cin < 19 0,1 < Cout < 14 0,8 < q  < 22 0,75

Vymazal, 1998a) Cout = (0,26*Cin) + 1,52 0,77 < Cin < 14,3 0,4 < Cout < 8,4 1,7 < q  < 14,2 0,23

Vymazal, 1998b) Lout = (0,58*Lin) - 4,09 25 < Lin < 320 20 < Lout < 200 0,61

Vymazal, 1998a) Lout = (0,68*Lin) - 9,03 28 < Lin < 307 11,4 < Lout < 175 1,7 < q  < 14,2 0,58
*Cin e Cout - concentrações afluente e efluente (mg/l);  Lin e Lout - carga mássica afluente e efluente (kg/ha/dia); 
 Lr - carga mássica removida (kg/ha/dia)
a Lin e Lout em g/m2/ano  

A análise do Quadro 4.3 permite constatar a diversidade de expressões constantes na 
literatura, sendo de salientar a elevada variabilidade dos ajustamentos produzidos, 
traduzidos pelo coeficiente de regressão R2. O facto da maioria das expressões apresentar um 
coeficiente de regressão inferior a 0,7 revela que a influência da concentração afluente sobre 
a concentração efluente apenas permite explicar parte da variabilidade observada. Mesmo as 
expressões que incluem também a carga hidráulica como segunda variável independente 
apresentam coeficientes de regressão inferiores a 0,6. 

A utilização de cargas mássicas parece, no entanto, traduzir de forma mais aproximada os 
resultados obtidos. 

4.4. Cinética de 1ª ordem  

Diversos estudos reportam um decaimento exponencial da concentração de poluentes ao 
longo do leito (Kadlec e Knight, 1996), pelo que um dos modelos mais utilizados no estudo de 
zonas húmidas construídas reside numa cinética de 1ª ordem, de acordo com a equação ( 4.1 
). Esta equação foi inicialmente proposta por Kirkutch (1980; citado por Kadlec et al., 2000) 
para o dimensionamento de zonas húmidas construídas, sendo aplicada à concentração da 
CBO5. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= Q
Ak

in

out
A

e
C
C

 ( 4.1 ) 

sendo, 

 Cin – concentração à entrada do leito [mg/l]; 

 Cout – concentração à saída do leito [mg/l]; 
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 kA – constante de remoção de 1ª ordem [m/dia]; 

 Q – caudal afluente ao leito [m3/dia]; 

As condições de validade do modelo incluem diversos pressupostos, designadamente o 
caudal constante e a ausência de dispersão nas direcções vertical e perpendicular ao 
escoamento, correspondendo a um escoamento tipo “fluxo pistão” (“plug-flow” na 
terminologia anglo-saxónica). 

A constante kA é frequentemente referida como relativa à área (“areal rate constant”, na 
terminologia anglo-saxónica), sendo corrente a transformação da expressão ( 4.1 ) por forma 
a recorrer à constante equivalente referida ao volume, kv (dia-1), através da relação 
apresentada na expressão ( 4.2 ): 

 VVA khk
A
Vk ⋅⋅== ε  ( 4.2 ) 

obtendo-se  

τ⋅−= Vk

in

out e
C
C

 ( 4.3 ) 

onde τ representa o tempo de retenção hidráulico nominal no leito. 

A observação de que o decaimento dos poluentes ao longo do leito se efectua até que seja 
atingido um valor mínimo, correspondente à concentração residual, conduziu a uma forma 
modificada da expressão ( 4.3 ), proposta por Kadlec e Knight (1996), incorporando este 
fenómeno. O novo modelo, denominado k-C*, considera que a taxa de retorno de um 
poluente presente no leito para a massa de água segue uma lei cinética de ordem zero, 
originando a expressão ( 4.4 ): 

 τ⋅−=
−
−

Vk

in

out e
CC
CC

*

*

 ( 4.4 ) 

onde C* [mg/l] representa a concentração residual do poluente. 

A determinação da constante de remoção é geralmente efectuada a partir dos valores de 
resultados das concentrações obtidas à entrada e à saída da zona húmida construída. Alguns 
estudos procedem, no entanto, ao ajustamento da equação ( 4.4 ) a resultados obtidos ao 
longo do leito (Stein et al, 2006). 
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Na utilização de uma cinética de 1ª ordem é usual considerar que a constante de remoção 
apresenta dependência da temperatura, traduzida pela da Lei de Arrhenius (Rousseau, 
2005), descrita pela equação ( 4.5 ). 

)20(
20

−⋅= T
T kk θ  ( 4.5 ) 

sendo k20 o valor da constante de remoção, à temperatura de 20ºC, kT o valor correspondente 
à temperatura T e θ o factor de correcção da temperatura. 

O estudo da influência da temperatura tem conduzido a resultados variados: Kadlec e Knight 
(1996) referem não ser significativo o efeito da temperatura no caso dos parâmetros CBO5, 
SST e Fósforo total (θ≈1,00), enquanto que a remoção de azoto é influenciada (θ=1,05), a 
temperaturas baixas. 

Mais recentemente, um estudo intensivo conduzido por Stein et al. (2006) revelou variações 
de kV com a temperatura, tendo-se observado igualmente diferenças neste parâmetro para 
diferentes espécies plantadas. No entanto, os resultados não são conclusivos, conforme 
referido no sub-capítulo 3.4.2.2, dado que uma parte significativa da variação se reflecte na 
concentração residual. 

No Quadro 4.4 apresenta-se uma compilação de valores de kA e kV disponíveis na literatura. 

É ainda de salientar que a determinação de constantes de remoção, sem considerar a 
existência de concentrações residuais (C*=0), ou seja, por ajuste à equação ( 4.1 ) ou ( 4.3 ), 
conduz a valores dos parâmetros kV ou kA inferiores em 2 a 3 vezes aos valores obtidos em 
sistemas em operação com baixas cargas hidráulicas. 

Kadlec (2000) aponta como limitações do modelo cinético de 1ª ordem a dependência da 
carga hidráulica dos parâmetros k e C*. O parâmetro C* encontra-se ainda relacionado com a 
concentração à entrada do leito (Cin), sendo referido que mesmo que o poluente em causa seja 
totalmente biodegradável ou não exista retorno desse poluente por parte do ecossistema 
estabelecido na zona húmida construída, a ocorrência de condições hidráulicas não ideais, 
como é o caso dos “curto-circuitos” hidráulicos ou o estabelecimento de caminhos 
preferenciais (zonas de menor resistência ao escoamento), promovem a existência de 
concentrações residuais. 
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Quadro 4.4 - Valores de kA e kV  disponíveis na literatura (adaptado de Rousseau et al., 
2004). 

Referência kA [m/dia]  k V  [dia-1] Observações

CBO 5

Crites, 1994 0,8 - 1,1 0,8 = areia; 1,1 = cascalho (T ºC)
Reed e Brown, 1995 1,104 k 20 com θ  = 1,06

Tanner et al., 1995 0,17 k T - leito de cascalho

Tanner et al., 1995 0,22 k 20 com θ  = 1,06 - leito de cascalho

Wood, 1995 1,84 ε = 0,42 - areia média (20ºC)

Wood, 1995 1,35 ε = 0,39 - areia grosseira  (20ºC)

Wood, 1995 0,86 ε = 0,35 - areia média (20ºC)

Kadlec e Knight, 1996 0,085 - 1 0,3 - 6,11

Kadlec, 1997 0,49 C* > 3 mg.L-1 e θ= 1,00 (20ºC)

Vymazal et al., 1998 0,19 Proposto por Kickuth

Brix, 1998 0,118 ± 0,022 média ± limite 95% - depende da carga mássica 

Schierup et al., 1990 0,083 Sistemas dinamarqueses

Cooper, 1990 0,067 - 0,1 Sistemas do Reino Unido

Brix, 1994 0,16 C* = 3 mg.L-1 - enchimento com solo

Brix, 1994 0,068 C* = 0 mg.L-1 - enchimento com solo

Kadlec et al., 2000 0,133 Zonas Húmidas da República Checa
Kadlec et al., 2000 0,07 - 0,097 - 0,13 -

0,18 - 0,31 - 0,17 6 anos consecutivos, Zonas Húmidas da República Checa

Cooper et al., 1996 0,06 C* = 0 mg.L-1 - ZH para tratamento secundário

Cooper et al., 1996 0,31 C* = 0 mg.L-1 - ZH para tratamento terciário

Kadlec et al., 2000 0,17 C* = 0 mg.L-1 - ZH para tratamento terciário EUA

Liu et al., 2002 0,86 Leitos de cascalho - CBO solúvel, 20ºC

El Hamouri et al., 2007 1.384 - 1.284

CQO
Stein et al., 2006 0,612-0,925 k 20 com θ  = 0,953-0,945

SST
Kadlec e Knight, 1996 2,74 k 20 com θ  = 1 e C* > 7 mg.L-1

Kadlec, 1997 8,22 k 20 com θ  = 1 e C* > 7 mg.L-1

Kadlec et al., 2000 23,1 Colunas em laboratório

Kadlec et al., 2000 31,6 Zona Húmida piloto de grande escala

Kadlec et al., 2000 0,119 Dados da República Checa

Azoto total
Tanner et al., 1995 0,16 k T - leito de cascalho

Kadlec e Knight, 1996 0,074 k 20 com θ  = 1,05 e C* =1,5 mg.L-1

Kadlec e Knight, 1996 0,007 - 0,1 k T com C* =1,5 mg.L-1

Wittgren e Maehlum, 1997 0,06 k T - Noruega

Kadlec et al., 2000 0,028 Sistemas da República Checa

Fósforo total
Tanner et al., 1995 0,14 k T - leito de cascalho

Kadlec e Knight, 1996 0,033 k 20 com θ  = 1 e C* =0,02 mg.L-1

Wittgren e Maehlum, 1997 0,28 k T - Noruega  



100 

4.5. Cinética de Monod 

Para além das limitações apontadas por Kadlec (2000), Mitchell e McNevin (2001) referem 
ainda o facto de a taxa de remoção de um poluente, r, traduzida através da ( 4.6 ), aumentar 
com o aumento da carga, quer seja através do aumento do caudal ou da concentração, e sem 
limite superior. Na realidade esta situação não se verifica, uma vez que para cargas afluentes 
suficientemente elevadas, o sistema apresenta condições de saturação, sendo a taxa de 
remoção constante e independente da concentração (cinética de ordem zero). 

)( outin CCQr −⋅=  ( 4.6 ) 

A existência de um limite máximo para a taxa de remoção pode ser traduzida através da 
equação de Monod, com a taxa de degradação biológica representada pela expressão ( 4.7 ). 

 
S

V KC
CVkr
+

⋅⋅= ,0  ( 4.7 ) 

sendo, 

 k0,V – constante de remoção de ordem zero, com base no volume do leito [mg/(l.s)]; 

 V – volume do leito [m3]; 

 C – concentração do poluente [mg/l]; 

 Ks – constante de meia saturação [mg/l]; 

A equação que traduz a variação da concentração ao longo do leito, pode ser dada pela 
expressão ( 4.8 ): 

KC
C

Q
Sk

dx
dC V

+
⋅⋅

−=
ε,0  ( 4.8 ) 

onde S representa a secção transversal do leito e x a direcção do escomento. 

De acordo com Mitchell e McNevin (2001), a equação ( 4.8 ) permite uma explicação 
alternativa para a existência de concentrações residuais, que resultariam de situações em que 
a carga mássica é tão reduzida que a taxa de degradação biológica é igualmente reduzida e a 
degradação completa não é possível devido a limitações, em termos de tempo de retenção 
hidráulico da massa líquida. 

Os mesmos autores sugerem ainda um método gráfico para avaliar o grau de desempenho de 
uma zona húmida construída, relativo à taxa de remoção mássica diária, em função da carga 
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mássica aplicada diariamente ao leito. Um exemplo desta aplicação consta da Figura 4.2, 
relativa à remoção da CBO5 em diversas zonas húmidas construídas em operação na América 
do Norte. 

 

Figura 4.2 – Carga mássica da CBO5 e taxa de remoção para diversas zonas húmidas 
construídas da América do Norte (dados de U.S.EPA, 1994) (adaptada de Mitchell e 

McNevin, 2001). 

A interpretação da Figura 4.2 indica que se os resultados se situarem próximo da linha 
correspondente a 100% de remoção, a zona húmida construída apresenta um 
dimensionamento adequado ou um eventual sobredimensionamento. Para situações em que 
se verifique a saturação da capacidade de remoção do leito, a equação de Monod reduz-se a 
uma cinética de ordem zero e os resultados situam-se perto de uma linha horizontal, que 
representa o “nível” máximo de remoção.  

4.6. Modelos Mecanísticos 

4.6.1. Aspectos gerais 

A modelação mecanística para traduzir o comportamento de zonas húmidas construídas tem 
origens relativamente recentes, tendo os primeiros modelos sido desenvolvidos no final da 
década de 90. 

As zonas húmidas construídas são geralmente caracterizadas como um meio saturado, tendo 
sido demonstrado por Werner e Kadlec (2000) que o escoamento se processa como fluido 
não-ideal. As implicações em termos de modelação mecanística reflectem-se na estrutura 
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adoptada para caracterizar a componente de transporte, que se baseia geralmente numa de 
duas alternativas, designadamente as seguintes: 

• Aplicação da equação de advecção-difusão. Casos particulares correspondem a 
modelos do tipo “fluxo pistão” ou “reactor em êmbolo” com dispersão, através da 
aplicação de diferentes condições-fronteira; 

• Aplicação de uma sucessão de reactores de mistura completa. 

A maioria dos modelos apresenta uma componente hidráulica relativamente simplificada, 
sendo no entanto incluída, na maioria dos casos, a componente hidrológica, nomeadamente 
evapotranspiração e precipitação.  

A componente reactiva dos modelos assenta na realização de balanços de massa às variáveis 
de estado consideradas, contemplando geralmente taxas de reacção do tipo Monod para 
descrição da cinética microbiana. A complexidade de cada modelo varia ainda consoante o 
número de processos considerados, sendo usual a descrição do ciclo do carbono, do azoto e 
do fósforo. 

O modelo de Wynn e Liehr (2001) é apontado como um dos primeiros na matéria (Rousseau, 
2004), sendo também relevantes os modelos de Chazarenc et al. (2003), García et al. (2004), 
Rousseau (2005) e o modelo CW2D de Langergraber e Šimůnek (2006). 

Os modelos de García et al. (2004) e Chazarenc et al. (2003) contemplam apenas o 
transporte de uma substância não-reactiva, destinando-se à estimativa do tempo de retenção 
hidráulico do afluente no leito.  

Seguidamente apresenta-se uma descrição sumária dos modelos referidos, incluindo os 
parâmetros considerados e processos envolvidos. A descrição detalhada da formulação 
adoptada em cada modelo nem sempre é possível, uma vez que todos os modelos analisados, 
à excepção do modelo de Rousseau (2005) e do CW2D, encontram-se descritos apenas em 
publicações em revistas internacionais com arbitragem científica, pelo que a informação é 
apresentada, geralmente, de forma muito resumida. O modelo CW2D é o único que se 
encontra disponível comercialmente, sendo que o respectivo manual de utilização descreve 
de forma detalhada os princípios envolvidos e respectiva formulação matemática. O modelo 
de Rousseau (2005) encontra-se apresentado na Tese de Doutoramento deste autor, pelo que 
o grau de detalhe da informação é também elevado. 
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4.6.2. Modelos de transporte 

Chazarenc et al. (2003) 

O estudo apresentado em Chazarenc et al. (2003) destina-se à avaliação do tempo de 
retenção hidráulico real do efluente numa zona húmida construída, a partir de seis ensaios 
com traçadores, contemplando o desenvolvimento de três modelos de transporte distintos, 
designadamente os seguintes: 

• Modelo de fluxo pistão com dispersão (FPD); 

• Modelo de reactores de mistura completa em série (RMCS); 

• Modelo conceptual, implementado através do software Visim. 

A informação sobre as equações subjacentes a cada modelo, e respectiva forma de 
implementação é escassa. 

No que respeita ao modelo de fluxo pistão com dispersão é apenas referido que se baseia na 
sobreposição de um escoamento convectivo do tipo “fluxo pistão” com um modelo de 
dispersão que obedece à lei de Fick (Levenspiel, 1972; citado por Chazarenc, 2003). A 
dispersão axial é considerada através do recurso ao número de Péclet (Pe), traduzido pela 
expressão ( 4.9 ): 

D
LvPe ⋅

=  ( 4.9 ) 

sendo v a velocidade do escoamento [m/s], L o comprimento do leito [m] e D o coeficiente de 
difusão [m2/s]. 

Relativamente ao modelo de reactores de mistura, é apenas referido que todos os tanques 
apresentam o mesmo volume, não sendo apresentada a metodologia para determinar o 
número de tanques que melhor ajustam os resultados obtidos. 

O modelo implementado no software Visim é composto por 10 reactores de mistura em série, 
com tempo de retenção de 4,5 h, associado a duas funções de ajustamento, uma destinada a 
aumentar ou diminuir o caudal afluente ao leito (para simular os efeitos do aumento de 
caudal devido à precipitação ou diminuição devido à evapotranspiração), e uma função de 
atraso para permitir o ajustamento ao tempo de retenção real. Os únicos dois parâmetros 
intervenientes encontram-se associados a cada uma destas funções. 



104 

Os modelos de fluxo pistão e reactores de mistura completa foram desenvolvidos 
considerando o constante caudal afluente, desprezando os efeitos da evapotranspiração, 
apesar de serem identificados como relevantes.  

Não é indicado, para nenhum dos modelos, a expressão de ajustamento considerada para 
determinar a aproximação dos resultados simulados às observações registadas pelos ensaios 
com traçadores. 

Não é realizada a comparação dos modelos em termos de ajustamento aos dados 
experimentais, sendo os resultados obtidos apenas analisados em termos da influência da 
evapotranspiração e aumento de caudal devido a contribuições pluviais na rede de drenagem 
(com origem em rede pseudo-separativa). 

García et al. (2004) 

O modelo desenvolvido por García et al. (2004) destina-se à avaliação do tempo de retenção 
hidráulico de zonas húmidas construídas, a partir de ensaios com traçadores, contemplando 
o desenvolvimento de dois modelos de transporte distintos, designadamente os seguintes: 

• Modelo de reactor de fluxo pistão com dispersão (FPD); 
• Modelo de reactores de mistura completa em série (RMCS), com atraso. 

O modelo de reactor de fluxo pistão com dispersão é obtido a partir da resolução 
unidimensional da equação de advecção-difusão, descrita através da expressão ( 4.10 ):   

x
Cv

x
CD

t
C

∂
⋅∂

−
∂
∂

=
∂
∂ )(

2

2

 ( 4.10 ) 

Sendo C a concentração do traçador [g/m3] e x a distância à entrada do leito no sentido do 
escoamento. 

O coeficiente de difusão, D, é determinado através do factor de difusão, D, através da 

expressão ( 4.11 ): 

D 
Lv

D
⋅

=  ( 4.11 ) 

O factor de difusão é calculado a partir da variância normalizada da função de distribuição do 
tempo de retenção hidráulico.  
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A resolução da equação de advecção-difusão foi efectuada de duas formas distintas: 
considerando condições fronteira do tipo fechado (“closed-closed boundary conditions”, na 
terminologia anglo saxónica), em que não existe dispersão ou variação radial da concentração 
a montante ou a jusante do reactor, e condições fronteira do tipo aberto (“open-open 
boundary conditions”, na terminologia anglo saxónica), em que pode ocorrer dispersão ou 
variação radial da concentração a montante ou a jusante do reactor. 

A aplicação de condições fronteira do tipo fechado apenas permite resolução numérica, tendo 
sido realizada através do modelo LAD-3D (Sánchez-Arcilla et al., 1998; citado por García et 
al., 2004), considerando a injecção do traçador como condição inicial. 

A aplicação de condições fronteira do tipo aberto, permite a resolução analítica da equação ( 
4.10 ), sendo obtida uma expressão explícita para a função de distribuição do tempo de 
retenção hidráulico, cuja versão normalizada, Eθ(t) é traduzida pela equação ( 4.12 ): 

⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
−
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2
1)(  ( 4.12 ) 

sendo θ o tempo de retenção hidráulico normalizado. 

A modelação dos reactores de mistura completa em série com atraso seguiu a metodologia 
descrita em Kadlec e Knight (1996), que consiste na inclusão de um reactor de fluxo pistão 
em série com os reactores de mistura completa. A função normalizada de distribuição do 
tempo de retenção hidráulico correspondente a este modelo é traduzida pela equação ( 4.13 ): 
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( 4.13 ) 

onde td  representa o tempo de atraso, τRMCS representa o tempo de retenção hidráulico obtido 
através do modelo de reactores de mistura completa em série e N o n.º de reactores; 

O ajustamento entre os resultados simulados e as observações registadas pelos ensaios com 
traçadores foi efectuado através da minimização do erro quadrático médio, relativamente a 
Eθ(t). 

A aplicação de ambos os modelos desenvolvidos foi efectuada considerando a variação de 
caudal registada na alimentação aos leitos, tendo sido desprezado o efeito da 
evapotranspiração devido ao facto dos leitos ainda não apresentarem plantas desenvolvidas. 



106 

A principal conclusão do estudo é de que o modelo de reactores de mistura completa com 
atraso reproduz de forma mais aproximada os resultados obtidos experimentalmente. 

4.6.3. Modelos reactivos 

Wynn e Liehr (2001) 

O modelo apresentado por Wynn e Liehr (2001) constitui um dos primeiros modelos 
dinâmicos para descrever o comportamento de zonas húmidas construídas, tendo sido 
desenvolvido no âmbito da dissertação de mestrado de T.M. Gidley-Wynn (1995). 

O modelo é composto por seis sub-modelos interligados entre si, que descrevem o ciclo do 
carbono, o ciclo do azoto, o crescimento, decaimento e metabolismo das bactérias 
autotróficas e heterotróficas, o balanço de massa de oxigénio e o balanço hidráulico e 
hidrológico. 

A taxa de crescimento bacteriológico é descrita através de uma cinética de Monod, como 
função da disponibilidade de substrato e das necessidades específicas de cada tipo de 
microrganismos. Os processos, tais como a nitrificação e desnitrificação, encontram-se 
ligados directamente ao crescimento bacteriológico. 

A modelação da concentração de fósforo e Sólidos Suspensos Totais (SST) não foi incluída 
uma vez que se considera serem essencialmente fenómenos físicos, geralmente 
independentes de interacções microbiológicas. Como tal, a remoção das componentes 
particuladas de carbono orgânico e azoto orgânico é considerada igual a 100%. Esta situação 
constitui uma simplificação da realidade, embora seja referido que o erro associado será 
reduzido, para as zonas húmidas com baixas concentrações de SST no efluente. 

As simulações foram efectuadas considerando o leito como um único reactor de mistura 
completa ou uma sequência de reactores de mistura completa colocados em série, por forma 
a representar um modelo entre fluxo pistão e mistura completa. 

A modelação do caudal é efectuada a partir do balanço hidráulico e hidrológico aplicado à 
zona húmida construída, considerando o leito impermeabilizado (perdas por infiltração 
nulas), conjuntamente com a lei de Darcy (equação ( 3.11)). 

O procedimento adoptado consiste na determinação do volume de água no leito em cada 
intervalo de tempo, a partir do qual é calculada a altura de água no interior do leito, que se 
considera uniforme. O gradiente hidráulico é então definido como o máximo entre o declive 
do leito e o desnível entre a altura de água no interior do leito e a cota da tubagem de 
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descarga. Deste modo, apesar de considerar variação de caudal ao longo do tempo, para cada 
intervalo de tempo é considerado constante o caudal ao longo de todo o leito. 

A componente hidráulica do modelo não considera a possibilidade de ocorrência de 
escoamento superficial, sendo a porosidade admitida constante. Desprezam-se os efeitos na 
condutividade hidráulica da acumulação de matéria particulada no interior do leito. 

A estimativa da evapotranspiração é efectuada a partir da equação de Thornthwaite. 

No Quadro 4.5 apresentam-se as quinze variáveis de estado consideradas no modelo 
associadas a cada um dos sub-modelos. A dinâmica de cada variável é modelada através de 
uma equação diferencial ordinária, encontrando-se associados um total de 42 parâmetros. 

Quadro 4.5 – Variáveis de estado consideradas no modelo de Wynn e Liehr (2001). 

Sub-modelo Variáveis de estado
Ciclo do carbono Biomassa (plantas)

Biomassa morta acima do solo ("Standing dead")

Carbono orgânico particulado

Carbono orgânico dissolvido

Carbono inerte

Ciclo do azoto Azoto orgânico dissolvido

Azoto orgânico particulado

azoto amoniacal

Nitratos

Azoto imobilizado

Azoto inerte

Balanço de oxigénio Oxigénio dissolvido

Autotróficos Nitrosomonas

Heterotóficos Heterotóficos

Balanço hidráulico e hidrológico Volume de água no interior do leito
 

Para aplicar o modelo é necessário fornecer informação relativa a nove variáveis de entrada, 
designadamente as seguintes: 

• Temperatura do ar;  

• Duração do dia; 

• Caudal afluente; 

• Concentrações no afluente da CBO5, azoto amoniacal, nitratos, azoto orgânico e 
oxigénio dissolvido. 
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Os resultados do modelo compreendem o caudal efluente e as concentrações da CBO5, azoto 
amoniacal, nitratos, azoto orgânico e oxigénio dissolvido. 

O software utilizado para implementar o modelo foi o STELLA II (High Performance Systems 
Inc.). 

CW2D 

O modelo apresentado por Langergraber e Šimůnek (2006) constitui um dos modelos 
dinâmicos mais completos para descrever o comportamento de zonas húmidas construídas, 
tendo sido desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento de G. Langergraber (2001). 

O modelo foi desenvolvido como uma extensão do software HYDRUS-2D, que permite a 
simulação do escoamento, transporte de calor e solutos em meios porosos saturados, 
parcialmente saturados ou não saturados (Šimůnek et al., 2006). A introdução da 
componente reactiva destina-se a traduzir as transformações bioquímicas e os processos 
de degradação presentes em zonas húmidas construídas de escoamento sub-superficial, 
incluindo as componentes da matéria orgânica, azoto e fósforo.  

A estrutura base do programa HYDRUS resolve numericamente a equação de Richards 
para escoamento saturado-não saturado, e a equação de convecção-dispersão para o 
transporte de calor e de solutos, através de rotinas do tipo de Galerkin para o método dos 
elementos finitos. Alguns detalhes dos procedimentos implementados incluem os 
seguintes aspectos: 

• A equação de transporte de calor considera o transporte convectivo-dispersivo na fase 
líquida assim como a difusão para a fase gasosa; 

• As equações de transporte incluem componentes para reacções não lineares entre as 
fases gasosa e líquida, reacções de equilíbrio linear entre a fase líquida e a gasosa, 
taxas de produção de ordem zero e reacções de degradação de segunda ordem 
(independentes do soluto ou envolvendo reacções de decaimento sequencial de 
primeira ordem); 

• A equação do escoamento contempla um termo de sumidouro destinado a simular a 
absorção de água pelas plantas; 

• A evaporação é considerada separadamente da transpiração. 

O programa pode ser aplicado em zonas húmidas construídas com escoamento do tipo 
vertical ou horizontal, permitindo a definição de fronteiras com geometria irregular. A 
área em que se dá o escoamento pode incluir diferentes tipos de solos, apresentando 
anisotropia local. 



 

Capítulo 4. Modelos matemáticos disponíveis 109 

A modelação dos processos de transformação e degradação bioquímica baseia-se nos 
Modelos de Lamas Activadas (“Activated Sludge Models” – ASM1, ASM2 e ASM3) da 
International Water Association (IWA), destinados a traduzir os processos que ocorrem 
em estações de tratamento de lamas activadas. O modelo ASM1 traduz a remoção de 
matéria orgânica e nutrientes, tendo sido complementado com a remoção de fósforo no 
modelo ASM2. Na última versão do modelo, ASM3, o processo de lise é substituído por um 
processo de respiração (Henze et al., 2000; citado por Langergraber e Šimůnek, 2006). 

 A principal alteração aos modelos do tipo ASM diz respeito à formulação da nitrificação, que 
no ASM ocorre numa única etapa (isto é, a amónia é directamente convertida a nitrato), 
enquanto que no CW2D a nitrificação é representada em duas etapas sequenciais 
(nitrificação da amónia a nitrito e depois de nitrito a nitrato), com base nos modelos 
apresentados por Nowak (1996) e Brouwer et al. (1998) (citados por Langergraber e 
Šimůnek, 2006). 

A descrição das taxas associadas aos diversos processos é efectuada através de expressões do 
tipo Monod, sendo dependentes da temperatura, assim como os coeficientes de difusão. 

O modelo CW2D considera doze variáveis de estado, associadas à evolução dos organismos 
heterotróficos, Nitrosomonoas e Nitrobacter, designadamente as seguintes: 

• Oxigénio dissolvido; 

• Matéria orgânica, expressa em unidades de CQO, dividida entre três componentes: 
rapidamente biodegradável, lentamente biodegradável e inerte; 

• Azoto, dividido em quatro componentes: amónia (NH4+), nitrito (NO2-) nitrato (NO3-) 
e azoto molecular (N2); 

• Fósforo inorgânico; 

• Microrganismos heterotróficos; 

• Microrganismos autotróficos, divididos entre Nitrosomonas e Nitrobacter. 

O azoto e o fósforo orgânico são modelados como parte da CQO. 

Um dos pressupostos do modelo consiste em assumir que a matéria orgânica se encontra 
apenas na fase aquosa, assim como assume que todas as reacções ocorrem na fase aquosa. 
Por outro lado, o biofilme é assumido com ideal, sendo composto por uma matriz homogénea 
de micorganismos uniformemente distribuídos. Todos os microrganismos são considerados 
imóveis, encontrando-se associados exclusivamente à fase sólida. O fecho dos vários ciclos é 
efectuado através da lise, que representa a soma de todos os processos de decaimento e perda 
de microrganismos envolvidos, sendo a respectiva taxa independente de condições 
ambientais. 
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O modelo contempla a simulação de nove processos, designadamente os seguintes: 

• Microrganismos heterotróficos: 
• Hidrólise; 
• Mineralização da matéria orgânica (crescimento aeróbico);  
• Desnitrificação (crescimento anóxico); 
• Lise; 

• Nitrosomonas: 
• Utilização de amónia para crescimento celular aeróbico; 
• Lise de Nitrosomonas; 

• Nitrobacter: 
• Utilização de nitrito para crescimento celular aeróbico; 
• Lise de Nitrobacter. 

Na totalidade do modelo CW2D encontram-se envolvidos 46 parâmetros, sendo 26 relativos 
à cinética das reacções, 6 parâmetros estequiométricos, 8 parâmetros relativos à composição 
de determinadas componentes, 2 parâmetros destinados a descrever a transferência de 
oxigénio entre a fase gasosa e a fase aquosa e 4 parâmetros destinados a descrever a 
dependência dos parâmetros cinéticos da temperatura. 

Adicionalmente, os parâmetros associados ao tipo de material, difusão e adsorção, 
necessários à componente do HYDRUS, têm de ser igualmente especificados. 

Rousseau (2005) 

O modelo apresentado por Rousseau (2005) foi desenvolvido no âmbito da tese de 
doutoramento do autor, tendo sido desenvolvido a partir do modelo de Wynn e Liehr 
(2001), modificando a componente reactiva através do modelo de lamas activadas da IWA 
(ASM), com algumas alterações. 

A metodologia de cálculo associada à componente hidráulica apresenta a mesma estrutura do 
modelo de Wynn e Liehr (2001), designadamente o facto de considerar uniforme a altura de 
água no interior do leito, introduzindo apenas a possibilidade de caudal nulo quando a 
evapotranspiração excede o volume de entrada, e a possibilidade de ocorrência de 
escoamento superficial quando a capacidade de armazenamento é excedida. 

As principais adaptações do modelo de lamas activadas às características das zonas húmidas 
construídas consistiram nos seguintes aspectos: 

• Não é efectuada a distinção entre as fracções CQO particulada inerte e CQO 
particulada inerte derivado do decaimento de microrganismos; 
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• Nos modelos ASM, a CQO particulada inerte é considerada não-biodegradável face ao 
tempo de residência típico de um tanque de lamas activadas. Nas zonas húmidas 
construídas, o tempo de residência da componente particulada pode ascender a vários 
anos, permitindo uma degradação lenta, pelo que foi incorporada a conversão da CQO 
particulada em três parcelas: CQO particulada inerte, CQO solúvel inerte e CQO 
lentamente biodegradável. Este processo é denominado decomposição; 

•  Diversos estudos demonstraram a existência de vias metabólicas anaeróbias (García 
et al., 2003b); Baptista, 2003; citados por Rousseau, 2005), tendo sido incluída esta 
componente no modelo, através das vias metabólicas de bactérias redutoras de sulfato 
e bactérias metanogénicas; 

• Por forma a evitar a acumulação de sulfureto no sistema e a consequente inibição 
microbiológica, foi incluída uma via metabólica inversa de bactérias que promovem a 
oxidação do sulfureto. 

Tal com no modelo de Wynn e Liehr (2001), é considerada a remoção total de sólidos 
suspensos, prevendo-se, no entanto, a ocorrência de arrastamento de sólidos (“solids wash-
out” na terminologia anglo-saxónica), para elevados caudais. 

Os processos associados ao crescimento das plantas são semelhantes aos considerados no 
modelo de Wynn e Lierh (2001), nomeadamente o decaimento/senescência e a degradação 
física das plantas. O crescimento das plantas é traduzido através de “taxas de crescimento 
relativas”, disponíveis na literatura, sendo um processo dependente das concentrações de 
amónia e de nitrato. 

A estrutura do modelo segue a metodologia de reactores de mistura completa em série, com 
um alteração: cada reactor encontra-se dividido numa fracção aeróbia (que representa a 
parte superior do leito, onde existe oxigénio disponível) e numa fracção anaeróbia (que 
representa as camadas inferiores do leito). A jusante de cada reactor dá-se a mistura 
completa das duas fracções, sendo novamente divididas para alimentação do reactor 
seguinte.  

A conjugação desta estrutura com a componente hidráulica é efectuada considerando 
variação de caudal, embora se considere constante o caudal ao longo do leito, para cada passo 
de cálculo. 

O modelo contempla a simulação de 26 variáveis de estado, envolvendo 100 parâmetros.  

4.6.4. Redes neuronais 

A utilização de redes neuronais baseia-se no processamento de neurónios. Estas redes 
permitem aplicações numa gama alargada de domínios, designadamente na previsão de 
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séries temporais, reconhecimento de padrões e processos de controlo (Nayak et al., 2006; 
citado por Akratos et al., 2008). 

A principal vantagem face às metodologias tradicionais reside no facto de não ser necessário 
o conhecimento da natureza dos processos subjacentes ao fenómeno em estudo, resultando, 
assim, numa abordagem tipo “caixa-fechada”, onde os mecanismos físicos dos processos 
envolvidos não são explicitados. Actualmente, encontram-se disponíveis diversos tipos de 
redes neuronais, sendo a selecção do tipo de rede dependente da natureza do problema e do 
tipo de dados disponíveis. 

Um dos tipos de redes neuronais diz respeito às redes por camadas, que são compostas 
geralmente por uma camada de neurónios correspondente às variáveis de entrada, uma ou 
mais camadas de neurónios onde se dá o processamento da informação e “aprendizagem” e 
uma camada de neurónios de saída, que corresponde aos resultados. 

Cada neurónio encontra-se ligado a todos os neurónios da camada seguinte através de uma 
sinapse, que representa o peso entre cada dois neurónios. Cada neurónio é caracterizado por 
uma variável de estado e por uma variável de desvio, tendo associada uma função de 
activação, que determina o estado desse neurónio em função do seu desvio, dos pesos das 
sinapses a ele ligadas e dos estados dos neurónios associados às sinapses anteriores. 

A aplicação de redes neuronais em sistemas de saneamento tem vindo a ser desenvolvida 
sobretudo no domínio do tratamento de águas residuais por processos convencionais (Jean et 
al., 1997; Chen et al., 2001; Mohamed et al., 1999; Hamed et al., 2004; citados por Tomenko 
et al., 2007). A aplicação a zonas húmidas construídas encontra-se ainda numa fase muito 
preliminar de desenvolvimento, sendo utilizadas redes do tipo Perceptrões de Camadas 
Múltiplas (PCM) e Redes de Função de Base Radial (RFBR). 

Os principais trabalhos neste domínio dizem respeito aos estudos de Tomenko et al. (2007) e 
Akratos et al. (2008), que aplicaram a tecnologia de redes neuronais em redes do tipo PCM e 
RFBR para estimar concentrações de descarga da CBO5 e CQO no efluente. 

Tomenko et al. (2007) apresentam um estudo comparativo dos dois tipos de rede (PCM e 
RFBR) para estimativa das concentrações da CBO5 à saída de uma zona húmida construída, 
alimentada com efluente secundário em operação em Nova Deli (Índia). As variáveis de 
entrada consideradas foram as que se apresentam em seguida: 

• Concentração da CBO5 à entrada a zona húmida construída; 

• Carga hidráulica; 

• Carga orgânica; 

• Temperatura; 
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• Velocidade; 

• Distância à entrada do leito. 

O único neurónio (resultado) de saída diz respeito à concentração da CBO5 correspondente a 
determinada distância da entrada do leito (foram utilizadas no estudo amostras intermédias, 
isto é, relativas a efluente recolhido no interior do leito). Os resultados obtidos apresentam 
um ajustamento muito próximo dos valores medidos, com coeficiente R2 superior a 0,99 para 
ambas as redes. A título ilustrativo apresenta-se, na Figura 4.3, a representação gráfica dos 
valores medidos e estimados pelo modelo, para uma rede neuronal do tipo PCM. 

 
Figura 4.3 – Resultados experimentais e simulados pela aplicação de uma rede neural do 

tipo PCM para a concentração da CBO5 (adaptada de Tomenko et al, 2006). 

O trabalho apresentado em Akratos et al. (2008) apenas contempla a utilização de redes do 
tipo PCM, com base num total de nove variáveis de entrada, designadamente as seguintes: 

• tempo de retenção hidráulico; 

• temperatura da água residual; 

• porosidade do meio de enchimento; 

• mês da recolha; 

• humidade atmosférica; 

• pressão atmosférica; 

• fluxo de calor; 

• velocidade do vento; 

• precipitação. 

A inclusão de variáveis meteorológicas destinou-se a introduzir o efeito da 
evapotranspiração. 
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Os resultados da simulação traduzem de forma deficiente os valores observados (R2=0,68), 
sendo que parte dos desvios pode dever-se ao facto de os dados utilizados serem provenientes 
de cinco zonas húmidas construídas diferentes. 
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“Nature, to be commanded, must be obeyed” 

– Francis Bacon  

5. Sustentabilidade de sistemas 
de tratamento em pequenos 

aglomerados 

5.1.  Considerações gerais 

Durante várias décadas, o saneamento de águas residuais pequenos aglomerados em 
Portugal foi alvo de uma lenta evolução, sendo grande parte do tratamento, quando existia, 
assegurado por fossas sépticas individuais ou colectivas, seguidas de meios de disposição 
final variados, como são a infiltração no solo, por poços absorventes ou trincheiras de 
infiltração. 

O aumento das exigências de qualidade dos meios receptores conduziu à aplicação crescente 
de tecnologias de tratamento que assegurassem um grau de tratamento secundário, em que a 
redução da concentração de matéria orgânica e de sólidos suspensos totais constitui um dos 
principais objectivos. Neste âmbito, as tecnologias convencionalmente utilizadas para o 
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tratamento secundário de efluentes de pequenos aglomerados incluem as lamas activadas 
(frequentemente na variante de arejamento prolongado) e os leitos percoladores (baixa ou 
média carga), ou ainda, em menor escala, os discos biológicos. Nalgumas zonas do país, com 
especial ênfase no Alentejo e Algarve, devido a condições climáticas favoráveis e terrenos 
disponíveis são ainda vulgarmente utilizados sistemas de lagunagem. 

Paralelamente, e no seguimento da análise efectuada no capítulo 2, tem vindo a observar-se 
um aumento dos requisitos de qualidade de efluentes de sistemas de tratamento de pequenos 
aglomerados a diferentes níveis, nomeadamente a necessidade de providenciar, 
tendencialmente, o mesmo nível de tratamento exigido a sistemas de tratamento de maiores 
dimensões, a custos comportáveis pela comunidade e de uma forma sustentável. 

 Neste contexto, e após a apresentação detalha das características de zonas húmidas 
construídas efectuada no capítulo 3, justifica-se uma análise no contexto mais abrangente do 
saneamento de pequeno aglomerados, designadamente na capacidade de resposta que esta 
tecnologia oferece em comparação com alternativas convencionais. 

5.2. A sustentabilidade e os sistemas de tratamento de águas 
residuais 

As preocupações ambientais e a integração entre ambiente e sociedade constituem um 
assunto de destaque na actualidade, que assume uma dimensão global.  

A consciência ambiental acentuou-se a partir de meados do século XX, com preocupações de 
ordem demográfica e de consumo de recursos, tendo progressivamente atingido uma 
dimensão global através de diversas conferências como a Conferência de Estocolmo em 1972 
e a Conferência do Rio em 1992. 

 De facto, o crescimento populacional exponencial registado a nível mundial no último 
século, conjuntamente com os avanços tecnológicos verificados, levaram a um aumento dos 
padrões de consumo que conduziu à utilização de recursos naturais para além da respectiva 
capacidade de restabelecimento, em diversos locais do planeta. Paralelamente, os resíduos 
gerados pelas actividades humanas aumentaram também em conformidade, excedendo 
nalguns casos a capacidade de absorção por parte do ambiente envolvente. 

Estas acções conduziram a efeitos diversos, e em diferentes escalas, como sendo a redução 
das reservas de pesca, a destruição de florestas para obtenção de matérias-primas e solo 
arável ou a saturação dos campos com agricultura intensiva. A uma escala global, o aumento 
da concentração dos gases de estufa, a contaminação de fontes de água doce ou de solos antes 
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produtivos constituem exemplos da saturação da capacidade de absorção e regeneração dos 
ecossistemas terrestres. 

A consciência dos limites do planeta face às actividades humanas e a necessidade de inverter 
as tendências actuais por forma a reduzir os desequilíbrios gerados é frequentemente 
traduzida através do conceito de desenvolvimento sustentável. A definição globalmente  
aceite remonta ao célebre Relatório Brundtland (WCED, 1987), que define como o 
“desenvolvimento que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade 
de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades”. 

A implementação do desenvolvimento sustentável assentava inicialmente no equilíbrio de 
dois pilares fundamentais: o desenvolvimento económico e a protecção do ambiente. Após a 
Cimeira Social de Copenhaga, realizada em 1995, foi integrada a vertente social como terceiro 
pilar do conceito de desenvolvimento sustentável. Deste modo, embora actualmente se 
mantenha o mesmo desígnio inicial, a sua implementação é realizada com base em três 
pilares essenciais, representados na Figura 5.1: o desenvolvimento económico, a coesão social 
e a protecção do ambiente (IA, 2002). 

 

Figura 5.1 – Os três pilares do desenvolvimento sustentável. 

A aplicação deste conceito estende-se a todas as áreas da actividade humana, incluindo, ao 
saneamento de águas residuais. Neste domínio, uma solução sustentável envolve diversos 
aspectos, dos quais se salientam os seguintes: 

• Uso limitado de materiais e energia; 

• Uso limitado de reagentes; 

• Uso limitado de recursos humanos para operação e manutenção dos sistemas; 

• Integração adequada na envolvente, designadamente em termos estéticos e visuais; 

• Aceitação por parte da população. 

Estas directrizes devem ser conjugadas, no sentido de evitar ainda problemas noutras 
comunidades, afastadas no tempo ou no espaço (Balkema et al., 2002). 
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5.3. A avaliação da sustentabilidade em sistemas de 
tratamento de águas residuais 

Uma vez especificados os aspectos particulares de uma solução sustentável, um dos desafios 
actuais para a aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável consiste na definição da 
forma mais adequada de avaliar as vertentes da sustentabilidade anteriormente referidas.  

A avaliação da sustentabilidade de sistemas de saneamento tem sido realizada em diversas 
vertentes. As metodologias empregues são diversas, variando na forma de aplicação e na 
abrangência dos três pilares do desenvolvimento sustentável anteriormente definidos. 

Duas das metodologias correntemente utilizadas na análise da sustentabilidade de sistemas 
de saneamento incluem a análise de ciclo de vida (ACV) e os indicadores de sustentabilidade. 
Seguidamente, apresenta-se uma breve descrição de cada metodologia assim como alguns 
exemplos de aplicação e a comparação do desempenho das tecnologias de tratamento de 
águas residuais, entre as quais se incluem as zonas húmidas construídas. 

Análise do ciclo de vida 

A ACV foi concebida com o objectivo de analisar os diferentes impactes ambientais que 
possam ocorrer durante o período de vida de um produto, processo ou serviço. Esta 
ferramenta apresenta uma metodologia estruturada que contempla as seguintes etapas: 

1. Objectivos e âmbito 

Compreende a descrição do produto, processo ou serviço a analisar 
(genericamente identificado por unidade funcional), o contexto da avaliação e a 
identificação das fronteiras e aspectos ambientais a analisar. 

2. Análise de Inventário 

Compreende a identificação e quantificação da energia, água e materiais 
utilizados, a partir dos quais são identificadas e quantificadas as emissões 
ambientais correspondentes (ex. emissões gasosas e produção de resíduos 
sólidos), susceptíveis de provocar impacte no ambiente. 

3. Avaliação de Impactes Ambientais 

Compreende a avaliação dos efeitos sobre o homem e sobre a ecologia dos 
aspectos identificados na Análise de Inventário. Esta etapa inclui o agrupamento 
dos impactos em categorias de ambiente ambiental como sendo a degradação de 
recursos, potencial de aquecimento global ou a degradação da camada de ozono, 
entre outros. Os valores de cada categoria podem ser posteriormente 
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normalizados e agregados de acordo com uma função de ponderação, por forma a 
obter-se um indicador único. 

4. Interpretação de resultados 

Esta etapa destina-se a apreciar as informações resultantes da análise de inventários e 
da avaliação de impactes, por forma a extrair conclusões e elaborar recomendações.  

Uma das principais vantagens da ACV reside na estrutura concisa que apresenta e nas 
aplicações já realizadas a uma vasta gama de produtos e serviços, incluindo diferentes 
componentes do ciclo urbano da água. No entanto, uma das principais desvantagens 
associadas à aplicação desta metodologia diz respeito ao elevado volume de dados 
necessários para a sua aplicação, relativos à caracterização da unidade de análise. De igual 
modo, a agregação em categorias de impacte previamente definidas não permite uma análise 
mais específica das emissões que são mais relevantes para o tratamento de águas residuais. 
Para além destes aspectos, a avaliação global da sustentabilidade, tendo em conta os três 
pilares definidos anteriormente, requer a utilização de indicadores adicionais, uma vez que a 
ACV se limita a um conjunto restrito de aspecto técnicos e ambientais (Balkema et al., 2002).  

As aplicações da ACV ao estudo da sustentabilidade de sistemas de tratamento de águas 
residuais incluem, entre outros, a análise de diferentes alternativas de disposição final de 
lamas de ETAR (Palme et al., 2005) e a comparação de diferentes tecnologias de tratamento 
de águas residuais para pequenos aglomerados (Dixon et al., 2003; Machado et al., 2007). 

A comparação de uma ETAR com tratamento biológico por zonas húmidas construídas e uma 
ETAR de lamas activadas revelou impactes inferiores no caso da zona húmida construída 
(Machado et al., 2007). Os resultados da ACV demonstram diferenças significativas entre as 
duas tecnologias no indicador relativo ao aquecimento global, uma vez que as zonas húmidas 
construídas contribuem para a redução deste fenómeno devido à absorção de dióxido de 
carbono, enquanto que os processos envolvidos numa ETAR de lamas activadas conduzem à 
libertação de gases que contribuem para o efeito estufa. Na Figura 5.2 apresenta-se a 
contribuição relativa de cada fase do ciclo de vida das duas ETAR para cada categoria de 
impacte. 

A análise dos resultados permite ainda concluir que é durante a fase de operação e 
manutenção que ocorrem os principais impactes, no caso da ETAR de lamas activadas. Esta 
situação resulta da extensão deste período face ao total do ciclo de vida da infra-estrutura. No 
caso da ETAR com tratamento por zonas húmidas construídas, a fase de construção 
apresenta já maior peso no impacte global, evidenciando que durante a exploração os 
impactes são mais reduzidos, e até positivos, designadamente no que respeita às categorias 
degradação de factores abióticos, aquecimento global e acidificação. 
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Figura 5.2 – Contribuição das diversas fases do ciclo de vida de ETAR para as diferentes 

categorias de impacte ambiental (adaptada de Machado et al., 2007). 

Indicadores de sustentabilidade 

O recurso a indicadores para avaliar a sustentabilidade de um dado produto, fenómeno ou 
acção, constitui uma ferramenta com potencial para abranger as diferentes vertentes da 
sustentabilidade. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 
2003), um indicador é definido como “um parâmetro, ou valor calculado a partir dos 
parâmetros, fornecendo indicações sobre ou descrevendo o estado de um fenómeno, do 
meio ambiente ou de uma zona geográfica, de uma amplitude superior às informações 
directamente ligadas ao valor de um parâmetro”. 

A aplicação deste conceito nem sempre conduz a resultados comparáveis, em virtude de 
diferentes objectivos e âmbitos, encontrando-se actualmente disponível uma variedade de 
aplicações de indicadores de sustentabilidade. As condições de aplicação, como sendo 
diferentes tipos de ocupação (urbano, rural ou semi-rural) podem determinar diferentes tipos 
de indicadores para cada área específica, não sendo necessariamente aplicáveis nas restantes. 
Outros motivos incluem a disponibilidade de dados, as diferentes metodologias disponíveis e 
a falta de consenso, relativamente à definição de sustentabilidade e de indicadores (Muga e 
Mihelcic, 2008). 
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Muga e Mihelcic (2008) propõem um conjunto de indicadores que englobam as três 
vertentes do desenvolvimento sustentável, destinados a avaliar a sustentabilidade de 
diferentes tipos de tecnologias de tratamento de águas residuais. No Quadro 5.1 apresentam-
se os indicadores propostos por aqueles autores, incluindo as unidades respectivas. 

Quadro 5.1 – Indicadores de sustentabilidade para tecnologias de tratamento de águas residuais 
propostos por Muga e Mihelcic, 2008. 

Indicador Unidades

Económicos

Custo de investimento $/caudal tratado

Encargos de operação e manutenção $/caudal tratado

Custos para o utilizador $/mês

Ambientais

Consumo de energia kWh/caudal tratado 
Remoção de CBO5 %

Remoção de SST %

Remoção de Azoto %

Remoção de Fósforo %

Remoção de microrganismos patogénicos %

Sociais

Participação pública (na selecção da tecnologia) qualitativo

Dimensão da população servida População/caudal tratado

Estética Grau de odor

Pessoal necessário para a operação Pessoal/caudal tratado

Grau de educação do pessoal licença necessária para a operação

Área necessária para a implantação área/caudal tratado  

A aplicação efectuada por estes autores considera três grandes grupos de tecnologias: 
processos biológicos convencionais (i.e., lamas activadas), lagunagem (facultativa, anaeróbica 
e aeróbica) e tratamento no solo (infiltração lenta, infiltração rápida e escoamento 
superficial). O cálculo dos indicadores foi efectuado a partir de uma revisão bibliográfica 
sobre diversas tecnologias, reflectindo deste modo tendências médias de cada tipo, e não a 
situação concreta de sistemas específicos em operação. 

Após o cálculo de cada indicador foi efectuada a normalização de cada um numa escala de 1 
(mais sustentável) a 3 (menos sustentável), por forma a obter uma visão global da 
sustentabilidade de cada tecnologia. A representação gráfica dos diversos indicadores 
encontra-se apresentada na Figura 5.3. 

O estudo dos três tipos de tecnologia aponta a lagunagem e o tratamento no solo como os 
mais sustentáveis. Apesar da análise não incluir zonas húmidas construídas, a metodologia e 
os indicadores utilizados poderiam ser facilmente adaptadas para este tipo de tecnologias. 
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Figura 5.3 – Comparação de processos biológicos, lagunagem e tratamento no solo através de 

indicadores de sustentabilidade (adaptada de Muga e Mihelcic, 2008). 

Para além da avaliação de diferentes tecnologias, o recurso a indicadores de sustentabilidade 
pode ser utilizado na selecção da tecnologia de tratamento mais adequadas para determinada 
situação. Balkema (2003) desenvolveu uma ferramenta de apoio à decisão para selecção de 
tecnologias de tratamento, baseada na avaliação da sustentabilidade dos diferentes sistemas 
disponíveis.  

5.4. Aplicação de indicadores de sustentabilidade a ETAR de 
pequena dimensão em Portugal 

A crescente divulgação e aceitação em Portugal de zonas húmidas construídas, sobretudo 
com a implementação dos objectivos estabelecidos no PEASSAR 2000-2006, aumentaram de 
forma significativa o número destas instalações para o tratamento de águas residuais de 
pequenos aglomerados. De facto, entre as 155 ETAR adjudicadas por empresas do grupo 
Águas de Portugal, AdP, entre 2001 e 2004, 64 (41%) corresponderam a sistemas de 
tratamento com zonas húmidas construídas (Carreira et al., 2004). 

Em virtude do crescente interesse verificado nesta tecnologia, e uma vez que a continuação 
do esforço nacional para aumentar a taxa de atendimento no saneamento de águas residuais 
se encontra associado, em parte, ao saneamento de pequenos aglomerados, considera-se 
pertinente comparar estas tecnologias com sistemas tradicionalmente utilizados, à luz dos 
princípios de desenvolvimento sustentável. 
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A análise foi efectuada através da aplicação de indicadores de sustentabilidade. O estudo 
desenvolvido foi inicialmente apresentado em Galvão et al. (2005), tendo-se considerado os 
seguintes indicadores: 

• Área ocupada por habitante servido [m2/hab.]  

Este parâmetro engloba a área total ocupada pela ETAR considerando-se, para além 
dos órgãos de tratamento, os caminhos de circulação, as infra-estruturas de 
tratamento de lamas e o edifício de exploração; 

• Betão consumido por habitante servido [m3/hab.] 

Este parâmetro engloba apenas o betão associado à construção dos órgãos de 
tratamento, incluindo obra de entrada, tratamento primário e tratamento secundário; 

• Potência instalada por habitante servido [kW/hab.] 

Este parâmetro engloba apenas a potência associada ao funcionamento dos órgãos de 
tratamento primário e secundário, nomeadamente estações elevatórias, equipamento 
de arejamento e recirculação de lamas; 

• Custos de construção civil por habitante servido [€/hab.] 

Este parâmetro engloba apenas os órgãos associados ao tratamento primário e 
secundário. Os órgãos de tratamento preliminar não foram considerados uma vez que 
se encontram, frequentemente, integrados na estação elevatória inicial, cuja 
implantação depende fundamentalmente da cota de chegada do colector de entrada 
na ETAR; 

• Custos de equipamento por habitante servido [€/hab.]  

Este parâmetro refere-se aos custos do equipamento associado ao tratamento 
primário e secundário (sem incluir a estação elevatória inicial), incluindo custos de 
grupos electrobomba, válvulas de controlo e manobra e pequenos acessórios como 
comportas de “by-pass”. 

A selecção dos indicadores foi efectuada tendo em consideração a informação disponível, que 
é usualmente escassa, sendo frequentemente limitada a dados de projecto. A opção pelo 
cálculo relativo ao número de habitantes destina-se a permitir uma medida relativa de cada 
parâmetro, possibilitando assim a comparação entre sistemas. 

A área ocupada, betão consumido e potência instalada pretendem traduzir a vertente 
ambiental da sustentabilidade das ETAR analisadas, enquanto que os custos de construção se 
referem à vertente económica. O cálculo dos custos de equipamento reflectem, por um lado, e 
de forma indirecta, a componente económica associada à exploração, traduzindo igualmente, 
e à semelhança da potência instalada, a vertente ambiental de consumo de energia necessário 
à operação do sistema. 
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A vertente social constitui, possivelmente, a área onde a definição de indicadores é mais 
complexa, em virtude da subjectividade subjacente. Adicionalmente, representa também a 
área onde a informação pode ser mais difícil de obter. Potenciais indicadores de 
sustentabilidade neste domínio podem incluir, para além dos constantes no Quadro 5.1, a 
utilização das instalações para usos distintos do tratamento de águas residuais (ex. lazer no 
caso das zonas húmidas construídas) ou a percepção visual das instalações. Estes indicadores 
não foram calculados devido à indisponibilidade de dados. 

A aplicação dos indicadores de sustentabilidade descritos foi efectuada para um conjunto de 
21 ETAR projectadas ou em operação na zona Norte e Centro de Portugal, destinadas ao 
tratamento biológico dos efluentes. Todas as instalações foram dimensionadas por forma a 
garantir uma concentração da CBO5 no efluente de 25 mg/l. As tecnologias de tratamento 
consideradas incluem lamas activadas na vertente de arejamento prolongado e leitos 
percoladores de baixa carga (considerados, neste tese, como sistemas convencionais), e zonas 
húmidas construídas. 

No Quadro 5.2 apresentam-se as principais características das ETAR analisadas, incluindo o 
número de habitantes servido e o tipo de tratamento biológico associado.  

Quadro 5.2 – Caracterização das ETAR analisadas: localização, população servida e 
tipo de tratamento biológico. 

ETAR Concelho Pop.servida Tipo de tratamento biológico

[hab.]

Travanca do Mondego Penacova  400 FS + ZHC

Porto da Raiva  250 FS + ZHC

Oliveira Mondego  300 FS + ZHC

Coiço  200 FS + ZHC

Cunhedo  200 FS + ZHC

Silveirinho  150 FS + ZHC

Paredes  200 FS + LP

Cruz do Soito  150 FS + ZHC

Castinçal  250 FS + LP

Parada  200 FS + LP

S. Paio Mondego  250 FS + ZHC

Rebordosa  500 TI + LP

Meimão Penamacor  550 FS + ZHC

Vale Sra. da Póvoa 2 300 LA + DS

Amiais Sabugal  650 FS + ZHC

Barroca Fundão  500 FS + LP

Silvares 1 500 LA + DS

Galifonge Viseu  550 TI + ZHC

Lustosa  800 TI + ZHC

Ribafeita  800 TI + ZHC

Criação Cantanhede 1 100 TI + ZHC
FS - fossa séptica; TI - tanque Imhoff; ZHC - zona húmida construída;
LA - lamas activadas (arejamento prolongado); LP - leito percolador; DS - Decantador secundário.  
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Os indicadores foram calculados para cada ETAR, procedendo-se à representação dos valores 
obtidos em função da população servida. Esta opção permite observar os efeitos de escala 
associados à dimensão da população. 

Na Figura 5.4 apresenta-se a relação entre a população servida e a área ocupada por cada 
ETAR, por habitante.  
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Figura 5.4 – Área ocupada por habitante em função da população servida. 

Conforme se pode observar, os valores necessários para a implantação de sistemas 
convencionais variam entre 1 e 4 m2/hab., enquanto que para as zonas húmidas construídas a 
área necessária é cerca de 3 a 5 vezes superior, variando entre 4 e 14 m2/hab. 

Os sistemas convencionais necessitam, assim, de uma área de implantação por habitante 
servido inferior à necessária para zonas húmidas construídas. No caso dos sistemas 
convencionais, o fornecimento de energia e oxigénio através de meio mecânicos “artificiais” 
permite acelerar o processo de tratamento, reduzindo o tempo de retenção no interior do 
sistema e a área necessária para o desenvolvimento dos processos. 

 Em zonas húmidas construídas, baseadas em processos de tratamento naturais, onde a 
energia solar constitui a principal fonte de energia, o fluxo de energia é mais lento, sendo 
necessário um maior tempo de retenção do efluente, que se reflecte numa área ocupada mais 
elevada para atingir o mesmo grau de tratamento. 

A Figura 5.5 apresenta a relação entre a população servida e o volume de betão utilizado na 
construção dos órgãos de tratamento da ETAR, por habitante.  
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Figura 5.5 – Betão consumido por habitante em função da população servida. 

A apreciação dos resultados permite constatar que as ETAR com tratamento através de zonas 
húmidas construídas necessitam de volumes de betão para a construção civil 2 a 3 vezes 
inferiores aos que necessitam os sistemas de tratamento por lamas activadas ou com leitos 
percoladores. Esta situação evidência um menor consumo de recursos necessários à 
produção do betão, por parte das zonas húmidas construídas. 

Na Figura 5.6 apresenta-se a relação entre a população servida e a potência instalada na 
ETAR (associada ao tratamento biológico), por habitante. 
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Figura 5.6 – Potência instalada por habitante em função da população servida. 

Conforme se pode observar, diversas das ETAR analisadas com tratamento através de zonas 
húmidas construídas não necessitam de potência instalada associada ao processo de 
tratamento, especialmente para populações inferiores a 500 habitantes. Para populações 
servidas acima deste valor, a potencia instalada destina-se a assegurar o funcionamento de 
pequenas instalações de bombagem de lamas do órgão de tratamento primário (geralmente 
um tanque Imhoff) para os leitos de secagem. Nas ETAR de menor dimensão, em que o 
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tratamento primário é efectuado através de fossas sépticas, as lamas são armazenadas neste 
órgão sendo retiradas periodicamente (em regra anualmente ou de dois em dois anos). 

Na Figura 5.7 apresenta-se a relação entre a população servida e o custo de construção civil 
da ETAR (associados ao tratamento biológico), por habitante. 

0

100

200

300

400

500

600

0 500 1000 1500 2000 2500

População servida

C
us

to
 d

e 
co

ns
t. 

ci
vi

l [
€/

ha
b.

]

Zonas húmidas construídas Sistemas convencionais  
Figura 5.7 – Custos de construção civil por habitante em função da população servida. 

A distribuição dos custos apresentada na figura apresenta uma sobreposição entre os tipos de 
tratamento considerados, indiciando encargos de construção semelhantes. No entanto, para 
populações inferiores a 250 habitantes, e no universo das ETAR consideradas, a tecnologia de 
zonas húmidas apresenta valores de custo de construção civil 1,5 vezes inferiores aos dos 
sistemas convencionais. Por outro lado, para populações superiores a 100 habitantes, os 
sistemas convencionais apresentam custos de investimento per capita inferiores. 

O cálculo do indicador relativo ao custo de equipamento electromecânico por habitante 
servido, cuja representação consta da Figura 5.8, permite analisar, conjuntamente com os 
resultados da Figura 5.7, o “peso” do equipamento face à construção civil e ao investimento 
total. 
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Figura 5.8 – Custos de equipamento por habitante em função da população servida. 
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Da análise da Figura 5.8 verifica-se que as ETAR com zonas húmidas construídas apresentam 
custos de equipamento inferiores aos dos sistemas convencionais, mesmo para infra-
estruturas de maior dimensão. Em conformidade com os resultados obtidos para a potencia 
instalada em cada ETAR, diversas ETAR com zonas húmidas construídas apresentam custos 
nulos de equipamento electromecânico, em virtude da energia necessária ao processo de 
tratamento se encontrar associada a processos naturais.  

A apreciação global da aplicação dos indicadores de sustentabilidade revela que uma das 
principais vantagens da implementação de zonas húmidas construídas reside na reduzida 
necessidade de energia por processos mecânicos, associada ao processo de tratamento. Esta 
situação reflecte-se ainda no pessoal necessário para a operação da ETAR que será, numa 
primeira análise, em menor número relativamente aos sistemas convencionais. De igual 
modo, a probabilidade de falha do sistema de tratamento por avaria mecânica torna-se 
também mais reduzida conferindo, deste ponto de vista, maior fiabilidade ao desempenho do 
sistema de tratamento. 

Em termos de consumo de recursos, a quantidade de betão associada à construção de zonas 
húmidas construídas é cerca de 2 a 3 vezes inferior à associada aos sistemas de tratamento 
convencionais. No entanto, a utilização de outro tipo de materiais e matérias-primas, como 
sendo o meio de enchimento dos leitos (no caso das zonas húmidas construídas) ou os 
reagentes utilizados durante a fase de exploração (no caso dos sistemas convencionais) 
deverão ser considerados em estudos futuros. 

A potencial desvantagem associada à implantação de zonas húmidas construídas será, 
possivelmente, e no âmbito desta análise, a exigência de maiores de áreas de implantação. No 
entanto, atendendo que o recurso a estas tecnologias se efectua, frequentemente, em zonas de 
ocupação predominantemente rural e para aglomerados de pequena dimensão, a 
disponibilidade de espaço poderá constituir uma condicionante menor, compensada pelos 
restantes benefícios.  

Para finalizar, salienta-se que a análise desenvolvida constitui uma avaliação preliminar da 
sustentabilidade de pequenos sistemas de saneamento, tendo sido condicionada pela 
reduzida disponibilidade de dados. A vertente social do desenvolvimento sustentável 
constitui, sem dúvida, uma área de análise futura, por forma a permitir uma visão global e 
integrada da sustentabilidade dos sistemas analisados. Estudos posteriores poderão incluir, a 
título de exemplo, inquéritos à população destinados a traduzir a respectiva percepção dos 
sistemas de tratamento. 

O número de indicadores associados a cada uma das três vertentes do desenvolvimento 
sustentável poderá ser igualmente alargado, por forma a relevar aspectos mais particulares. 
Neste domínio Marcão e Espadinha (2006) e Fábregas (2006) propõem um conjunto de 
indicadores mais detalhado. A título informativo, inclui-se nos Quadros A. 1 a A.3, do Anexo 
I, o conjunto de indicadores proposto por Fábregas (2006). 
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“Science arises from the very human desire to understand and control 
the world” 

– M. Mitchell 

6. Estudos de campo em ETAR 
de zonas húmidas 

construídas 

6.1. Considerações gerais 

O carácter estocástico dos sistemas naturais reflecte-se em zonas húmidas construídas, onde 
a variabilidade de resultados dificulta a percepção dos fenómenos envolvidos e a previsão do 
comportamento desta tecnologia de tratamento. A realização de estudos de campo reveste-se, 
neste contexto, de importância significativa, uma vez que na maioria dos casos só através de 
um conjunto alargado de observações é possível aferir o desempenho global da ETAR.   

A presente tese pretende contribuir para o aumento do conhecimento de zonas húmidas 
construídas destinadas ao tratamento de águas residuais domésticas, em duas vertentes 
complementares, designadamente as seguintes:  
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• Comportamento hidráulico e hidrológico: análise de caudais afluentes e efluentes, 
incluindo a contribuição da evapotranspiração para a redução de caudais que são 
descarregados no meio receptor; 

• Comportamento ambiental: análise de qualidade do efluente tratado, através de 
resultados de diversos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, obtidos em 
campanhas de amostragem. 

O estudo do comportamento hidráulico e ambiental de zonas húmidas construídas foi 
realizado em duas ETAR localizadas no concelho de Odemira, que dispõem, cada uma, de um 
leito com escoamento sub-superficial horizontal para tratamento biológico dos efluentes. As 
instalações encontram-se em funcionamento desde 2001, servindo populações de pequena 
dimensão. 

Nos sub-capítulos que se seguem é apresenta uma descrição de cada ETAR, com ênfase para 
alguns aspectos de pormenor relativos às zonas húmidas construídas, seguindo-se a 
apresentação e análise de resultados. 

6.2. Descrição das instalações 

6.2.1. Aspectos gerais 

As duas ETAR seleccionadas para o estudo do comportamento hidráulico e ambiental de 
leitos de macrófitas localizam-se no concelho de Odemira, servindo as povoações de Fataca e 
Malavado. Na Figura 6.1 apresenta-se a localização de cada uma das ETAR, que distam 1,5 
km entre si, encontrando-se a cerca de 8 km da cidade de Odemira, sede de concelho. 

 

Figura 6.1 – Localização das ETAR de Fataca e Malavado. 
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Cada uma das povoações é constituída maioritariamente por habitações unifamiliares de um 
piso, existindo um pequeno estabelecimento de restauração na povoação de Malavado. No 
Quadro 6.1 apresenta-se a população residente em cada uma das povoações, de acordo com 
os Censos de 2001 (INE, 2002). 

Quadro 6.1 – População residente em Fataca e Malavado em 2001. 

Povoação População residente 2001

[hab.]

Fataca 80

Malavado 104  

Na Figura 6.2 apresenta-se uma vista geral da ETAR de Fataca e na Figura 6.3 apresenta-se 
uma vista geral da ETAR de Malavado. 

 
Figura 6.2 – Vista geral da ETAR de Fataca. 

 
Figura 6.3 – Vista geral da ETAR de Malavado. 

Ambas as ETAR apresentam um esquema de tratamento constituído por uma grade manual, 
para pré-tratamento (remoção de sólidos grosseiros), seguida de uma fossa séptica, para 
tratamento primário, terminando numa zona húmida construída de escoamento 
sub-superficial horizontal para tratamento secundário do efluente. O escoamento no interior 
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da ETAR dá-se de forma totalmente gravítica, não sendo necessário fornecer energia ao 
processo de tratamento, através de equipamento electromecânico. 

No que respeita ao tipo de caudais afluentes, embora a rede de drenagem de ambas as 
povoações tenha sido concebida como separativa, verifica-se a afluência de caudais pluviais 
ao sistema, de acordo com informações fornecidas pelo técnico responsável pela manutenção 
de ambas as ETAR. A existência, na prática, de uma rede separativa deficiente traduz-se no 
aumento de caudal afluente após a ocorrência de precipitação, sendo o efeito mais 
significativo, de acordo com o mesmo técnico, na ETAR do Malavado. 

Na Figura 6.4 apresentam-se imagens de órgãos ou componentes da ETAR de Fataca, 
referindo-se a Figura 6.5 à ETAR de Malavado. 

Tanto a zona húmida construída de Fataca como a de Malavado apresentam características 
típicas da generalidade dos leitos de macrófitas de escoamento horizontal sub-superficial, 
apresentadas no capítulo 3. Os principais aspectos a assinalar dizem respeito ao facto de 
encontrarem impermeabilizadas com uma geomembrana de polietileno de alta densidade, 
sendo a regulação da altura de água no interior do leito efectuada por meio de uma tubagem 
invertida com possibilidade de regulação do respectivo comprimento, conforme consta da 
Figura 6.4e) e da Figura 6.5e). A distribuição do efluente é efectuada por meio de uma 
tubagem perfurada existente no interior do leito, localizada a meia altura do enchimento de 
gravilha mais grosseira que compõe a secção inicial. 

   
a) b) c) 

  
d) e) 

Figura 6.4 – Componentes da ETAR de Fataca: a) canal de gradagem, b) fossa séptica, c) 
câmara de saída da fossa séptica, d) pormenor da zona húmida construída, e) câmara de 

saída da zona húmida construída. 
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a) b) c) 

  

d) e) 

Figura 6.5 – Componentes da ETAR de Malavado: a) pormenor do canal de gradagem, b) 
fossa séptica, c) câmara de saída da fossa séptica, d) pormenor da zona húmida construída, e) 

câmara de saída da zona húmida construída. 

A descarga final das ETAR é efectuada na ribeira de Bico da Fataca. Na Figura 6.6 
apresentam-se vistas de cada um dos locais de descarga. 

  
a) b) 

Figura 6.6 – Locais de descarga dos efluentes das ETAR: a) Fataca; b) Malavado. 

A população em ano de horizonte de projecto (ano 2018) considerada no dimensionamento 
de cada ETAR foi de 200 e 350 habitantes para, respectivamente, Fataca e Malavado (CMO, 
1997). No Quadro 6.2 apresentam-se os parâmetros mais relevantes que constam do projecto 
de execução de cada uma das ETAR.  
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Quadro 6.2 – Dados relativos ao projecto de execução das ETAR de Fataca e Malavado. 

Grandeza Un. ETAR

Fataca Malavado

Caudal médio diário de projecto* m3/dia 24 42

Caudal ponta diário de projecto* l/s 1,1 1,9

Fossa Séptica

Volume m3 72 128

N.º compartimentos - 2 2

Profundidade m 2,3 2,3

Zona Húmida Construída

Largura do fundo m 10,6 14,8

Comprimento do fundo m 30,5 39,8

Relação Comp./Larg. - 2,9 2,7

Profundidade m 0,7  

Quadro 6.2– Dados relativos ao projecto de execução das ETAR de Fataca e 
Malavado.(cont.) 

Grandeza Un. ETAR

Fataca Malavado

Zona Húmida Construída

Inclinação do talude - 1:1 1:1

Área à superfície m2 390,4 667,4

Profundidade das camadas do meio de enchimento:

Terra vegetal m 0,2 0,2

Areão uniforme (3/10 mm) m 0,3 0,3

Gravilha (15/25 mm) m 0,2 0,2

Porosidade média - 0,38 0,38
* Em ano de horizonte de projecto (2018)  

A espécie que coloniza cada um dos leitos é a Phragmites australis, cujo ciclo vegetativo se 
inicia durante os meses de Abril/Maio, altura em que se pode observar o desenvolvimento de 
rebentos que apresentam uma elevada taxa de crescimento. Entre Junho e Agosto as plantas 
atingem o pico de crescimento, podendo atingir alturas superiores a 2 m. Os primeiros sinais 
de cenescência surgem geralmente entre finais do mês de Agosto e o mês de Setembro, 
observando-se, durante os meses seguintes, a progressiva secagem da folhas e parte aérea das 
plantas, que assim permanecem até ao início do ciclo seguinte. 

Na Figura 6.7 apresentam-se diversas imagens ilustrativas das várias etapas do ciclo de vida 
da espécie Phragmites australis, recolhidas nas zonas húmidas construídas das ETAR de 
Fataca e Malavado. 
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Janeiro Março Abril 

   
Maio Setembro Novembro 

Figura 6.7 – Fases do ciclo vegetativo da espécie Phragmites australis. 

De acordo com os técnicos da Câmara Municipal de Odemira que acompanharam a 
construção das ETAR, a espécie inicialmente plantada não corresponde à que se observa 
actualmente, devido a colonização por indivíduos presentes na linha de água em que se faz a 
descarga. Esta situação é comum nas fases iniciais do desenvolvimento de uma zona húmida 
construída, não sendo prejudicial ao tratamento, uma vez que a espécie colonizadora se 
encontra adaptada, em regra, às condições climáticas locais. 

Apesar da predominância de Phragmites australis, durante a fase de pleno desenvolvimento 
das plantas é possível identificar a existência de alguns exemplares pontuais de Typha 
latifolia. 

6.2.2. Medição de caudal 

Para medição do caudal afluente e efluente de cada zona húmida construída foram instalados 
medidores de nível ultrasónicos, associados a um descarregador de curva de vazão conhecida, 
designadamente: 

• à saída da fossa séptica foi instalado um medidor ultrassónico, localizado sobre um 
pequeno canal em PVC que prolonga a tubagem de saída deste órgão, aproveitando a 
existência de uma queda na câmara que antecede a zona húmida construída. Este 
canal termina num descarregador triangular com ângulo de 62º. Estes dispositivos 
encontram-se ilustrados na Figura 6.8a) relativamente à ETAR de Fataca, e na Figura 
6.9a) relativamente à ETAR do Malavado; 
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• na câmara de visita correspondente à saída do efluente da zona húmida construída foi 
instalado um medidor ultrassónico de nível, localizado a montante da tubagem de 
descarga para o emissário final, sobre um descarregador triangular com ângulo de 
93º. Estes dispositivos encontram-se ilustrados na Figura 6.8b) relativamente à 
ETAR de Fataca e na e na Figura 6.9b) relativamente à ETAR de Malavado. 

A obra de entrada de cada ETAR encontra-se igualmente munida de um medidor de nível 
ultrassónico, associado a um descarregador rectangular. 

  
a) b) 

Figura 6.8 – Medidores de nível ultrassónicos na ETAR de Fataca: a) saída da fossa séptica; 
b) saída da zona húmida construída. 

  
a) b) 

Figura 6.9 – Medidores de nível ultrassónicos na ETAR de Malavado: a) saída da fossa 
séptica; b) saída da zona húmida construída. 

Cada medidor ultrassónico encontra-se ligado a um dispositivo data logger, responsável pela 
conversão de sinal e armazenamento de dados, permitindo ainda a respectiva visualização. O 
conjunto dos três data loggers existentes em cada ETAR e respectivas instalações eléctricas 
(incluindo quadro eléctrico) foi instalado numa caixa exterior, conforme se ilustra na Figura 
6.10. 

Cada data logger dispõe de um cabo para ligação a um computador através de ficha R232, 
que permite a programação do equipamento, em termos de variáveis a armazenar e de 
frequência de armazenamento de dados, e a transferência dos dados armazenados.  
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a) b) 

Figura 6.10 – Caixa de instalação dos data loggers e instalações eléctricas: a) ETAR de 
Fataca; b) ETAR de Malavado. 

A nomenclatura seleccionada para identificação das secções de monitorização em cada zona 
húmida construída é constituída por uma letra maiúscula que identifica a ETAR (F para 
Fataca e M para Malavado), seguida do sufixo in, para o afluente ao leito, e out para o 
efluente do leito. 

6.2.3. Dados meteorológicos 

Foram recolhidos registos horários de precipitação da estação meteorológica de Odemira, 
gerida pelo Instituto da Água (INAG), para o mesmo período em que se dispõe de registos de 
caudal, por forma a identificar períodos de tempo seco e de tempo húmido. Esta estação 
localiza-se a cerca de 6 km das ETAR de Fataca e Malavado. 

A estimativa diária da evapotranspiração potencial (ET0), calculada segundo o método de 
Penman-Monteith, utilizada no capítulo 6.3.5, foi fornecida pelo projecto SAGRA - Sistema 
Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo, pertencente ao Centro Operativo e de 
Tecnologias de Regadio (COTR). O projecto SAGRA dispõe de uma estação meteorológica no 
concelho de Odemira, situada a cerca de 10 km das ETAR de Fataca e Malavado, junto da 
povoação da Zambujeira do Mar, onde são recolhidos dados de temperatura do ar, humidade 
relativa, radiação solar global, velocidade do vento, direcção do vento, precipitação e 
temperatura da relva, que são posteriormente corrigidos e processados através do software 
AWSET para cálculo da ET0 (COTR, 2001). 

Na Figura 6.11 apresenta-se a localização das duas estações meteorológicas referidas. 
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Figura 6.11 – Localização das estações meteorológicas (EM) do INAG e do SAGRA. 

6.3. Análise de caudais 

6.3.1. Recolha de dados 

A determinação dos caudais afluentes e efluentes de cada zona húmida foi efectuada através 
da medição do nível de água nas secções seleccionadas, sendo estes valores posteriormente 
convertidos em caudal, através da curva de vazão de cada descarregador. 

Cada data logger foi programado para armazenar o valor medido a cada cinco minutos, 
tendo-se procedido à calibração da curva de vazão de cada descarregador através do método 
volumétrico. A metodologia utilizada e as curvas de calibração obtidas constam no Anexo II. 

Para que a leitura do nível de água seja efectuada em condições adequadas, a superfície da 
água deve manter-se isenta de substâncias flutuantes. Durante o ano de 2005 verificaram-se 
vários episódios de desenvolvimento de volumes significativos de espuma na câmara de 
saída, em ambas as ETAR, conforme se ilustra na Figura 6.12. 

 
Figura 6.12 – Formação de espuma na câmara de saída da zona húmida construída da 

ETAR de Fataca. 
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Esta situação foi atribuída à queda existente à saída, que será responsável pela ocorrência de 
lise celular de microrganismos presentes no efluente, provenientes do interior do leito, cujo 
conteúdo celular apresenta substâncias tensioactivas causadoras da espuma. A presença de 
detergentes no próprio afluente à ETAR foi eliminada à partida, em virtude de não se registar 
espuma sob a queda existente à saída da fossa séptica (e portanto, a montante de cada leito).  

Foram testadas diversas alternativas para evitar a formação de espuma até ao final do ano de 
2005, tendo-se optado pela colocação de uma calha junto da tubagem de saída, ilustrada na 
Figura 6.13, que permite reduzir significativamente a turbulência do escoamento à saída do 
leito, eliminando assim a formação de espuma. 

 
Figura 6.13 – Calha colocada na câmara de saída da ETAR de Fataca. 

6.3.2. Descargas adicionais 

Para além das afluências provenientes de cada população, a rede de drenagem recebe 
também, pontualmente, descargas adicionais provenientes de um festival de verão que 
decorre anualmente no início do mês de Agosto, designado por Festival Sudoeste. O Festival 
realiza-se na Herdade da Quinta Branca, localizada junto da povoação da Zambujeira do Mar, 
dispondo de um parque de campismo, para além do recinto de espectáculos. 

No verão de 2005 o festival decorreu entre 3 e 7 de Agosto, sendo descarregado nas redes de 
drenagem afluentes às ETAR de Fataca e Malavado, durante aquele período, parte dos 
efluentes provenientes de instalações sanitárias provisórias. Durante o verão de 2007 o 
mesmo festival decorreu entre 1 e 5 de Agosto, tendo sido efectuadas descargas apenas na 
rede de drenagem associada à ETAR de Malavado. Estas ocorrências permitiram analisar a 
resposta das zonas húmidas construídas a um aumento de caudal significativo, num período 
de tempo relativamente curto. 
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6.3.3. Caudais registados 

6.3.3.1. Qualidade dos registos 

A utilização de equipamento durante longos períodos de tempo em instalações piloto, 
expostas a variadas condições climatéricas ao longo do ano, não evita a ocorrência de 
imprevistos que podem condicionar a qualidade dos dados obtidos nalguns períodos. Apesar 
da supervisão regular, diversos acontecimentos condicionaram parte dos registos de caudal 
obtidos, durante o período em que decorreram os estudos, entre meados de 2005 e o início de 
2008. 

Durante os anos de 2005 e 2006 e para a ETAR de Malavado, apenas foi possível obter 
registos simultâneos nas secções de montante e jusante da zona húmida construída durante 
cerca de seis semanas, entre o final de Agosto de 2005 e o início de Outubro de 2005, devido 
à deslocação da caleira colocada à saída da fossa séptica, no final desse ano. A ocorrência de 
fortes trovoadas no início de 2007 danificaram componentes internas do equipamento 
instalado na ETAR do Malavado, inviabilizando a respectiva reparação em tempo útil, 
durante o ano de 2007, pelo que se dispõe apenas de registos de caudal através do método 
volumétrico à entrada da zona húmida construída, em cada campanha realizada no período 
2007/2008. 

Na ETAR de Fataca as principais dificuldades surgidas durante o ano de 2005 foram a 
formação de espuma durante o verão e fortes chuvadas durante o inverno, comprometendo a 
qualidade dos dados obtidos na secção de descarga final. Deste modo, relativamente ao ano 
de 2005, apenas foram analisados os dados correspondentes à secção de entrada registados 
entre meados de Julho e o início de Outubro de 2005. Os registos correspondentes ao ano de 
2006 não foram analisados devido à destruição parcial da caleira instalada à saída da fossa 
séptica. 

No início de 2007 foi instalada nova caleira e novo descarregador à saída da fossa séptica, 
idênticos aos anteriores, e reprogramados os equipamentos para a recolha de dados. 

Seguidamente apresentam-se os registos e principais resultados estatísticos relativos à 
variação de caudais nas zonas húmidas construídas de Fataca e Malavado, designadamente 
no que respeita a caudais médios, caudais de ponta e caudais mínimos, assim como as 
variações da carga hidráulica nos leitos.  

Nos Quadros A. 5 a A. 9 do Anexo III apresentam-se as estatísticas diárias para cada ETAR, 
designadamente em termos de volume afluente e efluente, caudal médio diário, caudal 
máximo diário e caudal mínimo diário. 
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6.3.4. Análise de caudais na zona húmida construída de Fataca 

Durante o ano de 2005 foram analisados os caudais afluentes à zona húmida construída 
entre 11 de Julho e 8 de Outubro, cuja evolução se apresenta na Figura 6.14, incluindo-se 
igualmente os registos horários de precipitação relativos à estação meteorológica de Odemira 
(INAG). 
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Figura 6.14 – Evolução de caudais à entrada da zona húmida construída de Fataca (Fin)  e 
precipitação registada na estação meteorológica de Odemira (P), entre Julho e Outubro de 

2005. 

O pico de caudal, superior a 1 l/s, registado no dia 6 de Agosto de 2005 resulta da descarga 
adicional de efluentes na rede de drenagem da povoação de Fataca, provenientes do Festival 
Sudoeste. Entre 8 e 16 de Agosto de 2005 não tiveram lugar registos de caudal, devido a falha 
no equipamento e o período de caudal nulo entre 19 e 22 de Setembro resultou do desvio de 
caudais à entrada da ETAR, para realização de trabalhos de reabilitação.  

As principais estatísticas mensais referentes ao período em análise, incluindo caudal médio 
mensal, média mensal dos caudais de ponta diários, média mensal dos caudais mínimos 
diários, caudal máximo mensal e caudal mínimo mensal e carga hidráulica média mensal no 
leito constam do Quadro 6.3.  

Quadro 6.3 – Estatísticas mensais de caudais afluentes à zona húmida construída de Fataca 
entre 14 de Julho e 8 de Outubro de 2005. 

Mês Qmédio 
mensal Qponta 

mensal Qmínimo 
mensal Qmáximo Qmínimo qmédia 

mensal

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [cm/dia]

Julho 0,077 0,21 0,017 0,30 0,013 1,7

Agosto 0,075 0,25 0,021 1,06 0,010 1,7

Setembro 0,062 0,16 0,016 0,30 0,00 1,4

Outubro 0,060 0,14 0,018 0,17 0,016 1,3  
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A análise do Quadro 6.3 permite verificar que os durante os meses de Julho e Agosto a 
afluência de caudais foi superior, situação característica dos meses de Verão em algumas 
localidades de Portugal, uma vez que coincidem com períodos de férias em que a afluência a 
habitações sazonais em povoações rurais é superior.  

A carga hidráulica aplicada (entre 1 e 2,5 cm/dia) é inferior à de projecto, que ascende a 4 
cm/dia no ano de início de exploração e a 6 cm/dia no ano 20. A descarga do Festival 
Sudoeste no dia 6 de Agosto correspondeu a uma carga hidráulica de 2,3 cm, contribuindo 
para um aumento de 34% face à média registada durante o mês de Julho (1,7 cm/dia), e 
prolongando-se, pelo menos, até ao dia seguinte, devido ao efeito de amortecimento da fossa 
séptica. Esta situação encontra-se ilustrada na Figura 6.15, que apresenta a variação da carga 
hidráulica diária entre 14 de Julho e 8 de Outubro de 2005.  
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Figura 6.15 – Variação da carga hidráulica diária na zona húmida de Fataca, entre 14 de 

Julho e 8 de Outubro de 2005. 

Durante o ano de 2007 foram analisados os caudais correspondentes ao afluente e efluente 
da zona húmida construída (7 de Junho de 2007 a 31 de Dezembro de 2007), cuja evolução se 
apresenta na Figura 6.16, incluindo-se igualmente os registos horários de precipitação 
relativos à estação meteorológica de Odemira (INAG). 

As interrupções verificadas entre 29 de Agosto e 6 de Setembro, e entre 19 de Setembro e 8 de 
Outubro, deveram-se à falta de alimentação eléctrica, decorrente de descargas eléctricas 
provocadas por trovoadas. No dia 20 de Novembro registaram-se caudais com alturas de 
água superiores ao limite máximo do descarregador, pelo que o valor atingido não se 
encontra representado na Figura 6.16, não sendo considerado. 
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Figura 6.16 – Variação de caudais na zona húmida construída de Fataca, em 2007. 

As principais estatísticas mensais referentes ao período em análise constam do Quadro 6.4 
para a secção de entrada da zona húmida construída (Fin). 
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Quadro 6.4 - Estatísticas mensais de caudais afluentes à zona húmida 
construída de Fataca, entre 6 de Junho e 31 de Dezembro de 2007. 

Mês Qmédio 
mensal Qponta 

mensal Qmínimo 
mensal Qmáximo Qmínimo qmédia 

mensal

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [cm/dia]

Junho 0,057 0,17 0,012 0,77 0,000 1,3

Julho 0,080 0,23 0,016 0,93 0,000 1,8

Agosto 0,101 0,26 0,017 0,38 0,012 2,2

Setembro 0,090 0,46 0,025 2,07 0,012 2,0

Outubro 0,057 0,17 0,015 0,60 0,008 1,3

Novembro 0,072 0,37 0,014 2,36 0,010 1,6

Dezembro 0,068 0,23 0,015 1,06 0,006 1,5  

A análise dos valores médios mensais permite identificar um aumento de afluências à ETAR 
entre os meses de Julho a Setembro, característico do período de férias que se regista 
geralmente nestas época do ano. No caso particular do mês de Setembro teve lugar a 
contribuição de caudais pluviais, resultantes de precipitação intensa durante os dias 10 e 12 
de Setembro de 2007.  

A carga hidráulica média mensal afluente à zona húmida variou entre 1,3 e 2,2 cm/dia, 
valores que se encontram dentro da mesma ordem de grandeza dos registados durante o ano 
de 2005, embora inferiores aos valores considerados no projecto da ETAR, conforme 
anteriormente referido. 

Os caudais mínimos registados atingiram valores nulos nos meses de Junho e Julho devido a 
interrupções no funcionamento da fossa séptica, sendo, ainda sim, relativamente reduzidos 
nos restantes meses. 

No Quadro 6.5 apresentam-se as estatísticas correspondentes à secção de descarga da zona 
húmida construída da ETAR de Fataca. 

Quadro 6.5 - Estatísticas mensais de caudais efluentes da zona húmida 
construída de Fataca, entre 6 de Junho e 31 de Dezembro de 2007. 

Mês Qmédio 
mensal Qponta 

mensal Qmínimo 
mensal Qmáximo Qmínimo

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]

Junho 0,033 0,08 0,009 0,24 0,000

Julho 0,034 0,11 0,004 0,29 0,000

Agosto 0,069 0,12 0,026 0,16 0,008

Setembro 0,090 0,30 0,041 2,58 0,022

Outubro 0,054 0,08 0,034 0,11 0,018

Novembro 0,071 0,13 0,042 0,66 0,018

Dezembro 0,071 0,13 0,040 0,80 0,022  
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Os caudais médios mensais apresentaram os valores mais baixos durante os meses de Junho 
e Julho, sendo inferiores aos caudais médios mensais registados à entrada da zona húmida 
construída, devido ao efeito da evapotranspiração. Esta componente do balanço hidrológico 
do leito pode contribuir significativamente para a redução de caudais descarregados, sendo 
abordada em maior detalhe no sub-capítulo 6.3.5. 

Os caudais de ponta mensais apresentam valores inferiores aos registados à entrada do leito, 
devido não só ao efeito da evapotranspiração, mas também ao efeito equalizador resultante 
do elevado tempo de retenção, que se reflecte igualmente no valores de caudais mínimos 
médios mensais. 

Os valores de caudal nulo obtidos nos meses de Junho e Julho referem-se a períodos em que 
não teve lugar descarga, pelo menos parte do dia, conforme se pode verificar pela variação de 
caudais apresentada na Figura 6.16.  

6.3.4.1. Análise de caudais na zona húmida construída de Malavado 

Em virtude das diversas dificuldades associadas ao funcionamento do equipamento instalado 
na zona húmida construída de Malavado, do conjunto de dados recolhidos apenas se 
consideraram adequados para análise os registos entre 23 de Agosto e 7 de Outubro de 2005. 
A evolução de caudais neste período consta da Figura 6.16, incluindo-se igualmente os 
registos horários de precipitação medidos na estação meteorológica de Odemira (INAG). 
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Figura 6.17 - Variação de caudais na zona húmida construída de Malavado em 2005. 

Os dados em falta entre 13 e 20 de Setembro, na secção de saída (Mout), devem-se a uma falha 
verificada no sistema de data logger. Os caudais nulos à entrada e à saída entre 19 e 22 de 
Setembro, devem-se ao facto da fossa séptica ter sido colocada fora de serviço, para a 
realização de trabalhos de reabilitação da ETAR. 
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As principais estatísticas mensais constam do Quadro 6.6 para as secções de entrada (Min) e 
saída (Mout) da zona húmida construída, e reportam-se ao período de 23 de Agosto a 7 de 
Outubro de 2005. 

Quadro 6.6 - Estatísticas mensais de caudais afluentes e efluentes da zona húmida 
construída de Malavado, entre 23 de Agosto e 7 de Outubro de 2005. 

Secção Qmédio Qponta 
médio Qmínimo 

médio Qmáximo Qmínimo qmédia

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [cm/dia]
Min 0,082 0,269 0,017 0,38 0,0 1,1

Mout 0,037 0,069 0,015 0,12 0,0 -  

O caudal médio afluente à zona húmida construída de Malavado apresenta-se superior em 
cerca de 30% ao registado em Fataca no mês de Setembro de 2005 (Quadro 6.3), sendo, 
ainda assim, inferior ao caudal de projecto que consta do Quadro 6.2. A diferença entre os 
caudais médios de entrada e saída da zona húmida construída reflecte o efeito da 
evapotranspiração, tendo-se verificado um efeito semelhante na zona húmida construída de 
Fataca. 

Como consequência do valor obtido para o caudal médio diário no período em estudo, a carga 
hidráulica média correspondente, de 1,0 cm/dia, é igualmente inferior à de projecto (cerca de 
4 cm/dia no ano de início de exploração e cerca de 6 cm/dia no ano 20, de horizonte de 
projecto). Na Figura 6.18 apresenta-se a variação da carga hidráulica diária, no período em 
análise.  
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Figura 6.18 - Variação da carga hidráulica na zona húmida de Malavado entre 23 de Agosto 

e 7 de Outubro de 2005. 

A evolução da carga hidráulica registada na zona húmida construída de Malavado registou 
um decréscimo entre o final do mês de Agosto, com valores entre 1,2 e 1,6 cm/dia, e o início 
do mês de Outubro, com uma média de 1,0 cm/dia. A maior afluência de caudais durante o 
mês de Agosto deve-se, possivelmente, à população flutuante. 
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Para além dos caudais provenientes do aglomerado, no início do mês de Agosto de 2005 e 
2007 foram realizadas descargas adicionais na ETAR provenientes de efluentes do Festival 
Sudoeste. 

Em 2005 o Festival Sudoeste decorreu entre 3 a 8 de Agosto, tendo sido efectuadas descargas 
na ETAR do Malavado entre 3 e 7 de Agosto. Apesar de não se dispor de medidor ultrassónico 
à entrada da zona húmida construída (devido a avaria do equipamento), o medidor 
ultrassónico instalado na obra de entrada encontrava-se em funcionamento, embora sem 
descarregador associado, registando a distância à superfície da água, o que permitiu 
identificar picos de afluência anormais, correspondentes à descarga de efluentes do Festival. 
A análise dos registos permitiu identificar uma descarga diária nos dias 3 e 4, e duas 
descargas diárias nos dias 5, 6 e 7. De acordo com a empresa responsável pelo serviço, são 
utilizados camiões de 6 m3 de capacidade, sendo cada descarga efectuada em 
aproximadamente 20 min. O caudal de ponta correspondente é de cerca de 5 l/s. 

Estas descargas correspondem a um aumento de carga hidráulica média aplicada na ETAR 
entre 1 a 2 cm/dia. Tendo em consideração que no final do mês de Agosto a carga hidráulica 
afluente à ETAR ascendia a cerca de 1,2 cm/dia, no período em que foram efectuadas as 
descargas a carga hidráulica média aplicada na ETAR deverá ter sido de 2 a 3 cm/dia. 

No verão de 2007 o Festival Sudoeste decorreu entre 1 a 5 de Agosto, tendo sido efectuadas 
descargas na ETAR do Malavado entre 2 e 5 de Agosto. Conforme referido no capítulo 6.3, 
não foi possível proceder ao registo de caudais nesta ETAR desde Abril de 2007 devido a 
avaria do equipamento, tendo-se obtido apenas a indicação da realização de duas descargas 
diárias naquele período, junto da empresa responsável pelo serviço, com camiões de 6 m3 ou 
10 m3 de capacidade. 

Considerando que cada descarga corresponde apenas a um tipo de veículo, o caudal médio 
diário adicionado na totalidade dos 4 dias foi da ordem de 0,14 a 0,23 l/s. Estas descargas 
correspondem a um aumento de carga hidráulica média aplicada na ETAR entre 2 a 3 
cm/dia.  

A medição de caudais através do método volumétrico à saída da fossa séptica, realizada em 
cada campanha de amostragem, permitiu estimar que a carga hidráulica média diária 
aplicada na ETAR durante o mês de Agosto terá sido entre 1,1 e 1,7 cm/dia, pelo que, durante 
as descargas do Festival Sudoeste, este valor possa ter ascendido a 3 a 5 cm/dia. 
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6.3.5. Estimativa da evapotranspiração em zonas húmidas construídas 

6.3.5.1. Aspectos gerais 

Em zonas húmidas construídas, as perdas de água são superiores às de uma lagoa devido à 
presença de plantas, que contribuem em resultado da transpiração. O efeito da 
evapotranspiração pode contribuir para uma redução significativa do volume de caudais 
descarregados, e, como tal, para a massa de poluentes descarregada no meio receptor. 

Os principais factores que afectam a evapotranspiração incluem os climáticos (radiação, 
humidade relativa, temperatura do ar, entre outros), especificidades do coberto vegetal e 
condições ambientais e de gestão da vegetação (Allen et al., 1998). 

O cálculo da evapotranspiração de zonas húmidas construídas tem sido abordado em vários 
estudos, com recurso a diferentes metodologias, que incluem informação satélite (Jacobs et 
al., 2000; Chen et al., 2002), índice de área foliar (Herbst e Kappen, 1999) e lisímetros 
(Pauliukonis e Schneider, 2001; Mueller et al., 2005). Na Figura 6.7 apresentam-se valores de 
evapotranspiração para a espécie Phragmites Australis. É de salientar que a realização de 
estudos de evapotranspiração em leitos de dimensões reduzidas (escala laboratorial) podem 
ser afectados pelo efeito da borda (“edge effect” na terminologia anglo-saxónica) (Davison et 
al., 2005), pelo que a extrapolação dos valores daí resultantes para zonas húmidas 
construídas à escala real devem ser efectuados com precaução. 

Quadro 6.7 – Valores de evapotranspiração relativos à espécie Phragmites Australis. 

Publicação Período Método Localização ET [mm/d]

Herbst e Kaplan, 1999 Maio - Setembro 92 Índice área foliar Alemanha 2-20

Maio - Setembro 93 5-12

Rozkosny et al., 2006 Abril - Outubro 2004 Balanço de caudais* República Checa 6-30

Davison et al., 2005 Abril a Setembro 2000 Balanço de caudais* Austrália 5-10

Abril - Agosto 2001 6,5-14

Mueller et al., 2005 Abril - Setembro 
(média de 5 anos)

Lisímetros Alemanha 5,7

*zona húmida construída à escala laboratorial  

Os valores obtidos dependem, entre outros factores, da área geográfica onde os estudos 
foram realizados, nomeadamente da latitude, devido à influência da radiação solar na 
evapotranspiração. Neste contexto, a estimativa da evapotranspiração em zonas húmidas 
construídas, a partir de dados meteorológicos, facilita a respectiva estimativa para diferentes 
regiões, podendo ser útil para a estimativa da redução de caudal, possibilitando, igualmente, 
a aplicação de uma modelação matemática mais adequada do comportamento dos leitos. 
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As diferenças interanuais reportadas nalguns estudos, para a mesma época do ano, resultam 
do diferente desenvolvimento das plantas, conduzindo a diferentes índices de área foliar 
(Davison et al., 2005).  

A estimativa da evapotranspiração a partir de dados meteorológicos pode ser efectuada a 
partir de diferentes fórmulas, designadamente as fórmulas de Thornthwaite, Priestley–
Taylor, Hargraves or Penman-Monteith. Cada fórmula considera diferentes parâmetros no 
cálculo, variando o número e as variáveis consideradas. 

6.3.5.2. Cálculo de ET0 

Uma das fórmulas correntemente utilizadas em aplicações agrícolas é a fórmula de Penman-
Monteith para estimativa da Evapotranspiração de Referência, ET0, que representa a 
evapotranspiração de uma superfície de referência sem restrições de água. A superfície de 
referência adoptada por este método consiste numa cultura hipotética de relva com 
características específicas, cuja ET0 é apenas afectada por parâmetros climáticos. Como tal, a 
Evapotranspiração de Referência pode ser calculada a partir de dados meteorológicos. 

A equação de Penman-Monteith, traduzida pela expressão ( 6.1 ), é recomendada pela FAO 
(Food and Agriculture Organization) para estimar as necessidades de água de culturas 
agrícolas, sendo utilizada em diferentes partes do Mundo (Allen et al., 1998). 
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sendo, 

• ET0 – evapotranspiração de referência [mm.d-1]; 

• Rn – radiação líquida à superfície da cultura [MJ.m-2.d-1]; 

• G – fluxo de calor do solo [MJm-2.d-1]; 

• T – temperatura media diária a 2 m de altura [°C]; 

• u2 – velocidade do vento a 2 m de altura [m.s-1]; 

• es – pressão de saturação de vapor [kPa]; 

• ea – pressão de vapor actual [kPa];  

• Δ  – declive da curva de pressão de vapor [kPa °C-1]; 

• γ – constante psicométrica [kPa °C-1]. 
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Em Portugal, esta expressão é utilizada na região do Alentejo e Algarve pelo Centro 
Operacional e de Tecnologia de Regadio (COTR), para a determinação das necessidades 
hídricas de diversas culturas. A estimativa da ET0 é efectuada a partir de dados recolhidos em 
diversas estações meteorológicas da região, que constituem o sistema SAGRA (no caso do 
Alentejo) e SAGRALG (no caso do Algarve).  

Uma vez obtido o valor de ET0, a evapotranspiração (ET) de uma espécie vegetal particular 
pode ser obtida através da multiplicação por um coeficiente de cultura, Kc, de acordo com a 
expressão ( 6.2 ) (Allen et al., 1998). 

oc ETKET ⋅=  ( 6.2 ) 

O coeficiente Kc é específico para cada espécie, variando ao longo do ciclo vegetativo, em 
função do estágio de desenvolvimento da planta. 

Os valores de ET0 utilizados no âmbito da presente Tese foram fornecidos pelo COTR, sendo 
relativos à estação de Odemira, integrada no sistema SAGRA. Os valores diários de ET0, 
assim como das variáveis climáticas consideradas no cálculo, constam do Quadro A. 10 do 
Anexo IV. 

6.3.5.3. Determinação de KC 

A estimativa da evapotranspiração numa zona húmida construída a partir de dados 
meteorológicos pode ser efectuada a partir da equação ( 6.2 ), utilizando o valor de Kc 
adequado à espécie que coloniza o leito. Os valores de Kc aplicáveis são escassos na literatura, 
apresentando-se no Quadro 6.8 os resultados constantes de duas publicações. 

Quadro 6.8 – Valores de Kc para Typha e Phragmites. 

Publicação Planta Período Kc
Allen et al., 1998 Typha Inicial 0,6

Meia-estação 1,2

Final 0,6

Phragmites Inicial 0,9

Meia-estação 1,2

Final 0,7

Mueller at al., 2005 Phragmites Abril-Setembro 1,83
 

Por forma a aferir os dados constantes no Quadro 6.8, procedeu-se ao cálculo do valor de Kc 
para a espécie Phragmites Australis, por aplicação da equação ( 6.2 ), a partir dos dados de 
caudal recolhidos na zona húmida construída de Fataca, para estimativa da componente ET. 
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A determinação da ET observada na zona húmida construída foi efectuada por aplicação da 
equação ( 3.1 ), através da diferença entre o volume afluente e o volume efluente em cada 
período de tempo. As perdas por infiltração são nulas, devido á impermeabilização com tela 
geotêxtil, tendo sido excluídos os dias de ocorrência de precipitação superior a 0,2 mm. Em 
dias de precipitação elevada, foram igualmente excluídos alguns dias que sucederam aos 
eventos, uma vez que a entrada de volumes superiores à média pode conduzir a 
armazenamento no interior do leio. O cálculo foi efectuado numa base mensal, com o 
objectivo de se poder desprezar ou considerar significativamente reduzida a componente de 
armazenamento interdiária. 

No Quadro 6.9 apresentam-se os valores de ET, ET0 (fornecida pelo sistema SAGRA) e Kc 
entre os meses de Junho de Dezembro de 2007, constando da Figura 6.19 a respectiva 
representação gráfica.  

Quadro 6.9 - ET, ET0 e Kc para a zona húmida construída de Fataca. 

Mês N.º dias com ET ET0 Kc

dados total [mm] média [mm/dia] total [mm] média [mm/dia] [-]

Junho 13 87 6,7 58 4,4 1,5

Julho 27 280 10,4 131 4,8 2,1

Agosto 25 183 7,3 116 4,6 1,6

Setembro 8 28 3,5 27 3,4 1,1

Outubro 10 24 2,4 34 3,4 0,7

Novembro 20 34 1,7 45 2,2 0,8

Dezembro 12 12 1,0 17 1,4 0,7  
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Figura 6.19 – Variação mensal dos valores de ET, ET0 e Kc para a zona húmida construída 
de Fataca. 

A análise dos resultados obtidos permite confirmar a variação de Kc com a fase de 
desenvolvimento das plantas, sendo o valor máximo atingido, 2,2, correspondente ao mês de 
Julho. Tal situação reflecte o completo desenvolvimento das plantas nesse período (plena 
fase de meia-estação), após um período de crescimento durante os meses de Abril a Junho. A 
partir do mês de Agosto observa-se o decréscimo de Kc, devido ao início da cenescência das 
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plantas, ocorrendo a degradação da componente aérea, que conduz a valores de Kc de 
aproximadamente 0,7 a partir de Outubro. A evolução do ciclo de vida da espécie Phragmites 
Australis que colonizam a zona húmida construída de Fataca, encontra-se ilustrada através 
das fotografias da Figura 6.7. 

A comparação dos valores obtidos para Kc (Quadro 6.9) com os valores constantes de outros 
estudos (Quadro 6.8) permite observar que os valores estimados no presente trabalho são 
superiores aos de Allen et al. (1998) para a fase de meia-estação. Esta diferença pode dever-se 
ao facto dos valores apresentados em Allen et al. (1998) se referirem, genericamente, a zonas 
temperadas sub-húmidas.  

O mesmo não acontece quando se comparam os valores de Kc obtidos no âmbito da presente 
tese, com os valores referidos em Muller at al. (2005), obtidos na Alemanha. Neste estudo é 
apresentado um valor médio de Kc de 1,83, para o período Abril-Setembro, que é superior à 
média entre Junho e Setembro obtida para a ETAR de Fataca, no valor de 1,6. 

Tendo em atenção que o período Abril-Setembro considerado em Muller at al. (2005) 
abrange a fase de desenvolvimento inicial, crescimento, meia-estação e início da cenescência, 
será de esperar que neste estudo se tenham obtido valores de Kc superiores  
a 1,83 durante a fase de maior desenvolvimento da vegetação, à semelhança do registado na 
zona húmida construída de Fataca. 

6.4. Análise da qualidade do efluente 

6.4.1. Aspectos gerais 

A avaliação do desempenho das zonas húmidas construídas em termos da qualidade do 
efluente e eficiência de remoção de poluentes, foi efectuada através da recolha de amostras de 
água residual a montante e a jusante de cada leito, posteriormente analisadas em laboratório 
relativamente a parâmetros físico-químicos e microbiológicos.  

A monitorização da eficiência das zonas húmidas construídas de Fataca e Malavado foi 
efectuada através de dois tipos distintos de campanhas de amostragem: 

• Uma campanha do tipo intensivo, que contemplou a recolha de amostras a montante 
e a jusante de cada zona húmida construída ao longo do dia 20 de Abril de 2005, em 
intervalos de aproximadamente duas horas. A primeira recolha teve início às 10h00 e 
a última às 16h00; 
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• Campanhas do tipo extensivo, com recolha semanal de amostras a montante e a 
jusante de cada zona húmida construída durante um período prolongado de tempo. 
Este tipo de campanhas foi efectuado semanalmente em dois períodos distintos: entre 
Julho e Setembro de 2005 e entre Maio de 2007 e Janeiro de 2008, com algumas 
interrupções pontuais. 

O objectivo da campanha intensiva foi o de ilustrar a evolução da concentração dos vários 
parâmetros ao longo de um dia, enquanto que as campanhas do tipo extensivo foram 
planeadas por forma a analisar a tendência global do comportamento das zonas húmidas, 
permitindo averiguar a existência de padrões sazonais. Apesar de ser prática corrente a 
recolha de amostras com periodicidade semanal, o efluente recolhido constitui uma amostra 
pontual, não reflectindo, como tal, as variações interdiárias que possam ocorrer. O efeito de 
fenómenos localizados como sendo a ocorrência de precipitação intensa num curto espaço de 
tempo não é possível de retratar adequadamente através da metodologia de recolha semanal. 

Cada amostra recolhida foi analisada relativamente aos principais parâmetros exigidos em 
termos de qualidade de efluentes de ETAR, designadamente os seguintes: 

• Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5); 

• Sólidos Suspensos Totais (SST); 

• Carência Química de Oxigénio (CQO); 

• Coliformes totais (CT); 

• Coliformes fecais (CF); 

• Enterococus (Ent.). 

A selecção dos parâmetros atendeu ao exposto no Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de Junho, 
relativo ao tratamento e descarga de águas residuais urbanas, assim como a diplomas que 
regulamentam critério mínimos de qualidade de águas costeiras e interiores em função do 
seu uso, como são o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e ainda à Directiva Quadro das 
Águas Balneares. As campanhas efectuadas entre 2007 e 2008 contemplaram também a 
análise de Escherichia coli, em virtude da publicação da nova Directiva Quadro das Águas 
Balneares (Directiva 2006/7/CE, do Conselho), sendo que este parâmetro é utilizado como 
indicador da qualidade da água. Todas as análises foram realizadas de acordo com as normas 
Standard Methods (Standard Methods, 1995), correntemente aplicadas em laboratórios 
certificados. 

A partir dos resultados obtidos nas campanhas extensivas, e conjuntamente com os 
resultados da medição de caudal apresentados no capítulo 6.3, foram desenvolvidas, através 
de regressão linear, expressões simplificadas destinadas a traduzir a concentração de 
determinado parâmetro no efluente em função das características do afluente, 
nomeadamente em termos de concentração e carga hidráulica aplicada.  
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Foi ainda desenvolvida uma análise preliminar dos efeitos da evapotranspiração na massa de 
poluentes descarregada. 

 Para além dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos referidos, foram também 
medidos, in situ, através de equipamento portátil, os seguintes parâmetros: 

• Concentração de oxigénio dissolvido; 

• Temperatura; 

• pH; 

• Transmitância a 254 nm. 

A medição da transmitância teve como objectivo a análise das características do efluente, no 
que respeita à potencialidade de desinfecção por radiação ultra-violeta ou radiação solar. Este 
tratamento de afinação destina-se a garantir concentrações de microrganismos patogénicos 
compatíveis com a descarga em meios hídricos com utilizações específicas, como são a 
prática balnear ou a irrigação agrícola. A análise para o comprimento de onda específico de 
254 nm corresponde ao valor utilizado nos sistemas de desinfecção por radiação ultra-violeta. 
Na sequência dos resultados obtidos para o parâmetro transmitância, foram ainda realizadas 
análises à concentrações de metais (em particular, ferro) à saída da ETAR, a partir de 12 de 
Novembro de 2007. 

É ainda de salientar que as ETAR de Fataca e Malavado constituem instalações “à escala real” 
(“full-scale” na terminologia anglo-saxónica), tendo sido dimensionadas para o tratamento 
das águas residuais das povoações respectivas e sem objectivos específicos de investigação. O 
controlo sobre o processo de tratamento é praticamente nulo, pelo que os valores observados 
resultam da variabilidade de condições naturais a que estão sujeitas. Devido à natureza 
estocástica destes sistemas, as análises desenvolvidas não são, por vezes, totalmente 
conclusivas ou indicadoras de tendências, ao contrário do que se observa geralmente em 
instalações em “modelo reduzido” ou “à escala piloto”, dedicadas à investigação, onde é 
possível a variação controlada e deliberada de alguns parâmetros (por exemplo, o caudal 
afluente, a porosidade ou o meio de enchimento, entre outros). 

Trata-se, assim, da observação do desempenho de um sistema no que respeita às funções 
para as quais foi concebido, traduzindo os efeitos reais (não controlados) das variáveis que 
influenciam o comportamento do mesmo.  

6.4.2. Campanhas do tipo intensivo 

As campanhas do tipo intensivo decorreram no dia 20 de Abril de 2005 em cada uma das 
ETAR, e destinaram-se a ilustrar a variabilidade de concentrações ao longo de um dia. 
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Na Figura 6.20 apresentam-se os resultados relativos aos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos obtidos na zona húmida construída da ETAR de Fataca.  
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Figura 6.20 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. na 
ZHC de Fataca, a 20 Abril 2005. 

No Quadro 6.10 apresentam-se as médias obtidas para cada parâmetro e em cada secção, 
assim como as eficiências de remoção correspondentes. 

Quadro 6.10 – Concentrações médias da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. e 
eficiências de remoção na ZHC de Fataca a 20 Abril 2005. 

Secção de CBO5 CQO SST CT CF Ent.

amostragem [mg/l] [mg/l] [mg/l] [NMP/100ml] [NMP/100ml] [NMP/100ml]

Fin 248 642 56 5,8E+06 1,7E+06 6,2E+02

Fout 116 268 7 4,6E+04 8,3E+03 1,5E+02

Eficiência (%; log10) 53% 58% 87% 2,1 2,3 0,6  

A análise da Figura 6.20 revela alguma variabilidade, embora reduzida, nas concentrações 
dos parâmetros físico-químicos ao longo do dia, o mesmo não sucedendo no caso dos 
parâmetros microbiológicos, onde as concentrações variaram entre uma a duas ordens de 
grandeza.  
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No que diz respeito às eficiências de remoção apresentadas no Quadro 6.10 verifica-se que os 
parâmetros físico-químicos, em particular no que respeita à CBO5 e CQO, apresentam 
eficiências de remoção inferiores às apresentadas no capítulo 3 (Quadro 3.12) para zonas 
húmidas construídas de escoamento sub-superficial horizontal, afastando-se igualmente dos 
valores médios registados nas campanhas do tipo extensivo. Em termos absolutos, as 
concentrações registadas para aqueles parâmetros, à saída da zona húmida construída (a 
montante da descarga no meio receptor) encontram-se acima dos valores limites 
apresentados no Quadro 2.2. No que respeita aos SST verifica-se o oposto, tendo-se registado 
uma concentração média no efluente de apenas 7 mg/l. 

Relativamente aos parâmetros microbiológicos, as eficiências de remoção em termos de 
coliformes totais e coliformes fecais encontram-se dentro dos intervalos de valores 
apresentados na literatura (Quadro 3.16) enquanto que o parâmetro Enterococos se encontra 
no limite inferior. A reduzida eficiência associada a este parâmetro pode dever-se ao facto de 
a concentração afluente ao leito ser, por si só, bastante baixa (620 NMP/100 ml). 

Na Figura 6.21 apresentam-se os resultados relativos aos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos obtidos na zona húmida construída da ETAR de Malavado, constando do 
Quadro 6.11 as médias obtidas para cada parâmetro, e em cada secção, assim como as 
eficiências de remoção correspondentes. 

A análise dos resultados obtidos revela alguma variabilidade, embora reduzida, nos diversos 
parâmetros analisados. 

No que diz respeito às eficiências de remoção apresentadas no Quadro 6.11, verifica-se que se 
encontram dentro da ordem de grandeza dos valores médios apresentados no sub-capítulo 
3.4.2, em particular no que respeita aos parâmetros físico-químicos. Relativamente aos 
parâmetros microbiológicos, as eficiências de remoção, em termos de coliformes totais e 
coliformes fecais, encontram-se no limite inferior dos intervalos apresentados na literatura 
(Quadro 3.16), enquanto que a remoção de Enterococos se situa na média dos valores 
consultados. 

Numa apreciação global de ambas as campanhas, atendendo a que se trata de uma recolha 
num único dia, não é possível explicar determinados resultados nem aferir com precisão o 
desempenho global das zonas húmidas, pelo que no Quadro 6.10 e no Quadro 6.11 a 
eficiência apresentada apenas traduz o resultado numérico das concentrações de poluentes à 
entrada e saída da ETAR, nesse dia. 

De referir, no entanto, a possibilidade de variação significativa, ao longo do dia, da 
concentração de parâmetros microbiológicos, sendo que essa variação pode ser, 
naturalmente, ainda mais acentuada em período nocturno. A análise mais detalhada do 
comportamento dos sistemas de tratamento pode ser obtida através de campanhas mais 
prolongadas, como as que se apresentam no sub-capítulo 6.4.3. 
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Figura 6.21 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. na 

ZHC de Malavado, a 20 Abril 2005. 

Quadro 6.11 – Concentrações médias da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. e 
eficiências de remoção na ZHC de Malavado a 20 Abril 2005. 

Secção de CBO5 CQO SST CT CF Ent.

amostragem [mg/l] [mg/l] [mg/l] [NMP/100ml] [NMP/100ml] [NMP/100ml]

Min 170 433 43 4,3E+06 3,6E+06 6,5E+04

Mout 18 132 11 6,3E+05 1,8E+05 7,9E+02

Eficiência (%; log10) 90% 69% 76% 0,8 1,3 1,9  
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6.4.3. Campanhas do tipo extensivo 

6.4.3.1. Aspectos gerais 

As zonas húmidas apresentam, em regra, uma capacidade de tratamento considerada 
adequada para os efluentes domésticos, baseando-se em processos naturais, com uma 
intervenção humana que pode ser considerada praticamente nula. Esta característica reduz a 
possibilidade de controlo do sistema, conduzindo a uma variabilidade de resultados que 
torna mais complexa a compreensão dos processos. 

Nestas condições, torna-se evidente a importância da realização de uma monitorização 
prolongada no tempo, por forma abranger um período suficientemente longo que permita a 
avaliação do comportamento médio das concentrações de poluentes à entrada e à saída da 
ETAR, assim como as eficiências de remoção dos diversos parâmetros analisados. A 
realização de campanhas do tipo extensivo destinou-se a contribuir para uma caracterização 
do comportamento médio das zonas húmidas construídas das ETAR de Fataca e Malavado, 
nomeadamente no que respeita aos parâmetros físico-químicos, e contribuir para a 
compreensão de processos no que respeita à remoção de microrganismos patogénicos, 
domínio do conhecimento ainda em fase de desenvolvimento. 

As campanhas do tipo extensivo realizadas nas ETAR de Fataca e Malavado decorreram entre 
Julho e Setembro de 2005 e entre Maio de 2007 e Janeiro de 2008. Foram efectuadas 
recolhas semanais, através de amostras simples, a montante e a jusante de cada zona húmida 
construída, ao dia de semana, não se incluindo feriados. O início das campanhas não foi 
simultâneo, apresentando-se no Quadro 6.12 os períodos de amostragem correspondentes a 
cada uma das ETAR. 

Quadro 6.12 – Campanhas de amostragem nas ETAR de Fataca e Malavado. 

ETAR 2005 2007 2008 N
Jul. Ago. Set. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan.

Fataca 38

Malavado 35  

- Festival Sudoeste  

A totalidade das campanhas realizadas em 2005 e 2007 resultou na recolha de 38 amostras 
na zona húmida construída da ETAR de Fataca e 35 amostras na zona húmida construída da 
ETAR de Malavado. Conforme referido anteriormente, ambas as ETAR receberam, no início 
de Agosto de 2005, efluentes adicionais provenientes do Festival Sudoeste, repetindo-se esta 
situação, apenas para a ETAR de Malavado, em Agosto de 2007. 
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O tratamento estatístico dos resultados foi efectuado em diversas vertentes, designadamente 
as seguintes: 

• Caracterização global dos resultados, através do cálculo de estatísticas descritivas 
para os diversos parâmetros monitorizados em cada secção de amostragem, assim 
como para as eficiências de remoção respectivas;  

• Análise do efeito do Festival Sudoeste no comportamento das zonas húmidas 
construídas; 

• Análise da sazonalidade no comportamento da zona húmida construída de Fataca. 

Nos sub-capítulos 6.4.3.2 e 6.4.3.3 apresentam-se os resultados obtidos para, 
respectivamente, a ETAR de Fataca e Malavado. 

6.4.3.2. Campanhas de monitorização na zona húmida construída da ETAR de 
Fataca 

As campanhas de monitorização do tipo extensivo na ETAR de Fataca decorreram com 
periodicidade semanal, entre 11 de Julho de 2005 e 26 de Setembro de 2006 e entre 14 de 
Maio de 2007 e 29 de Janeiro de 2008. Durante o ano de 2007/2008 houve interrupção das 
recolhas entre 27 de Maio e 7 de Junho, entre 21 de Dezembro de 2007 e 18 de Janeiro de 
2008, e entre 16 de Setembro e 9 de Novembro de 2007 apenas foi efectuada uma campanha 
a 8 de Outubro. 

Seguidamente apresentam-se os resultados obtidos para os períodos de 2005 e 2007/2008. 
Os resultados analíticos correspondentes constam dos Quadros A. 11 a A. 16 do Anexo V. 

Campanhas de monitorização decorridas durante o ano de 2005 

Na Figura 6.22 apresentam-se os resultados obtidos relativos aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos, entre Julho e Setembro de 2005. 

O efeito que a descarga de efluentes provenientes do Festival Sudoeste teve sobre o 
comportamento da zona húmida construída é visível, sobretudo em termos da CBO5 e CQO. 
Na semana que se seguiu à descarga, foram medidas no efluente concentrações, em CBO5, 
cerca de 5 vezes superiores à média registada nas semanas antecedentes, sendo o aumento de 
3,5 vezes para a CQO. Este efeito verificou-se ainda até ao final das campanhas de 
monitorização, com concentrações médias cerca de 2 vezes superiores aos valores registados 
no mês de Julho e início de Agosto. 
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A representação gráfica dos resultados relativos à CBO5 e CQO permite ainda observar o 
fenómeno do tempo de retenção da massa líquida no interior do leito, que se revela através 
do desfasamento dos picos de concentração à entrada e à saída. 
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No dia 11 de Julho de 2005 a ETAR apresentava descarga nula, não sendo possível recolher amostras em Fout. 

As concentrações mínimas de Ent. apresentadas para Fout correspondem ao limite de detecção do equipament,o para as condições de 

dilução da amostra. 

Fin Fout
 

Figura 6.22 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. na 
ZHC de Fataca em 2005. 
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O decréscimo da capacidade de tratamento nas semanas que se seguiram à descarga pode 
dever-se, possivelmente, ao efeito combinado de dois factores, designadamente os seguintes: 

• O aumento das concentrações afluentes à zona húmida construída, provenientes da 
fossa séptica, possivelmente devido à ressuspensão/solubilização de matéria 
particulada acumulada naquele órgão. Esta situação provoca o aumento da carga 
mássica afluente ao leito, que pode não ter capacidade de remoção suficiente para que 
se atinjam as concentrações verificadas antes da alteração; 

• O aumento brusco do caudal ocasionado pela descarga origina um aumento de 
velocidades, que podem conduzir ao arrastamento/destruição de biofilme. As 
velocidades atingidas serão, ainda assim, suficientemente adequadas à sedimentação 
que ocorre no interior do leito, uma vez que a concentração de SST manteve valores 
inferiores a 25 mg/l, em 10 das 12 amostras recolhidas.  

Relativamente aos parâmetros microbiológicos, as principais alterações verificaram-se no 
parâmetro coliformes fecais, cuja concentração no efluente aumentou em cerca de uma 
ordem de grandeza, após a descarga do Festival Sudoeste. No entanto, o período 
relativamente curto de monitorização antes deste evento (apenas 4 amostras) não permite 
caracterizar com total confiança a concentração média do efluente na ausência de afluências 
excepcionais de caudal. 

Esta situação é também observada na evolução das concentrações de Enterococos, que 
apresentam uma tendência decrescente ao longo do período em estudo. A concentração de 
coliformes totais não sofreu, aparentemente, alterações significativas. 

No Quadro 6.13 apresentam-se as principais estatísticas descritivas para os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos, relativamente às secções de entrada (Fin) e saída (Fout) da 
zona húmida construída. As estatísticas relativas aos parâmetros oxigénio dissolvido (O2 
diss.), temperatura do efluente (Temp.) e pH constam do Quadro 6.14. 

As medidas de localização incluem a média, mediana, 1º e 3º quartis, enquanto que as 
medidas de dispersão incluem o desvio-padrão, a amplitude, o coeficiente de variância e os 
valores máximo e mínimo.  
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Quadro 6.13 – Principais parâmetros estatísticos descritivos da CBO5, CQO, SST, CT, CF e 
Ent., relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, durante o verão de 2005. 

Grandeza CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l] CT [NMP/100ml] CF [NMP/100ml] Ent. [NMP/100ml]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout

Média 234,6 85,6 559,3 232,5 55,5 15,0 3,7E+06 1,5E+04 1,6E+06 1,2E+04 3,8E+03 1,7E+01

Mediana 231,0 91,0 578,0 236,0 52,0 8,5 2,7E+06 1,7E+04 1,5E+06 5,0E+03 8,0E+02 1,0E+01

1º quartil 151,0 44,8 463,0 171,0 42,0 6,3 2,3E+06 9,9E+03 1,2E+06 2,1E+03 1,0E+02 2,0E+00

3º quartil 277,0 102,8 610,0 268,3 68,0 22,0 3,7E+06 2,1E+04 2,3E+06 1,1E+04 3,6E+03 1,0E+01

Desvio padrão 100,0 52,8 156,4 108,6 19,1 13,0 2,8E+06 7,9E+03 8,1E+05 2,2E+04 7,6E+03 2,7E+01

Amplitude 376,0 197,0 639,0 405,0 66,0 36,0 1,1E+07 2,5E+04 2,7E+06 8,1E+04 2,8E+04 9,8E+01

Coeficiente de variação 43% 62% 28% 47% 34% 87% 75% 51% 51% 191% 199% 166%

Mínimo 131,0 28,0 345,0 102,0 28,0 3,0 9,3E+05 2,5E+03 7,0E+04 4,4E+02 2,0E+01 2,0E+00

Máximo 507,0 225,0 984,0 507,0 94,0 39,0 1,2E+07 2,7E+04 2,8E+06 8,1E+04 2,8E+04 1,0E+02

N.º elementos da amostra 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12  

Quadro 6.14 – Principais parâmetros estatísticos descritivos de oxigénio dissolvido, 
temperatura do efluente e pH, relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, durante 

o verão de 2005. 

Grandeza O2 diss. [mg/l] Temp. [ºC] pH [-]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout

Média 0,6 1,1 25,7 20,1 7,3 7,3

Mediana 0,6 0,9 26,0 19,9 7,2 7,2

1º quartil 0,5 0,5 25,2 19,9 7,1 7,1

3º quartil 0,7 1,3 26,2 20,1 7,2 7,5

Desvio padrão 0,2 0,8 1,1 0,5 0,4 0,2

Amplitude 0,7 2,4 3,9 1,7 1,5 0,5

Coeficiente de variação 35% 76% 4% 2% 5% 3%

Mínimo 0,1 0,3 23,5 19,6 6,9 7,0

Máximo 0,8 2,7 27,4 21,3 8,4 7,5

N.º elementos da amostra 12 11 10 9 11 10  

A análise da Figura 6.22 conjuntamente com a análise do Quadro 6.13 demonstra a 
existência, conforme esperado, de variabilidade em todos os parâmetros amostrados, embora 
com diferentes intensidades, observando-se coeficientes de variância entre 28% e 199%. A 
variabilidade é mais acentuada no caso dos parâmetros microbiológicos, sendo menos 
significativa no que respeita aos parâmetros físico-químicos, em particular à entrada do leito. 
Esta situação deve-se, pelo menos em parte, ao aumento de concentrações verificado após a 
ocorrência do Festival Sudoeste, entre 4 e 7 de Agosto de 2005, observável de forma 
significativa para a CBO5, a CQO e os coliformes fecais. Os parâmetros que exibiram menor 
variabilidade foram a temperatura e o pH do efluente. 

É ainda de salientar o desfasamento existente entre o aumento de concentrações à entrada da 
zona húmida construída, devido às descargas do Festival Sudoeste, observável na campanha 
de 8 de Agosto de 2005 para o afluente ao leito, registando-se a correspondente subida de 
concentração à saída do leito na campanha da semana seguinte, a 16 de Agosto de 2005. Esta 
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situação resulta, possivelmente, do amortecimento de caudal que teve lugar na zona húmida 
construída. 

No que respeita à apreciação dos resultados face à exigências legais, cujos principais limites, 
para os parâmetros em estudo, constam do Quadro 2.2, verifica-se que após o Festival 
Sudoeste as concentrações da CBO5 e CQO não cumpriram esses requisitos, em resultado da 
descarga adicional de efluentes proveniente do evento. 

Em termos de remoção de microrganismos, pode observar-se que as concentrações 
registadas no efluente se encontram acima dos valores limites definidos para utilização como 
prática balnear ou a irrigação agrícola, apresentados no Quadro 2.3, mesmo no período que 
antecedeu as descargas do Festival Sudoeste. Ou seja, teoricamente esses efluentes não 
deveriam ser utilizados directamente em rega. 

A única excepção diz respeito às concentrações de Enterococos, que correspondem a uma 
classificação de “Qualidade Excelente”, de acordo com a Directiva das Águas Balneares 
(Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2006), 
tanto no que respeita a águas interiores como a águas costeiras. 

A análise das eficiências de remoção dos vários poluentes, no período em estudo, permite 
identificar também a influência das descargas provenientes do Festival Sudoeste em alguns 
parâmetros, conforme se pode observar na Figura 6.23. 
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Figura 6.23 – Eficiências de remoção para a ZHC de Fataca em 2005. 

O efeito das descargas proveniente do Festival Sudoeste é aparentemente mais marcante para 
os parâmetros físico-químicos do que para os parâmetros microbiológicos, dado que 
apresentam uma variabilidade mais elevada ao longo de todo o período (em particular 
coliformes fecais e Enterococos). No Quadro 6.15 apresentam-se as principais estatísticas 
descritivas das eficiências de cada parâmetro. 
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Quadro 6.15 - Principais parâmetros estatísticos descritivos das eficiências de remoção 
relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, durante o verão de 2005. 

Grandeza Eficiências de remoção (%/log10)

CBO5 CQO SST CT CF Ent.

Média 64% 59% 71% 2,4 2,5 2,1

Mediana 64% 59% 80% 2,3 2,4 2,1

1º quartil 60% 54% 63% 2,0 2,2 1,4

3º quartil 74% 65% 86% 2,6 3,0 2,8

Desvio padrão 17% 17% 26% 0,5 0,9 0,9

Amplitude 66% 67% 89% 1,5 2,9 2,6

Coeficiente de variação 26% 29% 37% 19% 35% 42%

Mínimo 23,2% 14,6% 7,1% 1,9 0,8 1,0

Máximo 89,2% 81,7% 95,7% 3,5 3,7 3,6

N.º elementos da amostra 12 12 12 12 12 12  

Apesar da perturbação introduzida pelas descargas do Festival Sudoeste, as eficiências 
médias de remoção da CBO5, CQO e SST encontram-se, ainda assim, no intervalo inferior de 
valores constantes da literatura (Quadro 3.12 e Quadro 3.14). No que respeita aos parâmetros 
microbiológicos, as eficiências obtidas encontram-se na gama superior do intervalo de 
valores constantes da literatura (Quadro 3.16), evidenciando uma capacidade superior de 
remoção de microrganismos patogénicos, relativamente a sistemas convencionais tais como 
de lamas activadas de média e baixa carga e de leitos percoladores de baixa, média ou alta 
carga. 

Campanhas de amostragem decorridas no período 2007/2008 

Na Figura 6.24 apresentam-se os resultados obtidos relativos aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos na zona húmida construída da ETAR de Fataca, entre Maio de 2007 e 
Janeiro de 2008. 

No Quadro 6.16 apresentam-se as principais estatísticas descritivas para os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos, relativamente às secções de entrada (Fin) e saída (Fout) da 
zona húmida construída. As estatísticas relativas aos parâmetros E. Coli, oxigénio dissolvido 
(O2 diss.), temperatura do efluente (Temp.) e pH constam no Quadro 6.17. 
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Figura 6.24 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF, Ent. e EC na ZHC 
de Fataca, nas campanhas de 2007/2008. 
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Quadro 6.16 – Principais parâmetros estatísticos descritivos da CBO5, CQO, SST, CT, CF e 
Ent. relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, nas campanhas de 2007/2008. 

Grandeza CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l] CT [NMP/100ml] CF [NMP/100ml] Ent. [NMP/100ml]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout

Média 168 17 348 66 64 16 2,9E+06 3,1E+04 1,7E+06 9,7E+03 1,6E+04 3,4E+02

Mediana 170 11 350 70 63 14 2,5E+06 1,5E+04 1,0E+06 4,0E+03 3,0E+03 1,7E+02

1º quartil 140 10 310 56 58 9 1,6E+06 3,4E+03 6,3E+05 1,3E+03 1,1E+03 7,0E+01

3º quartil 190 20 380 78 70 18 3,7E+06 2,6E+04 2,6E+06 1,2E+04 6,8E+03 3,6E+02

Desvio padrão 80 11 58 16 14 10 1,7E+06 7,1E+04 1,5E+06 1,2E+04 5,3E+04 5,0E+02

Amplitude 370 40 270 65 56 34 8,0E+06 3,6E+05 6,3E+06 4,3E+04 2,7E+05 2,0E+03

Coeficiente de variação 48% 65% 17% 25% 22% 61% 60% 226% 89% 127% 338% 147%

Mínimo 30 10 230 28 40 5 2,4E+05 1,2E+03 1,4E+05 5,3E+02 6,3E+01 0,0E+00

Máximo 400 50 500 93 96 39 8,2E+06 3,6E+05 6,4E+06 4,4E+04 2,7E+05 2,0E+03

N.º elementos da amostra 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  

Quadro 6.17 – Principais parâmetros estatísticos descritivos de E. coli, oxigénio dissolvido, 
temperatura do efluente e pH, relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, nas 

campanhas de 2007/2008. 

Grandeza EC [NMP/100ml] O2 [mg/l] Temp. [ºC] pH [-]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout

Média 1,6E+06 9,8E+03 0,5 0,6 21,1 18,5 7,2 7,0

Mediana 1,0E+06 4,0E+03 0,4 0,5 24,2 21,1 7,2 7,0

1º quartil 5,9E+05 1,3E+03 0,3 0,3 14,0 13,3 7,1 6,9

3º quartil 2,6E+06 1,2E+04 0,6 0,8 26,3 22,8 7,2 7,0

Desvio padrão 1,3E+06 1,3E+04 0,3 0,5 6,3 6,2 0,1 0,1

Amplitude 4,7E+06 4,7E+04 1,0 1,4 15,7 20,2 0,7 0,5

Coeficiente de variação 80% 133% 71% 81% 30% 33% 2% 2%

Mínimo 1,4E+05 5,3E+02 0,2 0,1 11,5 7,1 7,0 6,9

Máximo 4,8E+06 4,8E+04 1,2 1,5 27,2 27,3 7,7 7,4

N.º elementos da amostra 25 25 8 8 14 14 21 21  

A análise da Figura 6.24, conjuntamente com o Quadro 6.16, demonstra a existência de 
variabilidade em todos os parâmetros amostrados, embora inferior à verificada nas 
campanhas de 2005, especialmente no que respeita aos parâmetros físico-químicos. Esta 
alteração deve-se, em parte, ao facto de durante o verão de 2007 a ETAR de Fataca não ter 
recebido caudais adicionais, ao contrário de 2005, em que recebeu caudais provenientes das 
actividades do Festival Sudoeste.  

Em termos microbiológicos a variabilidade de concentrações no efluente foi também menos 
acentuada (à excepção do parâmetro Enterococos), com variações de aproximadamente 1 log. 
No que respeita ao parâmetro Enterococos, para além de ter apresentado variações de cerca 
de 2 log, registou valores superiores a 100 NMP/ml em todas as campanhas, apresentando 
deste modo um desempenho bastante inferior ao registado em 2005. 



 

Capítulo 6. Estudos de campo em ETAR de zonas húmidas construídas 167 

Há ainda a referir a semelhança de resultados obtidos, no que respeita a coliformes fecais e 
Escherichia coli, sendo muitas vezes iguais, em termos absolutos. Esta situação é, na 
realidade, característica de águas residuais urbanas. 

No que respeita à apreciação dos resultados face à exigências legais, verifica-se que as 
concentrações médias dos parâmetros físico-químicos no período em estudo cumprem, em 
regra, os requisitos legais. Apenas nas campanhas de 14 de Maio de 2007, 20 de Junho de 
2007 e 29 de Janeiro de 2008 foram registadas concentrações da CBO5 superiores a 25 mg/l. 

Em particular, a concentração da CBO5 registada a 29 de Janeiro de 2008 pode dever-se, 
numa primeira análise, ao aumento significativo da concentração deste parâmetro no 
afluente ao leito, registada no final do mês de Janeiro de 2008. 

Em termos de remoção de microrganismos, pode observar-se que as concentrações 
registadas no efluente relativamente aos parâmetros microbiológicos se encontram acima dos 
valores limites definidos para utilizações como a prática balnear ou a irrigação agrícola, 
apresentados no Quadro 2.4. Uma vez que durante o verão de 2007 a ETAR de Fataca não 
recebeu descargas proveniente do Festival Sudoeste, pode considerar-se que os resultados 
obtidos traduzem o comportamento característico da zona húmida construída.  

Como seria espectável, a eficiência de remoção dos vários poluentes, no período em estudo, 
apresenta uma maior estabilidade face a 2005, conforme se pode observar na Figura 6.25. 
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Figura 6.25 – Eficiências de remoção para a ZHC de Fataca, nas campanhas de 
2007/2008. 

A estabilidade do processo de tratamento verifica-se sobretudo ao nível da eficiência na 
remoção dos parâmetros físico-químicos, em especial durante o período de verão, onde a 
precipitação foi reduzida. O decréscimo observado na campanha de 26 de Setembro de 2007, 
pode resultar da elevada precipitação ocorrida entre os dias 19 e 23, que provocou o aumento 
dos caudais afluentes e o correspondente aumento da velocidade média do escoamento. 
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A eficiência de remoção de microrganismos variou de forma significativa, em particular no 
caso dos Enterococos, com eficiências muito reduzidas no final do mês de Julho. No Quadro 
6.18 apresentam-se as principais estatísticas descritivas das eficiências de cada parâmetro. 

Quadro 6.18 - Principais parâmetros estatísticos descritivos das eficiências de remoção 
relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Fataca, nas campanhas de 2007/2008. 

Grandeza Eficiências de remoção (%/log10)

CBO5 CQO SST CT CF Ent. E. coli

Média 88% 80% 75% 2,3 2,4 1,3 2,4

Mediana 92% 80% 80% 2,4 2,4 1,5 2,4

1º quartil 83% 77% 63% 2,0 2,0 0,6 2,0

3º quartil 94% 84% 85% 2,7 2,8 1,8 2,7

Desvio padrão 8% 6% 14% 0,6 0,5 1,0 0,5

Amplitude 32% 22% 50% 2,7 2,2 4,5 2,2

Coeficiente de variação 9% 7% 18% 27% 21% 78% 21%

Mínimo 63,3% 71,1% 42,6% 0,8 1,4 -1,0 1,4

Máximo 95,5% 92,8% 92,9% 3,6 3,6 3,5 3,6

N.º elementos da amostra 25 25 25 25 25 25 25  

A comparação das eficiências médias apresentadas no Quadro 6.18 com os intervalos de 
valores reportados na literatura (Quadro 3.12, Quadro 3.14 e Quadro 3.16) permite concluir 
que durante as campanhas decorridas no período 2007/2008, o desempenho da zona 
húmida construída de Fataca foi semelhante ao obtido noutros estudos, tendo-se registado 
valores máximos superiores a 90% em todos os parâmetros físico-químicos, e superiores a 
3,5 log, no que respeita a todos os parâmetros microbiológicos. 

Análise de sazonalidade 

A extensão prolongada das campanhas efectuadas durante o ano de 2007 e início de 2008 
permitiu analisar eventuais efeitos sazonais no tratamento da zona húmida construída, por 
comparação entre as eficiências registadas no verão e no inverno. Nesta análise 
considerou-se o período de verão entre o início das campanhas e o final do mês de Setembro, 
e o período de inverno englobando o mês de Outubro de 2007 até ao final de Janeiro de 
2008. No Quadro 6.19 apresentam-se as eficiências médias observadas em cada um destes 
períodos, e para cada uma das variáveis em estudo. 
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Quadro 6.19 - Eficiências médias de remoção entre Verão e Inverno (2007/2008) para a 
ZHC de Fataca. 

Período Eficiências de remoção (%/log10)

CBO5 CQO SST CT CF Ent. E. coli

Verão 90% 77% 78% 2,4 2,5 1,4 2,5

Inverno 84% 86% 71% 2,2 2,2 1,2 2,2  

A análise preliminar do Quadro 6.19 permite sugerir, numa leitura directa, que existem 
diferenças entre os períodos de verão e inverno, no que respeita à eficiência de remoção de  
parâmetros físico-químicos. No entanto, a observação da Figura 6.25 aponta para uma maior 
variabilidade no período de Inverno, justificando-se uma análise mais detalhada destes 
resultados. 

Deste modo, foi efectuada uma análise de significância das diferenças entre eficiências 
médias registadas para os períodos de verão e inverno. A normalidade de cada variável foi 
testada, tendo-se optado pela utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney-U. 

De entre os 7 parâmetros analisados, apenas a eficiência de remoção da CQO apresentou uma 
diferença estatisticamente significativa entre os períodos de Verão e de Inverno (p-value < 
0,05). Os resultados detalhados desta análise constam do Quadro A. 23 do Anexo VI. 

A existência de diferenças sazonais na eficiência de remoção de zonas húmidas construídas 
não é um fenómeno consensual. De facto, García et al. (2008) não observaram diferenças 
significativas na remoção de microrganismos patogénicos entre os períodos de Verão e 
Inverno para leitos de escoamento horizontal, enquanto que Karathanasis et al. (2003) refere 
uma maior eficiência de remoção de coliformes fecais, durante o período de Verão. 

6.4.3.3. Campanhas de monitorização na zona húmida construída da ETAR de 
Malavado 

As campanhas de monitorização do tipo extensivo na ETAR de Malavado decorreram com 
periodicidade semanal, entre 11 de Julho de 2005 e 26 de Setembro de 2006 e entre 26 de 
Junho de 2007 e 29 de Janeiro de 2008. Entre 23 de Setembro e 9 de Novembro de 2007 
apenas foi efectuada uma campanha a 8 de Outubro, e houve interrupção das recolhas entre 
21 de Dezembro de 2007 e 18 de Janeiro de 2008. 

Seguidamente são apresentados os resultados obtidos para os períodos de 2005 e 
2007/2008. Os resultados analíticos correspondentes constam dos Quadros A. 17 a A.22 do 
Anexo V. 
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Campanhas de monitorização decorridas durante o ano de 2005 

Na Figura 6.26 apresentam-se os resultados obtidos relativos aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos na zona húmida construída da ETAR de Malavado, entre Julho e Setembro 
de 2005. 
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Figura 6.26 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF e Ent. na 

ZHC de Malavado, em 2005. 

O efeito que a descarga de efluentes provenientes do Festival Sudoeste teve no 
comportamento da zona húmida construída é visível em todos os parâmetros monitorizados, 
à excepção, possivelmente, dos SST. O aumento de concentrações verificou-se no dia 4 de 
Agosto, dia seguinte à primeira descarga (3 de Agosto), para os parâmetros microbiológicos, 



 

Capítulo 6. Estudos de campo em ETAR de zonas húmidas construídas 171 

tendo-se registado um pico nas concentrações de todos os parâmetros (excepto SST) na 
campanha de 8 de Agosto.  

O decaimento das concentrações após o pico de 8 de Agosto foi mais lento do que na zona 
húmida construída da ETAR de Fataca, embora as concentrações registadas a partir de 
meados de Setembro já denotem alguma estabilização, com valores próximos dos registados 
no período que antecedeu as descargas.  

É ainda de salientar, na campanha de 8 de Agosto, a ocorrência de concentrações de CT e CF 
à saída da zona húmida superiores às registadas à entrada (eficiência negativa). Esta situação 
pode resultar, possivelmente, da frequência da recolha de amostras não ter coincidido com o 
pico de concentração, ou a criação de condições que promoveram a sobrevivência dos 
microrganismos. De facto, registou-se um ligeiro aumento do pH nesta semana, tendo-se 
atingido um valor máximo de 8,4. 

Tal como para a zona húmida construída de Fataca, em Malavado o decréscimo da 
capacidade de tratamento na semana imediatamente a seguir à descarga pode dever-se, 
possivelmente, ao efeito combinado do aumento de concentrações do efluente da fossa 
séptica e da eventual destruição de biofilmes do leito, provocada pelo aumento da velocidade 
do escoamento durante as descargas. As velocidades atingidas serão, ainda assim, 
suficientemente adequadas à sedimentação que ocorre no interior do leito, uma vez que a 
concentração de SST não sofreu alterações significativas, face a valores registados 
anteriormente.   

No Quadro 6.20 apresentam-se as principais estatísticas descritivas para os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos em análise, relativamente às secções de entrada (Min) e 
saída (Mout) da zona húmida construída. As estatísticas relativas aos parâmetros oxigénio 
dissolvido (O2 diss.), temperatura do efluente (Temp.) e pH constam do Quadro 6.21. 

Quadro 6.20 – Principais parâmetros estatísticos descritivos da CBO5, CQO, SST, CT, CF e 
Ent., relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Malavadoo durante o verão de 2005. 

Grandeza CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l] CT [NMP/100ml] CF [NMP/100ml] Ent. [NMP/100ml]

Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout

Média 164 45 455 201 65 13 1,0E+07 5,4E+06 5,0E+06 2,4E+06 2,6E+06 2,8E+05

Mediana 150 25 431 157 66 9 8,0E+06 7,3E+04 4,8E+06 4,7E+04 1,4E+04 4,0E+03

1º quartil 122 20 380 120 52 5 6,2E+06 3,9E+04 3,8E+06 3,4E+04 3,8E+03 1,7E+03

3º quartil 157 61 486 270 73 17 1,1E+07 2,8E+05 5,5E+06 7,3E+04 7,3E+04 1,6E+04

Desvio padrão 83 39 121 116 14 11 6,5E+06 1,8E+07 2,9E+06 7,7E+06 8,8E+06 9,4E+05

Amplitude 286 130 391 338 49 39 2,0E+07 6,6E+07 1,2E+07 2,8E+07 3,2E+07 3,4E+06

Coeficiente de variação 51% 86% 27% 58% 22% 85% 65% 337% 59% 321% 343% 332%

Mínimo 60 14 314 78 44 3 3,6E+06 8,0E+03 3,2E+05 3,7E+02 2,0E+02 1,0E+01

Máximo 346 144 705 416 93 42 2,4E+07 6,6E+07 1,2E+07 2,8E+07 3,2E+07 3,4E+06

N.º elementos da amostra 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  
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Quadro 6.21 – Principais parâmetros estatísticos descritivos de oxigénio dissolvido, 
temperatura do efluente e pH, relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Malavado 

durante o verão de 2005. 

Grandeza O2 diss. [mg/l] Temp. [ºC] pH [-]

Min Mout Min Mout Min Mout

Média 0,5 0,8 25,3 20,9 7,4 7,1

Mediana 0,4 0,7 25,3 20,6 7,1 7,1

1º quartil 0,2 0,4 25,0 20,3 7,0 7,0

3º quartil 0,5 1,2 25,8 21,3 7,9 7,1

Desvio padrão 0,4 0,5 0,7 0,9 0,5 0,2

Amplitude 1,1 1,7 2,2 2,6 1,5 0,7

Coeficiente de variação 75% 66% 3% 4% 7% 2%

Mínimo 0,2 0,2 24,0 19,8 6,9 6,8

Máximo 1,3 1,9 26,2 22,4 8,4 7,4

N.º elementos da amostra 12 12 11 11 11 11  

A análise da Figura 6.26, conjuntamente com o Quadro 6.20, demonstra a existência de 
variabilidade em todos os parâmetros amostrados, embora com diferentes intensidades, 
observando-se coeficientes de variância entre 22% e 343%. A variabilidade é mais acentuada 
no caso dos parâmetros microbiológicos, sendo menos significativa no que respeita aos 
parâmetros físico-químicos, em particular à entrada do leito. Os parâmetros que exibiram 
menor variabilidade foram a temperatura e o pH do efluente. 

No que respeita à apreciação dos resultados face à exigências legais, verifica-se que durante 
as quatro a cinco semanas que se seguiram às descargas do Festival Sudoeste, não foram 
cumpridos os requisitos legais relativos à CBO5 e CQO, tendo-se restabelecido o 
cumprimento dos requisitos após estes intervalo. 

Em termos de remoção de microrganismos, pode observar-se que as concentrações 
registadas no efluente se encontram acima dos valores limites definidos para utilizações 
como a prática balnear ou a irrigação agrícola (Quadro 2.4). A única excepção diz respeito às 
concentrações de Enterococos, que apresentou um valor inferior a 100 NMP/100 ml na 
campanha de 18 de Julho de 2005.  

A análise das eficiências de remoção dos vários poluentes, no período em estudo, permite 
identificar também a influência das descargas provenientes do Festival Sudoeste em alguns 
parâmetros, conforme se pode observar na Figura 6.27. 
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Figura 6.27 – Eficiências de remoção para a ZHC de Malavado, em 2005. 

O efeito do Festival Sudoeste na zona húmida construída de Malavado é aparentemente mais 
marcante para os parâmetros microbiológicos, que apresentaram inclusivamente eficiências 
negativas, situação já analisada anteriormente. O parâmetro Enterococos sofreu 
aparentemente efeitos mais prolongados que os restantes, apresentando eficiências de 
remoção praticamente nulas nas últimas semanas de monitorização. 

No Quadro 6.22 apresentam-se as principais estatísticas descritivas das eficiências de cada 
parâmetro. 

Quadro 6.22 - Principais parâmetros estatísticos descritivos das eficiências de remoção 
relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Malavado durante o verão de 2005. 

Grandeza Eficiências de remoção (%/log10)

CBO5 CQO SST CT CF Ent.

Média 74% 58% 80% 1,7 1,7 0,9

Mediana 80% 64% 88% 2,0 2,0 0,8

1º quartil 58% 44% 71% 1,8 1,4 0,1

3º quartil 85% 69% 90% 2,2 2,3 1,2

Desvio padrão 14% 17% 17% 0,9 1,2 1,1

Amplitude 39% 58% 54% 3,5 4,4 4,2

Coeficiente de variação 19% 30% 21% 54% 70% 121%

Mínimo 50% 21% 40% -0,8 -0,7 -0,1

Máximo 88% 79% 94% 2,7 3,7 4,1

N.º elementos da amostra 13 13 13 13 12 13  

Apesar da perturbação introduzida pelas descargas do Festival Sudoeste, as eficiências 
médias de remoção da CBO5 e CQO encontram-se na gama de valores inferiores, das 
eficiências constantes da literatura (Quadro 3.12), enquanto que para os SST se encontra na 
gama média dos valores apresentados (Quadro 3.14). 
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A eficiência média de remoção de microrganismos patogénicos encontra-se dentro do 
intervalo de valores reportado na literatura (Quadro 3.16), sendo de salientar a elevada 
variabilidade registada. Esta variabilidade também se encontra descrita em alguns dos 
estudos que abordam esta temática, dado que são alargados os intervalos de valores 
apresentados na literatura da especialidade.   

Campanhas de monitorização decorridas no período 2007/2008 

Na Figura 6.28 apresentam-se os resultados obtidos relativos aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos na zona húmida construída da ETAR de Malavado, entre Maio de 2007 e 
Janeiro de 2008. 

As alterações provocadas pelas descargas provenientes do Festival Sudoeste, no verão de 
2007, foram mais marcantes que as verificadas no verão de 2005.  

Os efeitos fizeram-se sentir em todos os parâmetros monitorizados, registando-se picos de 
concentrações na descarga, no dia 8 de Agosto de 2007, cerca de 20 vezes superiores (no caso 
dos SST) e 140 vezes superiores (no caso da CBO5) às concentrações médias desses 
parâmetros, antes das descargas. 

O facto de neste ano ocorrer também alteração na capacidade de retenção de sólidos leva a 
admitir que tenham ocorrido velocidades de escoamento elevadas, não permitindo tempos de 
residência suficientemente longos para garantir a eficiência dos processos de sedimentação, 
tendo lugar ao arrastamento de sólidos acumulados. O aumento de caudal devido às 
descargas provenientes do Festival Sudoeste provocou igualmente uma ressuspensão de 
sedimentos na fossa séptica, uma vez que a concentração de SST afluente à ETAR (que não 
consta dos gráficos apresentados) não sofreu alterações significativas. Esta situação não se 
tinha verificado nas campanhas de monitorização de 2005. 

Tal como referido anteriormente, a diminuição da capacidade de tratamento pode dever-se 
ao efeito combinado do aumento das cargas hidráulicas afluentes à zona húmida construída e 
de eventual destruição de biofilme do meio de enchimento, provocado pelo aumento de 
velocidades. A frequência de recolha de amostras que teve lugar entre 19 de Setembro e 12 de 
Novembro, não permite identificar com rigor a semana a partir da qual se pode considerar 
restabelecido o funcionamento normal da ETAR. No entanto, em meados de Novembro as 
concentrações obtidas já podem ser consideradas como correspondendo ao funcionamento 
regular desta zona húmida construída.  
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Figura 6.28 – Evolução das concentrações da CBO5, CQO, SST, CT, CF, Ent. e EC na ZHC 

de Malavado nas campanhas de 2007/2008. 
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No Quadro 6.23 apresentam-se as principais estatísticas descritivas para os parâmetros 
físico-químicos e microbiológicos em análise (excepto E. Coli), relativamente às secções de 
entrada (Fin) e saída (Fout) da zona húmida construída. As estatísticas relativas aos 
parâmetros E. Coli, oxigénio dissolvido (O2 diss.), temperatura do efluente (Temp.) e pH 
constam do Quadro 6.24. 

Quadro 6.23 – Principais parâmetros estatísticos descritivos da CBO5, CQO, SST, CT, CF e 
Ent. relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Malavado nas campanhas de 2007/2008. 

Grandeza CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l] CT [NMP/100ml] CF [NMP/100ml] Ent. [NMP/100ml]

Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout

Média 263 98 418 165 97 22 4,5E+06 1,7E+05 2,4E+06 5,5E+04 1,5E+06 8,3E+05

Mediana 155 12 285 55 81 8 4,3E+06 5,5E+04 2,7E+06 2,8E+04 1,2E+05 3,4E+03

1º quartil 103 5 220 43 52 5 3,3E+06 3,1E+04 7,2E+05 1,1E+04 5,8E+04 2,1E+03

3º quartil 200 52 358 133 115 25 5,4E+06 2,2E+05 3,5E+06 6,5E+04 2,1E+05 1,8E+04

Desvio padrão 359 241 425 270 87 37 1,9E+06 2,2E+05 1,6E+06 6,6E+04 6,4E+06 3,4E+06

Amplitude 1568 1097 1945 1188 425 168 8,2E+06 7,9E+05 4,9E+06 2,4E+05 3,0E+07 1,6E+07

Coeficiente de variação 136% 246% 102% 164% 90% 167% 43% 130% 66% 120% 424% 410%

Mínimo 32 3 55 12 15 2 1,1E+06 1,2E+04 3,0E+05 2,6E+03 1,0E+04 1,5E+03

Máximo 1600 1100 2000 1200 440 170 9,3E+06 8,0E+05 5,2E+06 2,4E+05 3,0E+07 1,6E+07

N.º elementos da amostra 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Quadro 6.24 – Principais parâmetros estatísticos descritivos de E. coli (EC), oxigénio 
dissolvido, temperatura do efluente e pH, relativas às campanhas efectuadas na ZHC de 

Malavado nas campanhas de 2007/2008. 

Grandeza EC [NMP/100ml] O2 [mg/l] Temp. [ºC] pH [-]

Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout

Média 2,3E+06 5,5E+04 0,4 1,0 20,3 18,3 7,1 7,1

Mediana 2,5E+06 2,8E+04 0,5 0,9 15,6 14,4 7,0 6,9

1º quartil 7,2E+05 9,3E+03 0,4 0,9 15,4 14,2 6,9 6,8

3º quartil 3,2E+06 6,5E+04 0,5 1,2 25,5 23,1 7,2 7,2

Desvio padrão 1,5E+06 6,6E+04 0,1 0,2 6,0 5,3 0,5 0,4

Amplitude 4,9E+06 2,4E+05 0,0 0,0 14,5 13,0 2,0 1,7

Coeficiente de variância 67% 120% 14% 22% 30% 29% 6% 6%

Mínimo 3,0E+05 2,6E+03 0,3 0,7 14,8 13,6 6,7 6,7

Máximo 5,2E+06 2,4E+05 0,5 1,2 29,3 26,6 8,7 8,4

N.º elementos da amostra 22 22 5 5 9 9 16 16  

A análise dos resultados revela uma variabilidade bastante superior à verificada nas 
campanhas de 2005, devido às elevadas concentrações atingidas após as descargas 
provenientes do Festival Sudoeste. Esta situação é traduzida pelo coeficiente de variância, 
pelo valor da amplitude de variação e pela diferença entre os valores da média e da mediana. 

No que respeita à apreciação dos resultados dos parâmetros físico-químicos face aos 
requisitos legais, verifica-se que nos períodos fora da influência das descargas do Festival 
Sudoeste (até ao início de Agosto e a partir de Novembro de 2007), as concentrações 
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registadas são compatíveis com os requisitos legais. É ainda de salientar as reduzidas 
concentrações da CBO5 (< 10 mg/l na maioria das amostras recolhidas nestes dois períodos), 
que denotam alterações de comportamento da zona húmida construída, face a 2005. 

Em termos de remoção de microrganismos, pode observar-se que as concentrações 
registadas no efluente se encontram acima dos valores limites definidos para utilizações 
como a prática balnear ou a irrigação agrícola (Quadro 2.4).  

A eficiência de remoção dos vários poluentes, no período em estudo, apresenta uma elevada 
variabilidade, sendo de salientar a ocorrência de eficiências muito reduzidas ou mesmo 
negativas, conforme se pode observar na Figura 6.29. No Quadro 6.25 apresentam-se as 
principais estatísticas descritivas das eficiências de cada parâmetro. 
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Figura 6.29 – Eficiências de remoção para a ZHC de Fataca nas campanhas de 
2007/2008. 

Quadro 6.25 - Principais parâmetros estatísticos descritivos das eficiências de remoção 
relativas às campanhas efectuadas na ZHC de Malavado nas campanhas de 2007/2008. 

Grandeza Eficiências de remoção (%/log10)

CBO5 CQO SST CT CF Ent. E. coli

Média 76% 67% 81% 1,7 1,8 1,2 1,8

Mediana 91% 79% 86% 1,9 1,9 1,3 1,9

1º quartil 60% 49% 77% 1,3 1,5 0,7 1,5

3º quartil 96% 83% 93% 2,2 2,2 1,8 2,2

Desvio padrão 27% 22% 16% 0,6 0,7 0,9 0,7

Amplitude 93% 76% 60% 2,1 2,7 3,7 2,7

Coeficiente de variação 35% 32% 20% 34% 40% 78% 40%

Mínimo 4% 20% 36% 0,2 0,2 -1,4 0,2

Máximo 98% 96% 96% 2,3 2,9 2,3 2,9

N.º elementos da amostra 22 22 22 22 22 22 22  

As eficiências médias obtidas para a CBO5 e CQO encontram-se na gama inferior do intervalo 
de eficiências reportado na literatura (Quadro 3.12). Em relação ao parâmetro SST, foram 
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obtidas eficiências médias dentro do intervalo de valores reportado na literatura (Quadro 
3.14), resultando, em parte, das elevadas eficiências (>90%) registadas nos períodos fora da 
influência das descargas do Festival Sudoeste. 

No que diz respeito aos parâmetros microbiológicos, a remoção de coliformes totais foi 
ligeiramente inferior aos valores usualmente apresentados na literatura, enquanto que no 
que se refere aos restantes parâmetros, os valores respectivos encontram-se dentro do 
intervalo apresentado no Quadro 3.16. Ao contrário das campanhas realizadas em 2005, em 
2007 e 2008 a variabilidade de eficiências foi menor, tendo sido perturbada após as 
descargas de efluentes provenientes do Festival Sudoeste, apenas retomando os valores 
médios que precederam este evento a partir do final de Setembro de 2007. 

6.4.3.4. Apreciação global das descargas adicionais do Festival Sudoeste 

A análise global dos resultados de monitorização das zonas húmidas construídas de Fataca e 
Malavado, em termos de resposta às descargas adicionais provenientes do Festival Sudoeste, 
permite identificar o aumento das concentrações de poluentes à saída da ETAR, assim como 
a redução das eficiências de remoção na maioria dos parâmetros. 

Apesar de apresentarem eficiências médias de remoção semelhantes, a zona húmida 
construída de Malavado recuperou as eficiências de remoção (e as concentrações à saída) 
aparentemente mais rapidamente do que a zona húmida construída de Fataca, embora esta 
última tenha recebido menos caudal adicional e tenha registado uma reduzida influência, no 
que respeita aos parâmetros microbiológicos. 

No período de monitorização de 2007/2008, a zona húmida construída de Malavado 
apresentou eficiências superiores às de 2005, antes das descargas adicionais, sendo de 
salientar as concentrações da CBO5 no efluente inferiores a 10 mg/l. Apesar de ter recebido 
caudais adicionais superiores aos de 2005, a recuperação do desempenho ocorreu mais 
rapidamente em 2007. 

Os efeitos nos resultados de tratamento que se verificaram nas semanas que se seguiram às 
descargas adicionais, justificam-se, sobretudo, com o aumento das concentrações afluentes 
devido à ressuspensão das lamas na fossa séptica, porque os eventos de aumento de caudal 
pontuais registados em 2007 devido à ocorrência de precipitação (especialmente entre 19 e 
23 de Novembro) não tiveram efeitos aparentemente significativos. Hagendorf et al. (2005) 
apresentam resultados semelhantes, sendo que o aumento pontual da carga hidráulica, 
devido a eventos de precipitação, não afectou o desempenho do leito em estudo. Por outro 
lado, estudos de aumento da carga hidráulica, mantendo a concentração aproximadamente 
constante (o que se traduz num aumento proporcional da carga mássica aplicada) deram 
origem a uma diminuição da eficiência de remoção (Motta Marques et al., 2001; García et al., 
2005). 
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Ambas as ETAR estudadas servem actualmente uma população inferior à de projecto, 
recebendo cerca de 20% a 30% do caudal de dimensionamento. Apesar do aumento das 
concentrações afluentes à zona húmida após as descargas do festival, a carga mássica total 
aplicada não excedeu, ainda assim, a carga prevista no projecto de execução, e que serviu de 
base ao dimensionamento do leito. 

Nestas condições, seria de esperar que o sistema apresentasse capacidade para assegurar um 
tratamento secundário adequado. Na realidade, o funcionamento para cargas hidráulicas 
bastante inferiores às de projecto poderá conduzir, por exemplo, a uma mais reduzida 
formação de biofilme no interior do leito, o que faz com que a biomassa disponível para 
assimilação da carga orgânica e outros poluentes não tenha capacidade de reposta, para os 
picos de afluência registados. O desenvolvimento de “caminhos” preferenciais do 
escoamento, devido a baixas velocidades médias, também constitui justificação adicional. 

6.4.4. Expressões simplificadas para estimativa de concentrações de 
poluentes no efluente 

O desenvolvimento de estudos sobre a capacidade de remoção de poluentes em zonas 
húmidas construídas contempla muitas vezes o estabelecimento de expressões que permitem 
prever as respectivas concentrações no efluente, a partir das concentrações à entrada, 
estimadas a partir de medições de campo e para uma dada gama de valores de carga 
hidráulica aplicada. 

No capítulo 6.4.4 apresenta-se uma compilação de algumas das equações de regressão 
presentes na literatura, tendo sido desenvolvidas expressões equivalentes a partir dos 
resultados das campanhas de monitorização das zonas húmidas construídas de Fataca e 
Malavado.  

Os ajustamentos foram efectuado considerando concentrações e cargas dos parâmetros 
CBO5, CQO e SST, para as expressões ( 6.3 ) a ( 6.6 ). O cálculo das cargas mássicas foi 
efectuado apenas para a ETAR de Fataca, a partir dos volumes médios afluentes à ETAR na 
semana que antecedeu cada campanha. 

inout CaaC ⋅+= 10  ( 6.3 ) 

1
0

a
inout CaC ⋅=  ( 6.4 ) 

inout LaaL ⋅+= 10  ( 6.5 ) 

inr LaaL ⋅+= 10  ( 6.6 ) 

sendo, 

 Cin – concentração no afluente [mg/l]; 
 Cout - concentração no efluente [mg/l]; 
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 Lin - carga mássica afluente [g/m2/dia];  
 Lout - carga mássica efluente [g/m2/dia];  
 Lr - carga mássica removida [g/m2/dia]; 
 a0, a1 – coeficientes da regressão [-]. 

As variáveis relativas à concentração e carga mássica afluente correspondem a variáveis 
independentes, enquanto que a concentração no efluente, a carga mássica afluente e a carga 
mássica removida constituem as variáveis dependentes. Os ajustamentos foram efectuados 
através do método dos mínimos quadrados e da análise de variância (ANOVA), tendo sido 
calculados para cada regressão o coeficiente de determinação (R2) e o coeficiente de 
determinação múltipla ajustado (R2aj.). O cálculo do coeficiente ajustado tem em conta a 
dimensão da amostra, permitindo comparar regressões com diferente número de 
observações. O ajustamento à expressão ( 6.4 ) foi efectuado linearizando as variáveis através 
da aplicação de logaritmos. 

A selecção das variáveis independentes com significado estatístico para cada regressão foi 
efectuada através de um teste de hipóteses com um nível de significância (α) de 5%, 
recorrendo à estatística t-student. A interpretação dos resultados é efectuada a partir da 
probabilidade de significância do teste, denominada p-value: se p-value < α pode concluir-
se, com uma probabilidade de erro de 5%, que a variável independente tem significado 
estatístico na regressão efectuada. 

No Quadro 6.26 apresentam-se os resultados obtidos para a zona húmida construída de 
Fataca relativos às expressões com significado estatístico. Nos Quadros A. 24 a A.34 do 
Anexo VII apresentam-se os resultados detalhados das diferentes regressões lineares 
calculadas e os parâmetros estatísticos associados. 

A análise das equações de regressão obtidas permite constatar que a melhor aproximação aos 
resultados medidos é dada por relações do tipo da expressão ( 6.6 ). No entanto, as limitações 
da aplicação desta expressão para estimativa da qualidade do efluente encontram-se patentes 
nos valores dos coeficientes obtidos, dado que valores negativos para o parâmetro a0 
(correspondente à ordenada na origem da recta de regressão) impossibilitam a aplicação para 
cargas reduzidas.   

A existência de uma relação aproximadamente linear entre os valores de carga mássica 
removida e afluente ao sistema permite aferir o tipo de cinética espectável para a zona 
húmida construída de Fataca, a partir da representação gráfica destes valores apresentada na 
Figura 6.30. 
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Quadro 6.26 – Equações de regressão (CBO5, CQO e SST)  para a zona húmida construída 
de Fataca. 

Expressão R2
aj. a0 a1

CBO5

Cout=a0+Cin*a1 0,19 -3,768 0,224

Cout=a0*Cin
a1 0,26 0,261 0,887

Lout=a0+Lin*a1 0,16 0,155 0,130

Lr=a0+Lin*a1 0,91 -0,155 0,870

CQO
Cout=a0+Cin*a1 0,43 -72,823 0,460

Cout=a0*Cin
a1 0,52 0,006 1,617

Lout=a0+Lin*a1 0,49 -0,211 0,304

Lr=a0+Lin*a1 0,84 0,211 0,696

SST
Lr=a0+Lin*a1 0,72 -0,080 0,822  
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100% remoção Dados 2007/2008

Dados 2005 antes Fest. Sud. Dados 2005 após Fest. Sud.  
Figura 6.30 – Carga mássica removida da CBO5 e CQO, em função da carga mássica 

afluente, para a zona húmida construída de Fataca.  

De acordo com Mitchell e McNevin (2001), e tal como apresentado no sub-capítulo 3.4.2, se 
os resultados se situarem próximo da linha correspondente a 100% de remoção, a zona 
húmida construída apresenta um dimensionamento adequado ou um eventual 
sobredimensionamento, aproximando-se as reacções de uma cinética de primeira ordem. 

Para a zona húmida construída de Malavado, a única variável para a qual se obtiveram 
correlações com significado estatístico foi a CQO, cujos coeficientes correspondentes à 
aplicação das expressões ( 6.3 ) e ( 6.4 ) constam do Quadro 6.27. O reduzido grau de 
ajustamento obtido nas restantes variáveis pode dever-se à elevada variabilidade de 
concentrações afluentes e efluentes, resultantes da influência do Festival Sudoeste. Nos 
Quadros A. 33 e A.34 do Anexo VII apresentam-se os resultados detalhados das regressões 
lineares calculadas e os parâmetros estatísticos associados. 
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Quadro 6.27 - Equações de regressão (CQO) para a zona húmida construída de Malavado. 

Expressão R2
aj. a0 a1

CQO
Cout=a0+Cin*a1 0,92 -92,194 0,627
Cout=a0*Cin

a1 0,57 0,091 1,205  

No caso da zona húmida construída de Malavado o melhor ajustamento aos dados 
observados é obtido através de relações do tipo da expressão ( 6.3 ), mantendo-se as 
considerações acerca da respectiva validade apresentadas para a zona húmida de Fataca. 

6.4.5. Efeito da evapotranspiração na carga mássica descarregada 

O efeito da evapotranspiração observado no sub-capítulo 6.3 pode conduzir a uma redução 
significativa do caudal descarregado, em especial no período de verão, tendo efeitos em 
termos da massa poluente descarregada para o meio receptor. Esta situação pode traduzir-se 
numa vantagem da utilização de zonas húmidas construídas no tratamento de efluentes, face 
a soluções convencionais de tecnologias do tipo intensivo, onde as perdas por 
evapotranspiração são consideradas, em regra, desprezáveis. 

A análise deste fenómeno foi efectuada de forma preliminar e simplificada para o parâmetro 
CBO5 e para a zona húmida construída de Fataca, comparando duas situações possíveis de 
descarga da ETAR, designadamente: 

• Admitindo que o caudal descarregado é igual ao caudal afluente à zona húmida 
construída (secção Fin), à semelhança do que aconteceria num sistema de tratamento 
convencional; 

• Considerando o caudal efectivamente descarregado, medido à saída da zona húmida 
construída (secção Fout). 

O cálculo da massa descarregada foi efectuado a partir da concentração da CBO5 registada em 
cada campanha e do caudal médio em cada secção na semana que antecedeu essa campanha. 
No Quadro 6.28 constam os resultados obtidos para a média semanal da CBO5 descarregada 
para as duas situações de evapotranspiração admitidas, incluindo-se igualmente a relação 
entre ambas.  
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Quadro 6.28 - Média semanal da CBO5 descarregada na zona húmida construída de Fataca, 
para condições distintas de descarga com ou sem evapotranspiração. 

Semana CBO5 média descarregada [g/dia] CBO5 ET real / CBO5 ET=0

ET real ET=0

 7 a 13 de Junho 52 107 0,48

14 a 20 de Junho 195 262 0,75

 21 a 27 de Junho 61 130 0,47

 5 a 11 de Julho 29 101 0,28

 12 a 18 de Julho 36 76 0,48

19 a 25 de Julho 52 105 0,50

26  de Julho a 1 de Agosto 48 92 0,51

2 a 8 de Agosto 66 100 0,66

10 a 16 de Agosto 59 89 0,66

16 a 22 de Agosto 51 75 0,68

 6 a 12 de Setembro 111 96 1,15

 6 a 12 de Novembro 45 57 0,80

13 a 19 de Novembro 46 57 0,81

20 a 26 de Novembro 355 95 3,73

27 de Novembro a 3 de Dezembro 102 109 0,94

 4 a 10 de Dezembro 44 51 0,87

 11 a 17 de Dezembro 45 49 0,93  

Na Figura 6.31 apresentam-se os valores correspondentes a cada condição de descarga, com 
ou sem evapotranspiração. 
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Figura 6.31 – Média semanal da CBO5 descarregada na zona húmida construída de Fataca, 
para condições distintas de descarga com ou sem evapotranspiração. 

A análise dos resultados permite verificar que durante o período de verão o efeito da 
evapotranspiração pode contribuir para uma redução significativa da massa poluente 
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descarregada. De facto, a média diária da massa da CBO5 descarregada entre Junho e Agosto, 
considerando a redução de caudal observada na ETAR, foi de 65 g/dia, o que representa cerca 
de 55% do valor que se obteria caso a evapotranspiração não fosse considerada (114 g/dia). 

Durante o inverno a evapotranspiração é mais reduzida, conduzindo a que os caudais 
efluentes sejam próximos dos afluentes e sendo, deste modo, semelhantes, as duas condições 
de descarga apresentadas. A massa da CBO5 descarregada durante este período, 
considerando a influência da evapotranspiração, varia entre 80 a 90% do total descarregado 
na condição de evapotranspiração nula. 

É de salientar a inversão observada nas semanas de 12 de Setembro e 26 de Novembro, em 
que a massa descarregada para a condição de descarga sem evapotranspiração é inferior à 
massa descarregada considerando o efeito da evapotranspiração. Esta situação traduz, na 
realidade, a influência da precipitação ocorrida naquelas datas. 

A precipitação pode incrementar as descargas de poluentes devido ao aumento de caudal que 
provoca. Este facto não se encontra contabilizado nos valores correspondentes à descarga 
sem evapotranspiração, uma vez que os cálculos foram efectuados com base no caudal 
afluente ao leito, que não contabiliza a contribuição da precipitação directa sobre a zona 
húmida. A precipitação pode exercer ainda o efeito de diluição de poluentes. 

6.4.6. Condições para desinfecção posterior  

A apreciação da globalidade dos resultados obtidos relativos aos parâmetros microbiológicos 
permite apontar, como factores pertinentes na capacidade de desinfecção das zonas húmidas 
construídas, dois aspectos fundamentais, designadamente: 

• As concentrações alcançadas à saída da zona húmida não são suficientemente 
reduzidas para garantir as exigências associadas a um tratamento terciário, no que 
respeita aos parâmetros microbiológicos; 

• A variabilidade dos valores obtidos pode ser considerada elevada. 

Estes aspectos podem levar à necessidade de desinfecção posterior do efluente proveniente 
de zonas húmidas construídas, caso as utilizações do meio receptor assim o exijam.  

Em Portugal, os sistemas tradicionalmente utilizados para desinfecção do efluente englobam 
a cloragem (que tem vindo a ser gradualmente abandonada devido à formação de 
tri-halometanos) e as lagoas de maturação. Nos últimos anos, o forte investimento no 
saneamento registado em Portugal tem incluído também o recurso a canais de desinfecção 
por radiação ultra-violeta. Este equipamento dispõe de lâmpadas com emissão de radiação 
no comprimento de onda de 254 nm, que inactiva os microrganismos presentes no efluente. 
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O desempenho dos sistemas de desinfecção através de radiação ultra-violeta depende 
fortemente das condições de transmitância, sendo usual a exigência de valores mínimos entre 
40 a 50%. 

Efluentes domésticos após tratamento secundário com concentrações de sólidos suspensos 
totais inferiores a 25 mg/l, apresentam, em regra, uma transmitância superior a 50%. É 
igualmente prática corrente, em particular em fase de projecto dos sistemas, quando ainda 
não se dispõe de resultados analíticos de qualidade, a utilização da concentração de SST 
como indicador das condições do efluente para posterior desinfecção. Nesse caso, a 
concentração de SST no efluente deve ser inferior, em regra, a 30 a 40 mg/l. No entanto, a 
transmitância depende não só do valor dos sólidos suspensos totais, mas também da matéria 
solúvel e da dimensão das partículas. 

Após as descargas provenientes do Festival Sudoeste observou-se, nas ETAR em estudo, um 
aumento da concentração de SST, acompanhado por uma diminuição da transmitância. A 
relação entre estas duas variáveis pode observar-se na Figura 6.32, onde se representa, para a 
zona húmida construída de Malavado, durante as campanhas de 2007/2008, a transmitância 
de cada amostra em função da concentração de SST respectiva. 

y = 280,07x-1,5044

R2 = 0,8186

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200

SST (mg/L)

Tr
an

sm
itâ

nc
ia

 (%
)

 
Figura 6.32 – Transmitância a 254 nm em função da concentração de SST para o efluente 

da ZHC de Malavado (resultados de 2007/2008). 

Durante as campanhas realizadas nas ETAR de Fataca e Malavado verificou-se que apesar 
das concentrações de SST serem inferiores a 25 mg/l para a maioria das amostras, o efluente 
à saída de ambas os leitos apresentava transmitâncias a 254 nm inferiores a 35% no caso de 
Malavado e inferior a 30 % no caso de Fataca, conforme se apresenta na Figura 6.33. Os 
valores próximos de zero resultam do aumento de sólidos suspensos devido às descargas do 
Festival Sudoeste. 
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Figura 6.33 – Transmitância dos efluentes das ZHC de Fataca e Malavado a 254 nm, para 

2005 e 2007/2008. 

A análise dos resultados revelou que os valores de transmitância registados no efluente de 
ambas as ETAR, mesmo sem a influência das descargas provenientes do Festival Sudoeste, 
são bastante inferiores aos exigidos para recurso a canais de desinfecção. 

A baixa transmitância face ao esperado para as amostras com concentrações de SST 
inferiores a 30 mg/l foi atribuída ao facto de as amostras apresentarem uma cor escurecida. 
Por forma a averiguar as causas desta situação, foi colocada a hipótese da presença de metais 
no efluente, sugerida pela coloração observada, dado que algumas estas substâncias, 
designadamente o ferro, podem absorver a radiação ultra-violeta (Metcalff e Eddy, 2002). 

Foram efectuadas análises à concentração de ferro, manganês, zinco, cobre e chumbo a partir 
da campanha de 8 de Outubro de 2007, no caso da zona húmida construída de Fataca, e de 12 
de Novembro de 2007 para Malavado. Na Figura 6.34 apresenta-se a relação entre a 
concentração de ferro total e a transmitância a 254 nm, para o efluente de ambas as zonas 
húmidas construídas. 

Os resultados obtidos indicaram valores de ferro total superiores aos característicos em águas 
residuais (geralmente inferiores a 0,25 mg/l), no caso da zona húmida construída de Fataca. 
A concentração média deste parâmetro no período analisado foi de 2,7 mg/l para o efluente 
daquela ETAR. No caso da zona húmida construída de Malavado, as concentrações de ferro 
obtidas foram inferiores a 0,25 mg/l para a maioria das amostras, sendo a transmitância 
correspondente superior a 30%. 

Apesar das concentrações de ferro no efluente da ETAR de Fataca poderem explicar, pelo 
menos em parte, os baixos valores de transmitância observados, a análise da Figura 6.34 não 
revela uma relação directa entre ambas as variáveis. 
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Figura 6.34 – Relação entre a concentração de ferro total no efluente e a transmitância a 
254 nm, para o efluente das ZHC de Fataca e Malavado. 

Outras substâncias que podem contribuir para uma diminuição da transmitância dizem 
respeito a compostos húmicos, que constituem uma parcela da matéria orgânica natural 
presente no solo e na água, e que também absorvem a radiação ultra-violeta (Metcalff e Eddy, 
2002). A coloração escurecida resultante da presença destas substâncias em solução é 
consistente com a coloração observada no efluente das zonas húmidas construídas de Fataca 
e Malavado. Adicionalmente, a formação de espuma observada na câmara de saída das 
ETAR, devido à queda no dispositivo de descarga, é igualmente consistente com a natureza 
tensioactiva destas substâncias. 

Os aspectos descritos sugerem a presença de substâncias húmicas no efluente das ETAR, 
resultantes do decaimento e transformação das plantas e microrganismos existentes no 
interior dos leitos, situação característica de sistemas naturais. A confirmação da presença 
destas substâncias no efluente e a eventual influência na transmitância constitui um tópico 
de investigação futura, que deverá ser complementado com a realização de análises químicas 
adicionais.  

Em face dos baixos valores de transmitância observados, procedeu-se à avaliação da resposta 
do efluente proveniente das zonas húmidas construídas a uma posterior desinfecção por 
radiação ultra-violeta a 254 nm, recorrendo a um ensaio de “radiação colinear” (“collimated 
beam test” na terminologia anglo-saxónica) (Silva, 2007).  

O ensaio consiste na exposição de amostras de 50 ml a uma radiação com comprimento de 
onda de 254 nm, sujeitas a diferentes intensidades. Cada amostra foi posteriormente dividida 
em partes iguais, tendo uma das partes sido analisada de imediato relativamente às 
concentrações de coliformes fecais e Escherichia coli; enquanto que a outra foi exposta à 
radiação solar durante uma hora, sendo submetida às mesmas análises microbiológicas após 
este período. 
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O ensaio foi realizado numa amostra de efluente proveniente do leito de Fataca, recolhida a 
11 de Abril de 2007. A transmitância do efluente, a 254 nm, foi de 18,7%, e a concentração de 
SST foi de 3 mg/l, tendo sido aplicadas doses de radiação U.V. entre 0 e 48 mWs/cm2. Na 
Figura 6.35 apresentam-se as curvas de resposta para cada parâmetro analisado, para o 
grupo submetido a análise imediatamente após a exposição e para o grupo sujeito a uma hora 
de exposição solar, após a irradiação U.V.. 
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Figura 6.35 – Curvas de resposta de coliformes fecais e E. coli a doses crescentes de 
radiação U.V. (adaptada de Silva, 2007). 

A legislação actualmente em vigor em Portugal no que respeita a qualidade das águas 
balneares, apresentada no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, define como limite para a 
concentração de coliformes fecais (VMA – valor máximo admissível) o valor de 2000 
NMP/100 ml. A recente publicação da nova Directiva das Águas Balneares (2006/7/CE) 
altera a legislação actual, conforme referido no capítulo 2, sendo a qualidade das águas 
balneares determinada através dos parâmetros Enterococos intestinais e Escherichia coli. 

A dose de radiação U.V. necessária à obtenção de concentrações inferiores a 2000 NMP/100 
ml foi de 6 mWs/cm2 para ambos os parâmetros, no caso das amostras não submetidas à 
radiação solar. Para as amostras expostas à luz solar após a aplicação da radiação U.V., a dose 
necessária foi superior a 10 mWs/cm2. 

Apenas foram atingidas concentrações de E. coli inferiores a 100 NMP/ml para uma dose de 
aproximadamente 18 mWs/cm2, no caso das amostras expostas à luz solar. Para a mesma 
dose, a concentração de coliformes fecais atingida foi de 138 NMP/100 ml. 

A recuperação observada para as concentrações de coliformes fecais e E. coli nas amostras 
expostas à luz solar após a aplicação da radiação U.V. encontra-se associada a fenómenos de 
fotoreactividade e recuperação no escuro, assim como à possível multiplicação de indivíduos 
que não foram afectados pela radiação U.V. (Silva, 2007).  
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“The trade-off for the modeler is between knowing much about little 
or little about much” 

– S. Jørgensen 

7. Modelação integrada do 
comportamento hidráulico e 
ambiental de zonas húmidas 

construídas 

7.1. Considerações gerais 

O estudo de sistemas naturais apresenta frequentemente abordagens diversas, em função do 
grau de complexidade dos fenómenos envolvidos. Os objectivos compreendem, em regra, a 
compreensão dos mecanismos que traduzem o comportamento do sistema e a possibilidade 
de prever esse comportamento, face a diferentes solicitações. 

As zonas húmidas construídas, tratando-se de sistemas com elevada componente natural, são 
influenciadas por um conjunto vasto de fenómenos, com uma componente estocástica 
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significativa, pelo que as abordagens mais simplificadas, nomeadamente as expressões 
empíricas deduzidas no capítulo 6, conduzem, em regra, a resultados pouco fiáveis no que 
respeita à gestão dos sistemas. A necessidade de prever o comportamento dos sistemas de 
forma mais consistente tem conduzido a abordagens mais complexas, nomeadamente através 
do desenvolvimento de modelos matemáticos dinâmicos, conforme se apresenta no capítulo 
4. 

A maioria dos modelos dinâmicos são desenvolvidos com ênfase em aspectos de qualidade, 
visto que a principal função das zonas húmidas construídas consiste na redução de poluentes 
na água residual a tratar. Os modelos simulam a variação das concentrações de poluentes e 
outras variáveis de estado (microrganismos, entre outros) ao longo do tempo, para diferentes 
condições de operação, sendo a componente hidráulica, em regra, simplificada. 

A influência das condições hidráulicas na eficiência de remoção de poluentes em zonas 
húmidas construídas tem sido referida em diversos estudos, nomeadamente em termos de 
carga hidráulica (Kadlec et al., 2000; García et al., 2005). A influência da evapotranspiração 
pode ser igualmente significativa, devido ao aumento do tempo de retenção hidráulico que 
provoca (Chazarenc et al., 2003). 

O papel que a evapotranspiração em zonas húmidas construídas pode representar na redução 
do volume descarregado justifica uma análise detalhada do comportamento hidráulico do 
sistema, por forma a determinar condições que minimizem a carga mássica de poluentes 
descarregados. No limite, a condição de descarga nula corresponde a uma situação de 100% 
de eficiência, em termos de protecção do meio receptor face à descarga de poluentes. 

A relevância dos aspectos hidráulicos no desempenho de zonas húmidas construídas 
conduziu, no âmbito da presente tese, ao desenvolvimento de um modelo matemático 
dinâmico, desenvolvido com base numa abordagem hidráulica, numa primeira fase, que foi 
posteriormente integrado com uma componente de qualidade. 

O modelo desenvolvido, denominado MIZHuC – Modelação Integrada de Zonas Húmidas 
Construídas, destina-se a simular a variação de caudal e a concentração de poluentes 
descarregados por uma zona húmida construída de escoamento sub-superficial horizontal.  

Perante a complexidade inerente a zonas húmidas construídas, e após a análise de diversos 
modelos desenvolvidos por outros autores, a abordagem adoptada na conceptualização do 
modelo MIZHuC foi a de desenvolver uma estrutura com um número reduzido de 
parâmetros, por forma a facilitar a calibração, tendo-se optado por uma componente mais 
complexa do ponto de vista hidráulico, simplificando, de certa forma, a componente de 
qualidade. 
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Na componente hidráulica foi dado especial ênfase à parcela de evapotranspiração, por forma 
a traduzir o mais aproximadamente possível a redução de caudal que se observa em zonas 
húmidas construídas, devido à influência dos factores climáticos.  

Nas secções que se seguem é apresentada uma descrição detalhada do modelo MIZHuC, 
assim como os resultados da análise de sensibilidade aos principais parâmetros do modelo.  

7.2. Descrição do modelo 

7.2.1. Estrutura 

A conceptualização de um modelo matemático para a simulação do comportamento 
hidráulico de zonas húmidas construídas constitui a primeira etapa no desenvolvimento do 
trabalho, tendo em consideração o grau de complexidade pretendido. 

Pretende-se uma ferramenta que permita simular as concentrações e caudais efluentes de 
zonas húmidas construídas, em função dos caudais e concentrações afluentes, tendo em 
conta a redução de caudal devido à evapotranspiração, por forma a avaliar o comportamento 
do sistema em diferentes condições de operação, designadamente durante os períodos de 
verão e de inverno. 

O modelo compreende num número limitado de parâmetros, de modo a reduzir a exigência 
de dados necessários à calibração, assegurando simultaneamente uma fiabilidade de 
resultados compatível com as utilizações pretendidas. A opção por uma estrutura com um 
reduzido grau de complexidade não é compatível com a definição em detalhe dos fenómenos 
internos, designadamente em termos da evolução dos vários tipos de microrganismos ou das 
diversas fracções da matéria orgânica (designadamente particulada e solúvel), à semelhança 
de modelos como o ASM, em virtude do elevado número de parâmetros que acarreta. 

Deste modo, foi adoptada uma abordagem holística na definição da estrutura do modelo 
MIZHuC, tendo em consideração os princípios genéricos que traduzem a componente 
hidráulica e a componente de qualidade, por oposição aos modelos ditos reducionistas, que 
incluem o maior número de detalhes possíveis, aumentando assim a complexidade dos 
mesmos.  

A abordagem adoptada consistiu na aproximação do leito a um sistema unidimensional, no 
sentido da dimensão em que se dá o escoamento, considerando constantes as propriedades 
nas direcções vertical e transversal. A variação espacial ao longo da direcção do escoamento é 
simulada através da subdivisão do leito em N parcelas de igual dimensão, que comunicam 
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entre si, sendo as variáveis de estado de cada parcela avaliadas em cada intervalo de tempo 
da simulação. Esta estrutura assemelha-se aos modelos de reactores em série (na 
nomenclatura anglo-saxónica “tanks in series”), que tem sido aplicada ao estudo de zonas 
húmidas construídas em diversos estudos (Chazarenk et al., 2003; García et al., 2004; 
Rousseau, 2005). 

A estrutura adoptada para o modelo MIZHuC permite que ocorra variação de caudal entre 
parcelas diferentes, enquanto que a teoria associada aos reactores em série admite volume 
constante para cada parcela (“reactor”). 

A discretização espacial do leito é efectuada admitindo uma geometria rectangular, sendo o 
número de parcelas definido pelo utilizador, assim como o passo de tempo de cálculo. A 
inclinação do leito é considerada para a definição das cotas de fundo de cada parcela, sendo a 
cota do topo do meio de enchimento admitida constante ao longo do leito. Na Figura 7.1 
apresenta-se uma representação esquemática da configuração adoptada, para uma 
subdivisão em 5 parcelas. A cota de referência do desenvolvimento vertical corresponde à 
soleira do sifão final de descarga, enquanto que a cota de origem do desenvolvimento 
longitudinal corresponde à tubagem de distribuição do efluente.  

 
Figura 7.1 – Configuração admitida no modelo MIZHuC, para a simulação do escoamento 

numa zona húmida construída (n.º parcelas = 5). 

Tendo em consideração os objectivos pretendidos, a estrutura definida para o modelo 
contempla duas componentes principais, designadamente as seguintes: 

• Módulo hidráulico – inclui o balanço hidráulico e hidrológico em cada parcela do 
leito, sendo o caudal entre parcelas definido com base na Lei de Darcy; 

• Módulo de qualidade – o balanço de massa de um dado poluente é efectuado a partir 
do volume de água e da concentração em cada parcela, admitindo mistura completa e 
uma cinética de reacção de 1ª ordem. 

A construção do modelo MIZHuC foi realizada tendo em consideração uma estrutura 
correntemente adoptada em ciências ambientais, que contempla as seguintes cinco 
componentes principais (Jørgensen, 1994): 
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• Variáveis externas – funções ou variáveis externas que influenciam o estado do 
sistema; 

• Variáveis de estado – variáveis que definem o estado do sistema; 

• Equações matemáticas – descrevem os processos envolvidos que relacionam as 
variáveis externas com as variáveis de estado; 

• Parâmetros – correspondem aos coeficientes da formulação matemática dos 
processos. São geralmente considerados constantes, embora esta formulação não seja 
totalmente realista, devido à diversidade de alterações que um sistema real pode 
sofrer; 

• Constantes universais. 

As variáveis externas e as variáveis de estado consideradas do modelo encontram-se 
apresentadas no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1 – Variáveis externas e variáveis de estado do modelo MIZHuC. 

Módulo Variáveis externas Variáveis de estado

Hidráulico Caudal afluente Volume de água em cada parcela

Evapotranspiração potencial Cota de água em cada parcela

Precipitação Caudal afluente e efluente de cada parcela*

Qualidade Concentração afluente Concentração em cada parcela
* à excepção do caudal de entrada na zona húmida construída  

Seguidamente descrevem-se com maior detalhe as equações matemáticas que traduzem os 
processos considerados em cada módulo, assim como os parâmetros intervenientes. 

7.2.2. Módulo hidráulico 

O módulo hidráulico foi desenvolvido tendo por base os conceitos de hidráulica dos 
escoamentos apresentados no capítulo 3, com o objectivo de traduzir as variações de caudal 
ao longo do leito, por forma a obter o caudal na secção de descarga final. 

O procedimento de cálculo adoptado consiste na aplicação de um balanço hidráulico a cada 
parcela, traduzido pela equação ( 3.2 ). Esta equação, para um escoamento unidimensional 
segundo a direcção xx, conduz à expressão ( 7.1 ), traduzida em função da variação do volume 
de água na parcela. Esta metodologia constitui uma alternativa à integração das equações que 
traduzem o escoamento, sendo utilizada em aplicações em meios porosos, como é o caso da 
modelação matemática de aquíferos (Kinselbach, 1986). 
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A determinação do volume de água em cada parcela, em cada intervalo de tempo, foi 
efectuada através do método explícito, isto é, recorrendo aos valores das variáveis envolvidas 
já conhecidos de instantes de cálculo anteriores. Uma vez obtido o volume de água num dado 
intervalo de tempo é calculada a correspondente altura de água (considerando a porosidade 
da parcela) e a cota da superfície livre. A partir destes valores, é efectuado o cálculo dos 
caudais afluentes e efluentes a cada parcela (com base na Lei de Darcy (equação ( 3.11 )), 
através da expressão ( 7.2 ). 

S
x
HH

KS
x
HKQ ii ⋅

Δ
−

⋅=⋅
∂
∂

⋅−= +1  ( 7.2 ) 

onde Hi representa a cota da superfície livre na parcela i, Hi+1 a cota da superfície livre na 
parcela imediatamente a jusante e S a secção transversal do escoamento. Na aplicação da 
equação ( 7.2 ) admite-se que as propriedades de condutividade hidráulica saturada e 
porosidade não variam no interior de cada parcela. 

Caso a altura de água numa dada parcela seja superior à profundidade da mesma, considera-
se que ocorre escoamento superficial. Nestas circunstâncias, o caudal à superfície é simulado 
através da equação de Manning-Strickler, traduzida pela expressão ( 7.3 ). 

sendo, 

 Ks – coeficiente de Manning [m1/2.s-1]; 

 R – raio hidráulico do escoamento [m]; 

 J – perda de carga unitária, considerada igual ao declive da superfície livre [m/m]. 

Nas situações em que o escoamento superficial ocorra no sentido de uma parcela onde não 
haja água à superfície, considera-se que o volume escoado volta a infiltrar-se na totalidade. 

O modelo MIZHuC foi desenvolvido em ambiente Microsoft Excel®, recorrendo à 
programação em Visual Basic for Aplications (VBA). Na Figura 7.2 apresenta-se um 
fluxograma simplificado com a estrutura de cálculo relativa ao módulo hidráulico. 

 

Figura 7.2 – Fluxograma simplificado, com a estrutura de cálculo do módulo hidráulico 
considerada no modelo MIZHuC. 
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Seguidamente, caracterizam-se as componentes mais relevantes do módulo hidráulico do 
modelo MIZHuC. 

Caudal afluente ao leito – Qin 

O caudal afluente ao leito de macrófitas constitui um dado de input do modelo, a fornecer 
pelo utilizador. O intervalo de tempo entre registos deve corresponder ao passo de tempo de 
cálculo introduzido, tendo em consideração o critério de estabilidade que se apresenta no 
sub-capítulo 7.2.5. 

O tipo de informação a utilizar depende dos objectivos do estudo, podendo ser introduzidas 
medições de caudal efectuadas em leitos construídos, em intervalos de tempo definidos, ou 
recorrer a curvas padrão de evolução do caudal de águas residuais afluentes a ETAR. Caso 
sejam utilizados dados de caudal medidos em zonas húmidas construídas reais, é de esperar 
que os registos obtidos apresentem uma atenuação dos valores máximos, face a variações à 
entrada da ETAR. Esta atenuação depende da capacidade de armazenamento das infra-
estruturas existentes a montante, sendo comum a existência de uma fossa séptica ou de um 
tanque Imhoff.  

Precipitação – P 

A precipitação constitui um dado de input do modelo, a fornecer pelo utilizador, sendo 
considerada uniforme em toda a área do leito. 

Os dados fornecidos deverão ser relativos a valores horários, sendo este o intervalo de 
actualização desta variável, no módulo hidráulico. A adopção de intensidades horárias 
constantes prende-se com o facto de na maioria significativa das estações meteorológicas, o 
menor intervalo entre registos consecutivos ser de uma hora. 

Evapotranspiração – ET 

A evapotranspiração constitui um dado de input do modelo, a fornecer pelo utilizador, sendo 
considerada uniforme em toda a área do leito.  

A evapotranspiração é estimada através do conceito de evapotranspiração potencial, por 
recurso à equação de FAO-Penman-Monteith (equação ( 6.1 )). O cálculo da 
evapotranspiração potencial deve ser efectuado a partir de dados meteorológicos obtidos nas 
proximidades da zona húmida construída a modelar. A evapotranspiração real é obtida 
afectando a evapotranspiração potencial do coeficiente de cultura, Kc.  
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A aplicação do modelo foi efectuada recorrendo aos valores de evapotranspiração potencial 
fornecidos pelo sistema SAGRA relativos à estação meteorológica de Odemira, que constam 
do Anexo IV. Os valores de Kc foram determinados no capítulo 6.3.5, tendo-se considerado 
uma variação mensal deste parâmetro, por forma a traduzir a evolução do ciclo de vida da 
vegetação. 

Foi ainda admitido um padrão diário de variação da evapotranspiração, baseado nos 
resultados apresentados por Jacobs et al. (2000), em que as perdas por evapotranspiração se 
verificam apenas durante o dia, entre as 7h00 e as 18h00. O valor horário, admitido 
constante, corresponde a uma percentagem da evapotranspiração total diária, cuja variação 
se apresenta no Quadro 7.2.  

Quadro 7.2 – Variação horária da evapotranspiração como percentagem do total diário. 

Horas % ET diária

07:00 2,6%

08:00 5,1%

09:00 7,7%

10:00 10,8%

11:00 11,8%

12:00 12,8%

13:00 13,3%

14:00 12,3%

15:00 10,8%

16:00 7,7%

17:00 5,1%  

A Figura 7.3 inclui uma representação gráfica da variação diária, permitindo observar que o 
período de maior evapotranspiração se situa entre as 10h00 e as 15h00. 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Horas

%
 E

T 
di

ár
ia

 
Figura 7.3 – Variação diária da evapotranspiração. 
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Caudal efluente do leito – Qout 

A descarga de caudal é efectuada através de um sifão, com altura relativamente ao fundo da 
secção de saída definida pelo utilizador. O caudal efluente do leito constitui o principal 
output do módulo hidráulico, sendo igualmente possível a visualização do caudal em secções 
transversais, assim como a variação da altura de água ao longo do leito. 

Volume de água no interior do leito  

O volume de água em cada parcela corresponde aos interstícios ocupados do meio de 
enchimento, sendo determinado em função das dimensões da parcela e da porosidade 
definidas pelo utilizador. 

Condições fronteira 

As condições fronteira consideradas na definição do módulo hidráulico dizem respeito à 
infiltração nula e características do sifão.  

Tendo em consideração que as zonas húmidas construídas apresentam geralmente uma 
geomembrana ou camada de argila impermeabilizante, as perdas de água através do fundo e 
paredes laterais são consideradas nulas. As perdas são apenas devidas à evapotranspiração 
através da superfície superior. 

A descarga de caudal efectua-se apenas na secção final, tendo em conta que a altura de água 
do sifão condiciona o perfil da superfície livre a partir de jusante, dado tratar-se de 
escoamento em regime lento. Este fenómeno justifica ainda o facto do gradiente hidráulico, 
que define os caudais entre parcelas, ser calculado tendo em conta a cota da altura de água 
numa parcela, e da parcela que se localiza imediatamente a jusante. 

Condições iniciais 

A condição inicial do leito corresponde à situação de superfície livre horizontal, de cota igual 
à cota do sifão de saída, admitindo que o caudal afluente no tempo antecedente à simulação 
foi nulo, tendo-se procedido ao esvaziamento do leito até à cota do sifão. 

Esta condição implica que no início da simulação tenha lugar um período de enchimento do 
leito até que se atinja o perfil da superfície livre correspondente ao caudal afluente. No caso 
da variação de caudal afluente, pode ser incluída a simulação de caudal constante 
correspondente ao caudal inicial, durante um intervalo de tempo suficientemente prolongado 
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para que se estabeleça o regime uniforme. A partir desta condição será então desenvolvida a 
simulação pretendida, já com um perfil da superfície livre mais aproximado da situação de 
caudal variável. 

Características geométricas da zona húmida a simular 

Para além dos dados de input relativos a caudal afluente, precipitação e evapotranspiração, o 
utilizador necessita de fornecer as características geométricas e de meio de enchimento da 
zona húmida construída, designadamente as seguintes grandezas: 

• Comprimento; 

• Largura; 

• Inclinação do fundo; 

• Profundidade do meio de enchimento; 

• Altura do sifão; 

• Porosidade de cada parcela; 

• Condutividade hidráulica de cada parcela. 

A possibilidade de atribuição de diferentes valores de porosidade e condutividade hidráulica 
às diferentes parcelas destina-se a traduzir, de forma simplificada, a existência de gradientes 
longitudinais nestas variáveis, resultantes de fenómenos como a colmatação.  

7.2.3. Módulo de qualidade 

O desenvolvimento do módulo de qualidade foi efectuado de forma obter uma estrutura 
simplificada, com um número de parâmetros reduzido de forma a minimizar a etapa de 
calibração, e o correspondente volume de dados de campo necessários. 

A concepção adoptada considera a conjugação dos resultados do módulo hidráulico, 
nomeadamente o volume de água em cada parcela, com um balanço de massa ao poluente em 
estudo, juntamente com o decaimento ao longo do leito, que traduz o tratamento. 

Retomando o volume de controlo definido no capítulo 3, o balanço de massa a um poluente 
genérico pode ser representado através da Figura 7.4, relativa a um intervalo de tempo Δt, 
considerando o escoamento unidimensional segundo a direcção xx. 
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Figura 7.4 – Balanço de massa a um volume de controlo. 

sendo, 

 Cx – concentração do poluente à entrada do volume de controlo [mg/l]; 

 Cx+Δx – concentração do poluente à saída do volume de controlo [mg/l]; 

 Mdeg. – massa de poluente degradada [mg]. 

A variação da massa de poluente (M) é traduzida através da equação ( 7.4 ), assumindo-se 
mistura completa no interior de cada parcela. 

 )()(.deg tMttMMtCQtCQ
xxxxxx

−Δ+=−Δ⋅⋅−Δ⋅⋅
Δ+Δ+

 ( 7.4 ) 

A componente correspondente à massa de poluente degradada no intervalo de tempo Δt, 
Mdeg., é calculada considerando uma cinética de primeira ordem e uma componente de 
concentração residual, correspondente à equação ( 4.4 ). Considerando que Ci representa a 
concentração inicial de um poluente e Cf representa a concentração no final de um intervalo 
de tempo Δt, obtém-se a equação ( 7.5 ): 

** )( CeCCC tk
if

V +⋅−= Δ⋅−  ( 7.5 ) 

Designando por V o volume de água numa parcela obtém-se a equação ( 7.6 ): 

VCCM fi ⋅−= )(.deg  ( 7.6 ) 

A opção por uma cinética de 1ª ordem para traduzir as transformações de poluentes no 
interior de uma zona húmida construída destina-se a garantir a simplicidade do modelo 
desenvolvido, uma vez que a maioria dos modelos que discretizam as diversas componentes 
dos principais ciclos de elementos apresentam um elevado número de parâmetros. Não foi 
incluída a eventual dependência da temperatura relativamente aos parâmetros kv, e C*, em 

Mdeg. 

Q|x+Δx 
Q|x 

h 

x x + Δx 

C|x+Δx 
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virtude dos estudos realizados neste domínio não serem conclusivos, conforme apresentado 
no capítulo 3. 

As limitações apontadas por Kadlec (2000) à cinética de 1ª ordem incluem, entre outros, a 
dependência da constante de remoção, kv, da carga hidráulica aplicada ao leito, sendo 
igualmente referida a influência da evapotranspiração e da precipitação neste parâmetro. Os 
dados apresentados por este autor correspondem a valores de kA (equivalente superficial de 
kv) tanto maiores quanto maior a carga hidráulica aplicada a cada leito. A dependência de C* 
da carga hidráulica é também apontada por esse autor. 

Por outro lado, Mitchell e McNevin (2000) referem que existe um limite máximo de 
biomassa que um dado leito pode remover, correspondente ao máximo de microrganismos 
activos que o leito pode dispor, situação limite a que corresponde uma constante cinética de 
ordem zero. Nesta formulação, é razoável admitir, para um leito que não esteja 
subdimensionado, e como tal a operar dentro dos limites de uma cinética de 1ª ordem, que o 
valor de kV (ou kA) traduz a biomassa desenvolvida no interior do leito, com uma dada 
capacidade de tratamento. 

Deste modo, considera-se que o recurso a uma cinética de 1ª ordem possa ser válido para 
leitos correctamente dimensionados ou sobredimensionados, em situações em que não haja 
variação significativa da carga hidráulica. Esta formulação pode mesmo suportar variações 
temporárias, desde que num intervalo de tempo suficientemente reduzido para que não haja 
desenvolvimento adicional de biofilme, que se traduziria num aumento de kV. Para 
simulações extensas, tipicamente superiores a um ano, em que seja necessário considerar um 
aumento da carga hidráulica afluente devido ao crescimento da população servida, poderá ser 
facilmente incluída a evolução de kV em função da carga hidráulica média. 

O fluxograma simplificado dos procedimentos de cálculo associados ao módulo de qualidade 
encontra-se apresentado na Figura 7.5. A equação ( 7.4 ) é aplicada considerando um método 
explícito, à semelhança do módulo hidráulico, em que a resolução recorre aos valores das 
variáveis determinados no instante de cálculo anterior. 

 

Figura 7.5 – Fluxograma simplificado, com a estrutura de cálculo do módulo de qualidade 
considerada no modelo MIZHuC. 

Seguidamente caracterizam-se as componentes mais relevantes do módulo de qualidade. 
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Concentração do afluente ao leito – Cin 

A concentração do poluente afluente à zona húmida construída constitui um dado de input 
do modelo, em correspondência com os dados de caudal introduzidos. 

Concentração no interior de cada parcela 

O cálculo da concentração de poluente no interior de cada parcela, em cada passo de tempo, é 
efectuado a partir da massa total de poluente presente, que resulta do balanço de massa, 
conjugada com o volume total de água proveniente do balanço hidráulico. Esta metodologia 
permite ter em conta o efeito da evapotranspiração e precipitação na concentração/diluição 
da massa presente no efluente, reflectindo-se, por conseguinte, na massa de poluente 
degradada. 

Massa de poluente degradada 

Para o cálculo da massa de poluente degradada considera-se que a matéria transformada é 
absorvida pela biomassa ou é convertida em substâncias inertes, isto é, a reacção é completa 
não ocorrendo posterior libertação de fracções do poluente com taxa de biodegradabilidade 
mais lenta. A concentração residual, nesta formulação, ocorre a uma taxa constante. Os 
parâmetros kV e C* são determinados por calibração do modelo. 

Condições iniciais 

A condição inicial relativa à concentração de poluente no interior de cada parcela pode ser 
definida pelo utilizador, caso se disponha de dados de concentrações ao longo do leito. 
Quando esta informação não se encontra disponível, deverá ser efectuada uma simulação 
inicial, durante um intervalo de tempo suficientemente prolongado para que se estabeleça 
um perfil de concentrações uniforme. Esta simulação poderá acompanhar o estabelecimento 
de regime uniforme associado ao módulo hidráulico, anteriormente descrito.  

7.2.4. Integração da componente hidráulica e de qualidade 

A integração entre os dois módulos do modelo MIZHuC é realizada, para cada parcela, 
através da conjugação entre o balanço de massa ao poluente e o balanço hidráulico. Esta 
interligação permite obter as variações de caudal e da concentração em cada parcela, ao longo 
do tempo. 
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Na Figura 7.6 encontra-se representado o fluxograma global simplificado do modelo 
MIZHuC, ilustrando a integração entre os módulos hidráulico (caixas a laranja) e de 
qualidade (caixas a verde). 

 

Figura 7.6 – Fluxograma global do modelo MIZHuC. 

As equações que descrevem a evolução das diversas variáveis de estado do modelo 
encontram-se apresentadas no Quadro 7.3. 
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Quadro 7.3 – Principais equações que descrevem as variáveis de estado do modelo 
MIZHuC. 

Variável de estado Equação 
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sendo 

 M – massa de poluente; 

 V – volume de água; 

 A – área superficial; 

 S – secção do escoamento; 
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7.2.5. Pressupostos e limitações do modelo 

As zonas húmidas construídas para tratamento de efluentes recorrem aos fenómenos 
naturais existentes no solo que permitem a remoção de poluentes, designadamente a 
decomposição da matéria orgânica. A recriação de um sistema natural deste tipo, onde o 
número de interacções entre os diversos processos envolvidos é elevado, associado à 
influência de fenómenos climáticos, conduz a um comportamento com uma componente 
estocástica relevante. Estas características tornam complexa a respectiva tradução 
matemática, mesmo através da construção de modelos dinâmicos. 

O balanço entre o grau de detalhe alcançado na descrição dos processos envolvidos e 
simulação de resultados e a complexidade do modelo determina as simplificações 
introduzidas e os pressupostos assumidos, que se traduzem nas limitações inerentes às 
opções tomadas. 

A estrutura do modelo MIZHuC apresentada nos sub-capítulos anteriores foi desenvolvida 
com o objectivo de permitir uma aplicação expedita, recorrendo a um conjunto relativamente 
reduzido de parâmetros, por forma a simplificar o processo de calibração.  

Uma das principais simplificações adoptadas diz respeito à descrição do leito apenas no 
sentido do escoamento (modelo unidimensional). Esta formulação admite, deste modo, uma 
distribuição uniforme das variáveis de estado dentro de cada parcela (tanto em termos 
transversais como na dimensão vertical), sendo característica da maioria dos modelos 
relativos a zonas húmidas construídas. García et al. (2003 b)) apresenta ensaios realizados 
em zonas húmidas construídas para tratamento secundário com relação 
comprimento:largura entre 1:1 e 2,5:1, para as quais não se registaram diferenças na 
concentração da CBO5 na direcção transversal ao escoamento. Na direcção vertical é referida 
a existência de gradientes de concentrações, embora relativamente reduzidos. 

Inseridos na estrutura inerente a um modelo unidmensional, foram ainda adoptadas algumas 
simplificações, tanto em termos hidráulicos como de modelação da qualidade, 
designadamente as seguintes: 

Módulo hidráulico 

Em termos hidráulicos, a descretização do leito no sentido longitudinal permite a introdução 
de variações nos parâmetros que intervêm nas equações matemáticas que integram o módulo 
hidráulico, designadamente a condutividade hidráulica e a porosidade. Esta estrutura 
destina-se a traduzir os efeitos da formação de biofilme na variação das características ao 
longo do leito, conforme reportado no capítulo 0. Apesar desta possibilidade, o leito das 
zonas húmidas construídas apresenta ainda, e em regra, caminhos preferenciais que 
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diminuem o tempo de retenção hidráulico de parte do efluente a tratar. A hidráulica desta 
componente depende de factores diversos de natureza estocástica, como sendo a distribuição 
de vazios no interior do meio de enchimento, o desenvolvimento/decaimento de raízes, a 
acumulação de sólidos e a degradação de matéria orgânica acumulada no interior do leito, 
entre outros. Dada a complexidade destes fenómenos e das respectivas interacções, a 
existência de caminhos preferenciais no interior do meio de enchimento não se encontra 
incluída no modelo desenvolvido. No entanto, a possibilidade de ocorrência de escoamento 
superficial constitui um caso particular de um caminho preferencial, sendo simulada a 
ocorrência deste fenómeno quando o volume de água numa dada parcela excede o volume de 
vazios existente no meio de enchimento. 

No que respeita à formulação matemática que traduz a variação do escoamento, a utilização 
da Lei de Darcy como lei de resistência de escoamentos porosos constitui uma formulação 
deduzida apenas para o regime permanente. Apesar desta restrição, a hidráulica do 
escoamento é simulada através desta lei, sendo referido por Reed et al. (1995, citado por 
Wynn e Liehr, 2001) como a única formulação simplificada para os fenómenos em estudo. A 
lei de Darcy é também aplicada nos modelos dinâmicos descritos no capítulo 4. 

As simplificações introduzidas conduzem a limitações não só no que respeita à tradução física 
dos sistemas em estudo, mas também caso se pretendam simulações a longo prazo. De facto, 
muitos dos parâmetros assumidos constantes na modelação matemática de zonas húmidas 
construídas são, na realidade, variáveis, como é o caso da condutividade hidráulica e da 
porosidade, afectados pelos efeitos de colmatação que ocorrem de forma progressiva ao longo 
do período de exploração dos sistemas. De igual modo, o desenvolvimento das plantas pode 
ser desigual entre diferentes anos (ciclos vegetativos), conforme reportado por Herbst e 
Kaplan (1999), influenciando a área foliar disponível para a transpiração e, 
consequentemente, a evapotranspiração total do leito. 

Módulo de qualidade 

Em termos de modelação da evolução da concentração de poluentes ao longo do leito, a 
adopção de uma cinética de 1ª ordem apresenta como principiais limitações o facto de 
considerar como constates os parâmetros kv e C*. Este parâmetros podem, na realidade, 
variar ao longo do tempo, devido à colmatação e formação de biofilme por alteração da 
concentração da matéria orgânica afluente e/ou da carga hidráulica aplicada ao sistema, no 
caso de kv, ou da própria matéria existente no interior do leito, das condições de 
degradabilidade, e também da carga hidráulica, no caso de C*. 

A cinética de primeira ordem introduz ainda a condição da não saturação do leito, isto é, 
assume que não há limitação para a quantidade de poluente que é possível remover. Na 
realidade, existe uma limitação física para esta situação, correspondente a uma cinética de 
ordem zero. A integração destas duas condições de funcionamento corresponde à aplicação 
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de uma cinética de Monod, (equação ( 4.7 )) cuja formulação apresenta mais um parâmetro 
que a cinética de primeira ordem. 

Dado que os dados disponíveis para calibração e validação do módulo de qualidade dizem 
respeito a uma ETAR que se encontra sub-dimensionada, considerou-se adequado a adopção 
de uma cinética de primeira ordem, uma vez que a cinética de Monod, apesar de mais 
completa, se reduziria a esta situação, carecendo deste modo de verificação. No entanto, a 
alteração desta componente do módulo de qualidade pode ser efectuada futuramente, uma 
vez que se obtenham dados que justifiquem a sua aplicabilidade e permitam a respectiva 
validação. 

Para além das limitações associadas à descrição dos processos envolvidos, o recurso a um 
método explícito para o cálculo das variáveis de estado apresenta restrições associadas à 
garantia de estabilidade numérica dos cálculos. 

A formulação adoptada admite que as características do sistema são constantes entre cada 
dois instantes de cálculo. Deste modo, a condição de estabilidade deriva da necessidade de 
garantir que o intervalo de tempo de cálculo seja tal que o volume de água que sai de uma 
dada parcela não seja superior ao volume existente no seu interior. O volume de água que sai 
engloba o caudal efluente, assim como a evapotranspiração. Sendo o volume escoado para a 
parcela seguinte calculado através do produto do caudal efluente pelo passo de tempo do 
cálculo, a condição de estabilidade traduz-se pela expressão ( 7.7 ). 

ou seja, 

Simplificando, obtém-se a condição dada pela expressão ( 7.9 ).  

O quociente 
x
vt i

Δ
⋅Δ

é designado por número de Courrant, utilizado para descrever a condição 

de estabilidade em métodos explícitos. 
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7.3. Análise de sensibilidade 

7.3.1. Objectivos 

A análise de sensibilidade constitui uma etapa importante antes da simulação de situações 
reais, permitindo analisar o comportamento do modelo face a diferentes condições 
operacionais. Esta metodologia constitui uma forma de analisar quais as componentes do 
modelo mais sensíveis a variações, nomeadamente no que respeita aos parâmetros 
envolvidos e variáveis externas. 

A análise de sensibilidade consiste, assim, na variação de uma dada componente, mantendo 
as restantes constantes, analisando o correspondente resultado das variáveis de estado. É 
frequente o recurso a uma representação gráfica das diferentes condições simuladas, pois 
permite aferir rapidamente, de forma qualitativa, a diferença relativa entre cada uma.  

A variação dos parâmetros e das variáveis de estado mais relevantes foi efectuada a partir de 
um cenário base, correspondente a uma zona húmida construída fictícia, cujas características 
e pressupostos se apresentam no capítulo 7.3.2.1. 

O exercício da análise de sensibilidade permite também identificar quais os parâmetros e as 
variáveis externas cuja determinação precisa é mais relevante, em virtude de pequenas 
variações poderem introduzir alterações significativas nas variáveis de estado. Esta análise é 
efectuada através do cálculo de um indicador de sensibilidade, descrito no capítulo 7.3.2.2. 

7.3.2. Metodologia 

7.3.2.1. Cenário base e parâmetros analisados 

A análise de sensibilidade ao modelo MIZHuC foi efectuada considerando uma zona húmida 
construída fictícia, destinada ao tratamento de efluentes domésticos de uma pequena 
população. Procedeu-se ao dimensionamento do leito a partir da equação ( 4.1 ), tendo por 
objectivo a redução da concentração de matéria orgânica (descrita através da CBO5) para o 
valor de 25 mg/l. O dimensionamento foi efectuado considerando um conjunto de 
parâmetros característico deste tipo de instalações, cujos valores se apresentam no Quadro 
7.4.  
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Quadro 7.4 – Parâmetros utilizados no dimensionamento da zona húmida construída 
fictícia. 

Grandeza Un. Valor

População hab. 300

Capitação em águas residuais l/(hab.dia) 120
Capitação em CBO5 g/(hab.dia) 60

Porosidade - 0,35

Profundidade do leito m 0,7
k v dia-1

1

CBO5 no efluente mg/l 25

Redução da CBO5 na fossa séptica % 35

Comprimento:largura - 2:1  

As dimensões da zona húmida construída fictícia resultantes do dimensionamento 
encontram-se apresentadas no Quadro 7.5, assim como as restantes características 
admitidas, nomeadamente de condutividade hidráulica, inclinação do leito e altura do sifão 
na secção de descarga. É igualmente apresentado o tempo de retenção hidráulico nominal 
(teórico), resultante da aplicação da equação ( 3.16 ). 

Quadro 7.5 – Características da zona húmida construída fictícia. 

Grandeza Un. Valor

Caudal médio (Qm) m3/dia 36,0

l/s 0,42
CBO5 afluente mg/l 325

Área superficial m2 377

Comprimento m 27,5
Largura m 13,7

Área transversal m2
9,6

Condutividade hidráulica m/s 0,015

Inclinação do leito m/m 0,005

Altura do sifão na secção de descarga m 0,5

Tempo de retenção hidráulico nominal dias 2,6  

As simulações foram efectuadas considerando a divisão do leito em três parcelas. Este valor é 
referido em Kadlec e Knight (1996) como sendo o número de reactores de mistura completa 
em série geralmente adequado para a simulação de zonas húmidas construídas através desta 
formulação. As propriedades do meio de enchimento foram admitidas iguais em todas as 
parcelas, nomeadamente a porosidade e condutividade hidráulica. 

O passo de tempo considerado foi de 20 minutos, tendo-se utilizado intervalos de 10 minutos 
para garantir a estabilidade numérica de algumas das condições simuladas. Cada simulação 
foi efectuada considerando caudal constante na secção de entrada, para um intervalo de 
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tempo suficientemente longo para que o regime estacionário fosse atingido, sendo esta a 
condição representada nos vários gráficos associados à análise de sensibilidade. 

O cenário base da análise de sensibilidade é representado pela zona húmida construída com 
as características anteriormente descritas e respectivos parâmetros de simulação, 
considerando ainda nulas a evapotranspiração e a precipitação, assim como a concentração 
residual da CBO5. A partir deste cenário foram efectuadas variações de diversos parâmetros e 
variáveis, alterando apenas um de cada vez e mantendo os restantes constantes e iguais aos 
valores do cenário base. 

Os parâmetros e variáveis considerados na análise de sensibilidade do modelo foram 
seleccionados a partir das equações que descrevem os processos envolvidos para o módulo 
hidráulico e para o módulo de qualidade (capítulos 7.2.2 e 7.2.3, respectivamente), 
designadamente os seguintes: 

• Módulo hidráulico: 

• Porosidade - ε; 

• Condutividade hidráulica - K; 

• Inclinação do leito - i; 

• Altura do sifão no dispositivo de saída – hsif; 

• Caudal de entrada no leito - Qin; 

• Evapotranspiração – ET; 

• Precipitação – P. 

• Módulo de qualidade: 

• Constante de remoção de 1ª ordem – kv; 

• Concentração residual – C*; 

• Concentração de poluente no afluente ao leito – Cin. 

Para cada um dos parâmetros e variáveis descritos foram analisadas duas variáveis de estado: 
a altura de água ao longo do leito (perfil hidráulico) e a concentração da matéria orgânica 
(expressa em termos da CBO5). O caudal afluente no cenário base das simulações foi de 0,42 
l/s, correspondente ao valor determinado para efeitos de dimensionamento. De igual modo, a 
concentração da CBO5 no afluente foi de 325 mg/l, correspondente à concentração de 
dimensionamento.  

Na análise aos parâmetros do módulo hidráulico foi ainda determinado o tempo de retenção 
hidráulico simulado, relativo a um ensaio de injecção fictícia de um traçador com 
concentração de 1000 mg/l, injectado durante 20 minutos após o estabelecimento do regime 
estacionário. A propagação do traçador ao longo do leito foi simulada considerando a 
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constante de remoção de 1ª ordem, kv, nula, reduzindo deste modo o módulo de qualidade a 
um módulo de transporte. 

Na Figura 7.7 apresenta-se a evolução da concentração do traçador para o ensaio fictício do 
cenário base ao longo do tempo, a partir do instante em que se procede à injecção.  

0

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

t [h]

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
[m

g/
l] τ = 43 horas (1,8 dias)

 
Figura 7.7 – Evolução da concentração de um traçador com concentração de 1000 mg/l, 

para as condições do cenário base.  

O tempo de retenção hidráulico do cenário base foi determinado a partir da evolução da 
concentração através da aplicação da expressão ( 3.18 ), tendo-se obtido um valor de 1,8 dias. 
O tempo de retenção hidráulico simulado da zona húmida construída dimensionada é 
inferior ao tempo de retenção nominal anteriormente calculado (Quadro 7.5), uma vez que o 
volume de água ocupado pelo escoamento é inferior à totalidade do meio de enchimento, 
como se pode observar pelo perfil da superfície livre apresentado na Figura 7.8, referente ao 
estado estacionário do cenário base. 
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Figura 7.8 - Perfil da superfície livre para o estado estacionário do cenário base. 
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7.3.2.2. Indicador de sensibilidade 

Para além da representação gráfica da análise de sensibilidade relativa às variáveis de estado 
seleccionadas, procedeu-se igualmente ao cálculo de um indicador de sensibilidade de uma 
variável de estado λ, Sλ, relativamente a um parâmetro p, através da expressão ( 7.10 ) 
(Jørgensen, 1994). Este indicador traduz a variação observada na variável de estado λ, 
relativamente à variação introduzida no parâmetro em análise. Quanto mais próximo de zero 
for o valor de Sλ, menos sensível é o modelo a alterações no parâmetro em causa. 

p
p

S
∂

∂

= λ
λ

λ  ( 7.10 ) 

No cálculo de Sλ, λ e p assumem os valores do cenário base admitido, a partir do qual são 
efectuadas as variações de cada parâmetro, um a um. O cálculo do indicador de sensibilidade 
a um dado parâmetro deve ser efectuado para duas ou mais variações distintas, uma vez que 
a relação entre parâmetros e as variáveis de estado não é, geralmente, linear. A linearidade 
apenas se verifica quando o valor do indicador Sλ se mantém constante para diferentes 
variações do parâmetro p. 

A interpretação dos resultados deve ter em consideração que valores positivos de Sλ 
significam que um aumento do valor do parâmetro corresponde a um aumento do valor da 
variável de estado (e vice-versa), enquanto que valores negativos de Sλ significam que um 
aumento do valor do parâmetro corresponde a uma diminuição do valor da variável de estado 
(e vice-versa). 

O indicador de sensibilidade pode ser utilizado para identificar quais os parâmetros que mais 
influenciam o desempenho do modelo na previsão das variáveis de estado, para os quais, 
como tal, se recomenda a determinação o mais precisa possível.  

A aplicação do indicador de sensibilidade ao modelo MIZHuC foi efectuada para as variáveis 
de estado de cota da superfície livre no interior do leito e para a concentração da CBO5 
(poluente considerado na modelação). Uma vez que as variáveis de estado variam ao longo do 
leito, foram tomados os valores da cota da superfície livre à entrada do leito, hin, e da 
concentração da CBO5 à saída do leito, CBO5 out, dado que são os que apresentam maior 
variação. 

Seguidamente apresenta-se a análise de sensibilidade efectuada para os parâmetros e 
variáveis seleccionados. Nos gráficos apresentados, a curva correspondente ao cenário base 
encontra-se assinalada a tracejado na cor laranja, por forma a facilitar a comparação com as 
restantes variações. 
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7.3.3. Análise do comportamento do modelo 

7.3.3.1. Análise de sensibilidade ao parâmetro ε (porosidade) 

A análise de sensibilidade ao parâmetro porosidade foi efectuada para valores de ε de 0,45, 
0,40, 0,30, 0,25 e 0,20.  

Na realidade, a dedução da lei de Darcy considera a condutividade hidráulica proporcional à 
porosidade do meio de enchimento, sendo a constante de proporcionalidade influenciada 
pelas características do líquido escoado e pelas características do meio, nomeadamente em 
termos das dimensões dos canalículos (Quintela, 1996). 

As alterações sofridas pelo meio de enchimento ao longo do período de funcionamento do 
leito não conduzem, necessariamente, a uma relação linear entre os dois parâmetros (a 
constante de proporcionalidade é, na realidade, variável) uma vez que não resultam, em 
regra, de alterações significativas no material de enchimento em si (por exemplo, 
granulometria), mas sim devido à deposição e acumulação de materiais de natureza diferente 
(sólidos presente no efluente e formação de biofilme, entre outros), que modificam de forma 
irregular e com carácter aleatório os canalículos disponíveis para o escoamento. 

Deste modo, nas variações da porosidade admitidas não foram consideradas alterações na 
condutividade hidráulica (apesar desta depender do volume de vazios existente no leito), por 
forma a analisar separadamente a influência de cada um dos parâmetros nos resultados do 
modelo. 

Na Figura 7.9 apresentam-se os resultados obtidos para o perfil da superfície livre no interior 
do meio de enchimento e para as concentrações da CBO5 ao longo do leito, relativamente aos 
valores de porosidade considerados. 
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 Figura 7.9 - Perfil da superfície livre e das concentrações da CBO5 ao longo do leito, para 

diferentes valores de porosidade. 
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A apreciação geral dos gráficos apresentados na Figura 7.9 permite concluir que a variação da 
porosidade não altera o perfil da superfície livre, em regime estacionário (caudal constante). 
No entanto, a eficiência de tratamento da zona húmida construída é variável, sendo tanto 
menor quanto mais reduzido for o valor da porosidade. De facto, a redução da porosidade 
diminui o volume de vazios existente no interior do leito, diminuindo o tempo de retenção 
hidráulico. Esta variação pode ser observada na Figura 7.10, onde se representa o tempo de 
retenção hidráulico calculado para os diferentes valores de porosidade admitidos, através da 
propagação da injecção de um traçador. 
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Figura 7.10 – Variação do tempo de retenção hidráulico com a porosidade do meio de 

enchimento. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de porosidade foram calculados 
os valores do indicador de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da 
superfície livre à entrada do leito e à concentração da CBO5 no efluente, a partir da expressão 
( 7.10 ). Os resultados obtidos constam do Quadro 7.6. 

Quadro 7.6 – Sensibilidade do modelo a variações da porosidade. 

Análise de sensibilidade Valor
ε cenário base = 0,35

Valores simulados de ε 0,45 0,4 0,3 0,25 0,2

Variação face ao cenário base 29% 14% -14% -29% -43%
Shin 0 0 0 0 0

SCBO5 out -0,9 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6  

Em conformidade com a representação gráfica apresentada na Figura 7.9, a sensibilidade da 
variável cota da superfície livre à entrada do leito, hin, é nula, uma vez que o perfil hidráulico 
não varia com a porosidade (para caudal constante, em regime permanente). 

A análise dos valores do indicador de sensibilidade relativos à concentração da CBO5 no 
efluente permite constatar diferenças mais acentuadas para variações da porosidade 
inferiores ao valor do cenário base. Tendo em consideração que a porosidade do cenário base, 
de 0,35, corresponde a um enchimento típico com gravilha no início da fase de exploração, é 
de esperar que a formação de biofilme e a acumulação de sedimentos conduzam a 
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porosidades inferiores, pelo menos nas secções iniciais do leito. Esta situação poderá 
conduzir a concentrações de matéria orgânica no efluente superiores às esperadas, caso estas 
variações não sejam devidamente acauteladas durante a fase de dimensionamento. 

7.3.3.2. Análise de sensibilidade ao parâmetro K (condutividade hidráulica) 

A análise de sensibilidade ao parâmetro condutividade hidráulica foi efectuada para valores 
de K de 0,03, 0,025, 0,02, 0,01, 0,005 e 0,001 m/s, mantendo constante a porosidade do 
cenário base, pelas razões anteriormente apresentadas. 

Os resultados obtidos para o perfil da superfície livre no interior do meio de enchimento e 
para as concentrações da CBO5 ao longo do leito, encontram-se representados graficamente 
na Figura 7.11.  
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 Figura 7.11 - Perfil da superfície livre e concentrações da CBO5 ao longo do leito para 

diferentes valores de condutividade hidráulica. 

A apreciação da Figura 7.11 relativa ao perfil da superfície livre permite observar que valores 
reduzidos de condutividade hidráulica conduzem à ocorrência de escoamento superficial, 
devido à acumulação de água no meio de enchimento. 

A ocorrência de escoamento superficial pode corresponder a uma situação de “curto-circuito” 
para parte do efluente tratado, dado que a resistência do escoamento superficial é inferior à 
do meio poroso. Esta situação conduz à redução do tempo de contacto com o biofilme para o 
caudal escoado superficialmente, que apresentará, assim, uma eficiência de remoção de 
poluentes inferior. 

No entanto, a valores de condutividade hidráulica mais reduzidos correspondem eficiências 
de remoção da CBO5 superiores (concentrações no efluente mais reduzidas). A explicação 
para este comportamento do modelo reside no tempo de retenção da totalidade do 
escoamento, que aumenta significativamente com a redução da condutividade hidráulica, 
conforme se pode observar na Figura 7.12. 
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Figura 7.12 – Variação do tempo de retenção hidráulico com a condutividade hidráulica do 

meio de enchimento. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de condutividade hidráulica 
foram calculados os valores do indicador de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado 
relativas à cota da superfície livre e à concentração da CBO5. Os resultados obtidos constam 
do Quadro 7.7. 

Quadro 7.7 – Sensibilidade do modelo a variações da condutividade hidráulica. 

Análise de sensibilidade Valor
K cenário base = 0,015 m/s

Valores simulados de K [m/s] 0,03 0,025 0,02 0,01 0,005 0,001

Variação face ao cenário base 100% 67% 33% -33% -67% -93%
Shin -0,09 -0,10 -0,13 -0,23 -0,30 -0,34

SCBO5 out 0,07 0,08 0,09 0,16 0,27 0,43  

A sensibilidade da variável cota da superfície livre à entrada do leito, hin, é mais acentuada 
para valores de condutividade hidráulica mais reduzidos, sendo bastante reduzida para 
valores de K superiores aos do cenário base, mesmo face a um aumento de 100%. 

No que respeita à concentração da CBO5 no efluente, as variações são também mais 
acentuadas para valores de K inferiores ao valor do cenário base, conforme já tinha sido 
observado na Figura 7.11. É de salientar, no entanto, que os valores de sensibilidade relativos 
à CBO5 são inferiores aos obtidos para variações da porosidade, indicando que o modelo é 
mais sensível a variações deste último parâmetro. Deste modo, alterações simultâneas da 
condutividade hidráulica e da porosidade, por forma a traduzir a dependência existente entre 
estes dois parâmetros, conduzirão a resultados dominados, sobretudo, pelo valor de 
porosidade considerado. 

7.3.3.3. Análise de sensibilidade ao parâmetro i (inclinação do leito) 

A análise de sensibilidade ao parâmetro inclinação do leito foi efectuada para valores de i de 
0,015, 0,01, 0,003, 0,001 e 0 m/m (fundo plano).  
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Os resultados obtidos para o perfil da superfície livre no interior do meio de enchimento e 
para as concentrações da CBO5 ao longo do leito encontram-se representados graficamente 
na Figura 7.13.  
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 Figura 7.13 - Perfil da superfície livre e concentrações da CBO5 ao longo do leito, para 

diferentes valores de inclinação do leito. 

A apreciação do gráfico relativo ao perfil da superfície livre permite observar que inclinações 
mais acentuadas do fundo do leito originam variações igualmente mais acentuadas. 
Inclinações superiores às analisadas podem conduzir à ocorrência de empoçamento e 
escoamento superficial, caso a regulação da altura do dispositivo de descarga (em regra, um 
sifão) não seja efectuada convenientemente. 

A eficiência do tratamento é igualmente afectada pela inclinação do leito, obtendo-se 
concentrações mais elevadas no efluente (correspondentes a uma menor eficiência) para 
inclinações mais elevadas. Esta situação resulta das alterações no tempo de retenção 
hidráulico, que diminui para inclinações mais elevadas, conforme se pode observar na Figura 
7.14. No entanto, para inclinações inferiores à do cenário base (0,005 m/m), as diferenças 
não se consideram muito significativas. 
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Figura 7.14 – Variação do tempo de retenção hidráulico 

com a inclinação do fundo do leito. 
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Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de inclinação do leito foram 
calculados os valores de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da 
superfície livre e à concentração da CBO5. Os resultados obtidos constam do Quadro 7.8. 

Quadro 7.8 – Sensibilidade do modelo a variações da inclinação do fundo da zona húmida 
construída. 

Análise de sensibilidade Valor
i cenário base = 0,005 m/m

Valores simulados de i [m/m] 0,015 0,01 0,003 0,001 0

Variação face ao cenário base 200% 100% -40% -80% -100%
Shin 0,043 0,035 0,027 0,026 0,025

SCBO5 out 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13  

A sensibilidade da variável cota da superfície livre à entrada do leito, hin, é mais reduzida para 
valores de inclinação do leito mais reduzidos, sendo as diferenças praticamente 
imperceptíveis à medida que este parâmetro se aproxima de zero. A mesma tendência é 
observada no que respeita à concentração da CBO5 no efluente. 

7.3.3.4. Análise de sensibilidade ao parâmetro hSIF (altura do sifão) 

A altura do sifão influencia directamente a forma como se processa o escoamento, 
condicionando a altura de água na descarga e na zona vizinha. A análise de sensibilidade a 
este parâmetro foi efectuada para valores de hsif de 0,6, 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1 m. 

Os resultados obtidos para o perfil da superfície livre no interior do meio de enchimento e 
para as concentrações da CBO5 ao longo do leito encontram-se representados graficamente 
na Figura 7.15.  
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 Figura 7.15 - Perfil da superfície livre e concentrações da 
CBO5 ao longo do leito, para diferentes valores de altura do 

sifão. 
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A apreciação da Figura 7.15 relativo ao perfil da superfície livre permite constatar diferenças 
significativas para diferentes alturas de sifão. Conforme seria espectável, a redução da altura 
do sifão provoca a diminuição global do perfil da superfície livre no interior do leito. 

A alteração da altura do sifão condiciona igualmente a eficiência do tratamento, 
apresentando valores inferiores, para cotas da superfície livre mais baixas. Este 
comportamento pode ser explicado através do tempo de retenção hidráulico, que varia de 
forma significativa consoante o perfil do escoamento obtido. Na Figura 7.16 apresenta-se o 
tempo de retenção hidráulico em função da altura do sifão, onde se pode observar uma 
redução do tempo de retenção hidráulico de cerca de 2,5, vezes para uma altura do sifão de 
0,1 m, em relação a uma altura de 0,5 m. 
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Figura 7.16 – Variação do tempo de retenção hidráulico 

com a altura do sifão. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de altura do sifão foram 
calculados os valores de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da 
superfície livre e à concentração da CBO5. Os resultados obtidos constam do Quadro 7.9. 

Quadro 7.9 – Sensibilidade do modelo a variações da altura do sifão da zona húmida 
construída. 

Análise de sensibilidade Valor
hsif cenário base = 0,5 m

Valores simulados de hsif [m] 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1

Variação face ao cenário base 20% -20% -40% -60% -80%
Shin 0,67 0,61 0,58 0,53 0,47

SCBO5 out -0,91 -1,14 -1,27 -1,39 -1,46  

A análise do Quadro 7.9 permite constatar que as variações da altura do sifão e respectivas 
alterações na cota da superfície livre à entrada do leito, hin, conduzem a valores de 
sensibilidade semelhantes. 
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7.3.3.5. Análise de sensibilidade à variável externa Qin (caudal afluente) 

A análise de sensibilidade ao caudal afluente foi efectuada para valores de Qin de 1,6, 0,8, 0,2 
e 0,05 l/s. Uma vez que as simulações são efectuadas para a condição de caudal constante, os 
valores de 1,6 e 0,8 l/s correspondem a uma situação hipotética de subdimensionamento, 
enquanto que os caudais de 0,2 e 0,05 l/s poderiam verificar-se no início da exploração, 
quando a taxa de ligação ao sistema ainda é reduzida, ou as populações servidas não 
atingiram os valores de horizonte de projecto.  

As variações do caudal médio afluente ao leito constituem variações da carga hidráulica 
aplicada, sendo referido na literatura da especialidade a influência deste parâmetro na 
constante de remoção de 1ª ordem, kv. A relação entre estes dois parâmetros não se encontra 
ainda totalmente esclarecida, tendo-se optado por efectuar variações independentes, com o 
objectivo de analisar separadamente a respectiva influência nos resultados do modelo. 

Os resultados obtidos para o perfil da superfície livre no interior do leito e para as 
concentrações da CBO5 encontram-se representados graficamente na Figura 7.17.  
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 Figura 7.17 - Perfil da superfície livre e concentrações da CBO5 ao longo do leito, para 
diferentes valores de caudal afluente. 

A variação do caudal afluente à zona húmida construída conduz a alterações na superfície 
livre face ao cenário base, verificando-se a ocorrência de escoamento superficial para os 
valores mais elevados. O comportamento do modelo relativamente à remoção de matéria 
orgânica apresenta também variações significativas, conduzindo a uma concentração no 
efluente crescente com o aumento de caudal, conforme espectável. Estas situações podem ser 
explicadas com base nas variações do tempo de retenção hidráulico, que se apresentam na 
Figura 7.18. 
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Figura 7.18 – Variação do tempo de retenção hidráulico 

com o caudal afluente. 

A duplicação do caudal afluente face ao cenário base conduz a uma redução do tempo de 
retenção hidráulico para cerca de metade. Esta situação reflecte-se na qualidade do efluente 
final, cuja concentração da CBO5 aumenta em cerca de 70% face ao cenário base.  

Por outro lado, na situação de um caudal afluente de 0,1 l/s, correspondente a cerca de 20% 
do caudal de dimensionamento, o tempo de retenção hidráulico aumenta cerca de 3,7 vezes, 
conduzindo a uma concentração no efluente 90% inferior à do cenário base. É ainda de 
salientar que as simulações foram efectuadas considerando uma concentração residual igual 
a zero. Na realidade, as zonas húmidas construídas caracterizam-se geralmente por 
concentrações residuais relativas a vários poluentes ou indicadores de poluição, pelo que no 
caso de se registar uma redução do caudal afluente ao leito, a concentração no efluente 
tenderia para a concentração residual. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de caudal afluente foram 
calculados os valores de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da 
superfície livre e à concentração da CBO5. Os resultados obtidos constam do Quadro 7.10. 

Quadro 7.10 – Sensibilidade do modelo a variações do caudal afluente à zona húmida 
construída. 

Análise de sensibilidade Valor
Qin cenário base = 0,42 l/s

Valores simulados de Qin [l/s] 1,6 0,8 0,2 0,1 0,05

Variação face ao cenário base 281% 90% -52% -76% -88%
Shin 0,10 0,15 0,17 0,18 0,18

SCBO5 out 0,48 0,75 1,15 1,16 1,11  

A análise do Quadro 7.10 permite constatar o modelo MIZHuC é mais sensível a variações 
para caudais reduzidos, com reflexo sobretudo na concentração da CBO5. Esta situação deriva 
do aumento significativo do tempo de retenção hidráulico correspondente aos caudais mais 
reduzidos. 
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7.3.3.6. Análise de sensibilidade à variável externa ET (evapotranspiração) 

Os valores considerados na análise de sensibilidade à taxa de evapotranspiração foram 
seleccionados tendo em consideração a gama de valores reportada na literatura, apresentadas 
no capítulo 3, assim como os resultados apresentados no capítulo 6, relativos a uma zona 
húmida construída em operação em Portugal. Foram seleccionados valores de ET de 1, 3, 6, 
10, 15 e 20 mm/dia, considerados representativos das diferentes condições climáticas ao 
longo do ano. 

Uma vez que o modelo em análise considera a taxa de evapotranspiração como constante ao 
longo do dia e uniforme em toda a superfície do leito, os resultados obtidos da simulação 
correspondem ao regime permanente, embora com caudal variável em cada secção. O perfil 
da superfície livre e a variação das concentrações da CBO5 ao longo do leito encontram-se 
representados graficamente na Figura 7.19.  
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 Figura 7.19 - Perfil da superfície livre e concentrações da CBO5 ao longo do leito, para 

diferentes valores de evapotranspiração. 

A apreciação da Figura 7.19 permite observar variações muito pouco significativas tanto no 
que respeita ao perfil da superfície livre como na concentração da CBO5 ao longo do leito, 
mesmo para valores de evapotranspiração bastante elevados (15 e 20 mm/dia). 

Ao contrário dos parâmetros e variáveis analisados anteriormente, o tempo de retenção 
hidráulico não varia substancialmente para os diferentes valores de ET considerados, 
conforme se pode observar na Figura 7.20, apenas aumentando ligeiramente com o aumento 
da evapotranspiração. 
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Figura 7.20 – Variação do tempo de retenção hidráulico 

com a evapotranspiração. 

Dado que as concentrações no efluente aumentam ligeiramente com o aumento da 
evapotranspiração, verifica-se que esta tendência se deve à redução do volume de água 
presente em cada parcela considerada na simulação do leito, aumentando a concentração da 
CBO5, ao mesmo tempo que aumento o tempo de retenção. A reduzida variação da 
concentração à saída do leito resulta da formulação adoptada para a decomposição da 
substância em estudo, designadamente a cinética de 1ª ordem. Nesta formulação, um 
aumento da concentração aumenta igualmente a quantidade de massa degradada, 
compensando parcialmente o efeito concentrador da evapotranspiração. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de evapotranspiração foram 
calculados os valores de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da 
superfície livre, à concentração da CBO5 e ainda ao caudal efluente (Qout). Sendo nula a 
evapotranspiração adoptada para o cenário base, para efeitos de cálculo da sensibilidade 
foram consideradas as variações face a uma taxa de evapotranspiração de 1 mm/dia, por 
forma a possibilitar a aplicação da expressão ( 7.10 ). Os resultados obtidos constam do 
Quadro 7.11. 

Quadro 7.11 – Sensibilidade do modelo a variações da evapotranspiração na zona húmida 
construída. 

Análise de sensibilidade Valor
ET cenário base = 1 mm/dia

Valores simulados de ET [mm/dia] 0 3 6 10 15 20

Variação face ao cenário base -100% 200% 500% 900% 1400% 1900%

Shin -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001

SCBO5 out 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

SQ out -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010  

A análise dos valores apresentados no Quadro 7.11 evidencia que a sensibilidade do modelo a 
variações da evapotranspiração é praticamente nula relativamente à concentração da CBO5 
efluente, sendo apenas perceptível no que respeita ao caudal efluente, devido à redução 
registada nesta variável. É ainda de salientar o facto de Sλ ser constante para cada parâmetro, 
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o que significa que variações na taxa de evapotranspiração conduzem a uma resposta 
proporcional (linear) das variáveis de estado hin, concentração da CBO5 e caudal efluente. 

Uma vez que a evapotranspiração não depende do caudal afluente ao leito, em situações em 
que os caudais afluentes são inferiores ao esperado, a percentagem de redução pode ser 
substancialmente superior, conduzindo a uma maior sensibilidade. De facto, o valor da 
sensibilidade à variável de estado caudal efluente é de -0,1 para um caudal afluente de 0,05 
l/s (menor dos caudais simulados no capítulo 7.3.3.5), dez vezes superior ao apresentado no 
Quadro 7.11, relativo a um caudal afluente de 0,42 l/s. Será, assim, de esperar, que a 
sensibilidade do modelo ao parâmetro ET seja maior para caudais de referência mais 
reduzidos. 

7.3.3.7. Análise de sensibilidade à variável externa P (precipitação) 

Os valores considerados na análise de sensibilidade à precipitação foram de 1, 3, 6, 10, 15 e 20 
mm/dia, por forma a representar uma elevada variação desta variável. A precipitação 
considerada diz respeito à fracção que cai directamente sobre o leito, admitindo-se que não 
existe precipitação útil exterior ao leito, que a ele aflua. É de salientar que os resultados das 
simulações efectuadas nem sempre apresentam correspondência directa com a realidade, 
uma vez se referem ao regime permanente, enquanto que as precipitações mais intensas 
ocorrem geralmente em curtos intervalos de tempo. 

O perfil da superfície livre no interior do meio de enchimento e para as concentrações da 
CBO5 ao longo do leito encontram-se representados graficamente na Figura 7.21.  
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 Figura 7.21 - Perfil da superfície livre e concentrações da CBO5 ao longo do leito para 

diferentes valores de precipitação. 

A apreciação da Figura 7.21 permite observar variações no perfil da superfície livre, 
designadamente com ocorrência de escoamento superficial para três dos cenários 
considerados. Em termos operacionais, e assumindo que a duração da precipitação é 
suficientemente longa para que se estabeleça o regime permanente, o controlo da ocorrência 
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de escoamento superficial pode ser efectuado através da redução da altura do sifão, criando 
maior disponibilidade de energia gravítica para o escoamento. 

No que respeita à qualidade do efluente, verifica-se uma redução da concentração da CBO5 
com o aumento da precipitação. Esta situação pode ser explicada através do tempo de 
retenção hidráulico, apresentado na Figura 7.22. O aumento da precipitação traduz-se num 
aumento do caudal escoado através do leito, reduzindo o tempo de retenção hidráulico, pelo 
que a redução da concentração de poluentes não corresponde a um aumento real do 
tratamento, mas sim ao efeito da diluição. 
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Figura 7.22 – Variação do tempo de retenção 

hidráulico com a precipitação. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de precipitação foram calculados 
os valores de sensibilidade, Sλ, para as variáveis de estado relativas à cota da superfície livre, 
à concentração da CBO5 e ainda ao caudal efluente (Qout). Sendo nula a precipitação adoptada 
para o cenário base, para efeitos de cálculo da sensibilidade foram consideradas as variações 
face a uma precipitação de referência de 1 mm/h, por forma a possibilitar a aplicação da 
expressão ( 7.10 ). Os resultados obtidos constam do Quadro 7.12. 

Quadro 7.12 – Sensibilidade do modelo a variações da precipitação na zona húmida 
construída. 

Análise de sensibilidade Valor
P cenário base = 1 mm/h

Valores simulados de P [mm/h] 0 3 6 10 15 20

Variação face ao cenário base -100% 200% 500% 900% 1400% 1900%

Shin 0,021 0,020 0,019 0,014 0,014 0,014

SCBO5 out -0,084 -0,066 -0,055 -0,045 -0,036 -0,030

SQ out 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200  

A análise dos valores apresentados no Quadro 7.12 revela que a sensibilidade do modelo a 
variações da precipitação é relativamente reduzida, tanto para a altura de água à entrada do 
leito como para a concentração da CBO5 no efluente. Esta situação é particularmente 
relevante face às variações introduzidas serem bastante significativas (até 20 vezes superiores 
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ao cenário de referência). A influência no caudal afluente é observável, sendo linear 
(SCBO5 out=constante) uma vez que um acréscimo de precipitação resulta num aumento 
proporcional do caudal. 

Em situações de caudais afluentes mais reduzidos, a contribuição da precipitação pode ser 
substancialmente superior, conduzindo a um maior impacto nos resultados do modelo. De 
facto, para um caudal afluente de 0,05 l/s (menor dos caudais simulados no capítulo 7.3.3.5), 
o valor do indicador de sensibilidade à variável de estado caudal efluente é de 0,68, cerca de 
três vezes superior ao valor de SQout, de 0,2, apresentado no Quadro 7.12. 

7.3.3.8. Análise de sensibilidade ao parâmetro KV (constante de remoção de 1ª 
ordem) 

Os valores considerados na análise de sensibilidade ao parâmetro kv foram seleccionados a 
partir da gama de valores reportada na literatura relativamente à CBO5, tendo-se simulado o 
comportamento da zona húmida construída para os valores 2, 1,6, 1,3, 0,8, 0,5 e 0,2 dia-1. 

Na Figura 7.23 apresenta-se os resultados obtidos para as concentrações da CBO5 ao longo do 
leito. Tratando-se de um parâmetro associado ao módulo de qualidade do modelo, não 
conduz a alterações na componente hidráulica, pelo que se dispensa a apresentação do perfil 
da superfície livre correspondente. 
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 Figura 7.23 – Variação da concentração da CBO5 ao longo do leito, para diferentes valores 

de kv. 

A variação da constante de remoção de 1ª ordem conduz a alterações significativas na 
concentração do efluente final, tanto mais acentuadas quanto menor é o valor deste 
parâmetro. É de salientar que mesmo para kv = 2 dia-1 a concentração no efluente final é de 31 
mg/l, valor que ainda assim não é reduzido.  
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De acordo com o modelo desenvolvido, uma concentração da CBO5 no efluente de 25 mg/l só 
seria atingida para kv = 2,3 dia-1, considerando inalterados os restantes parâmetros e 
variáveis externas do cenário base, designadamente a área da zona húmida construída. 

Os valores do indicador de sensibilidade, Sλ, para a concentração da CBO5 constam do 
Quadro 7.13, onde se pode observar o aumento da sensibilidade para valores mais reduzidos 
de kv. 

Quadro 7.13 – Sensibilidade do modelo a variações de kv na zona húmida construída. 

Análise de sensibilidade Valor
kv cenário base = 1 dia-1

Valores simulados de kv  [dia-1] 2 1,6 1,3 0,8 0,5 0,2

Variação face ao cenário base 100% 60% 30% -20% -50% -80%

SCBO5 out -0,61 -0,76 -0,91 -1,31 -1,71 -2,37  

7.3.3.9. Análise de sensibilidade ao parâmetro C* (concentração residual) 

Os valores considerados na análise de sensibilidade ao parâmetro C* foram seleccionados a 
partir da gama de valores reportada na literatura relativamente à CBO5, tendo-se simulado o 
comportamento da zona húmida construída para os valores 0, 3, 5, 7, 10, 12 e 15 mg/l. 

Na Figura 7.24 apresenta-se os resultados obtidos para as concentrações da CBO5 ao longo do 
leito.  
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 Figura 7.24 – Variação da concentração da CBO5 ao longo do leito para diferentes valores 

de C*. 

A variação da concentração residual não introduz alterações significativas na concentração do 
efluente final, mesmo para valores de C* superiores a 10 mg/l. Os cenários simulados devem, 
no entanto, ser analisados tendo em conta que correspondem a uma concentração afluente à 
zona húmida construída de 325 mg/l. Para concentrações inferiores, a influência da 
concentração residual pode ser significativa. De facto, considerando uma concentração no 
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afluente de 50 mg/l, a concentração da CBO5 à saída do leito é de 12 mg/l caso se admita nula 
a concentração residual, aumentando para 20 mg/l quando se procede à simulação com uma 
concentração residual de 10 mg/l.  

Os valores do indicador de sensibilidade, Sλ, para a concentração da CBO5 constam do 
Quadro 7.13, onde se pode observar o aumento da sensibilidade para valores mais reduzidos 
de C*. 

Com base nos resultados obtidos para os diferentes valores de concentração residual foram 
calculados os valores de sensibilidade, Sλ, para a concentração da CBO5. Sendo nulo o valor 
de C* admitido para o cenário base, para efeitos de cálculo da sensibilidade foram 
consideradas as variações face a uma concentração residual de 3 mg/l, por forma a 
possibilitar a aplicação da expressão ( 7.10 ). Os resultados obtidos constam do Quadro 7.14. 

Quadro 7.14 – Sensibilidade do modelo a variações de C* na zona húmida construída. 

Análise de sensibilidade Valor
C* cenário base = 3 mg/l

Valores simulados de C*  [mg/l] 15 12 10 7 5 0

Variação face ao cenário base 400% 300% 233% 133% 67% -100%

SCBO5 out 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027  

Os valores obtidos para o indicador de sensibilidade da concentração residual relativa à 
concentração no efluente são reduzidos, confirmando a análise do gráfico apresentado na 
Figura 7.24. Tendo em atenção a influência da concentração no afluente acima descrita, é de 
salientar que o índice de sensibilidade pode variar de forma significativa, sendo de 0,2, (dez 
vezes superior ao valor apresentado no Quadro 7.14) para uma concentração afluente de 50 
mg/l. 

7.3.3.10. Análise de sensibilidade ao parâmetro Cin (concentração no afluente) 

Os valores considerados na análise de sensibilidade ao parâmetro Cin foram de 600, 500, 
400, 325, 250, 150 e 50 mg/l, procurando traduzir a variabilidade característica das águas 
residuais afluentes a uma ETAR. 

Na Figura 7.24 apresenta-se os resultados obtidos para as concentrações da CBO5 ao longo do 
leito.  
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 Figura 7.25 – Variação da concentração da CBO5 ao longo do leito para diferentes valores 

de Cin. 

A variação da concentração inicial conduz a variações da concentração do efluente final 
proporcionais ao aumento ou diminuição considerada, o que resulta da formulação adoptada 
para a remoção da matéria orgânica (cinética de 1ª ordem). De facto, a análise da equação ( 
4.4 ) permite constatar que se as características do leito se mantiverem constantes, 
designadamente os valores de kv e os parâmetros que influenciam o tempo de retenção 
hidráulico, a concentração no efluente varia linearmente com a concentração afluente ao 
leito. 

No Quadro 7.15 apresentam-se os valores obtidos para o indicador de sensibilidade de Cin 
relativo à concentração da CBO5 no efluente. 

Quadro 7.15 – Sensibilidade do modelo a variações de Cin na zona húmida construída. 

Análise de sensibilidade Cin  [mg/l]
Cin cenário base = 325 mg/l

Valores simulados de Cin  [mg/l] 600 500 400 250 150 50

Variação face ao cenário base 85% 54% 23% -23% -54% -85%

SCBO5 out 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Os valores obtidos demonstram uma elevada sensibilidade relativamente a variações nos 
valores de Cin, verificando-se também a relação linear entre as concentrações à entrada e à 
saída do leito, mantendo-se constantes os restantes parâmetros. Este comportamento pode 
constituir uma limitação desta análise, uma vez que o aumento prolongado das 
concentrações no afluente pode conduzir, dentro de determinados limites, ao 
desenvolvimento de biofilme e da capacidade de tratamento de um leito, aumentando como 
tal o valor de kv, cuja análise de sensibilidade se apresentou em separado. Pode resultar, 
também, em aumento de riscos de colmatação e condição de “curto-circuito” hidráulico. 
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7.3.4. Identificação dos parâmetros mais relevantes 

O cálculo do indicador de sensibilidade permite comparar os efeitos decorrentes da variação 
de diferentes parâmetros e variáveis externas, por forma a determinar quais os que 
introduzem variações mais significativas, justificando-se, nestes casos, uma determinação 
mais precisa. 

No Quadro 7.16 apresenta-se um resumo dos valores obtidos para o indicador de 
sensibilidade, constando igualmente o valor de referência adoptado na análise e a gama de 
variação considerada. A análise dos resultados deve ser efectuada tendo em consideração que 
os intervalos de variação simulados e analisados no capítulo anterior foram seleccionados por 
forma a traduzir a gama de valores operacionais que ocorre, usualmente, neste tipo de 
sistemas. A interpretação do indicador de sensibilidade com o objectivo de determinar quais 
os parâmetros mais relevantes deve ter também em consideração variações associadas aos 
erros na determinação do parâmetro em estudo. 

Quadro 7.16 – Síntese dos indicadores de sensibilidade. 

Parâmetro/Variável Un. Valor Gama de variação Shin SCBO5 out

Porosidade - 0,35 -43% - 29% 0 - 0 -1,6 - -0,9

Condutividade hidráulica m/s 0,015 -93% - 100% -0,34 - -0,09 0,07 - 0,43

Inclinação do leito m/m 0,005 -100% - 200% 0,03 - 0,04 0,13 - 0,17

Altura do sifão m 0,5 -80% - 20% 0,47 - 0,67 -1,46 - -0,91

Caudal de entrada l/s 0,42 -88% - 281% 0,10 - 0,18 0,48 - 1,16

Evapotranspiração mm/dia 1 -100% - 1900% -0,001 0,004

Precipitação mm/h 1 -100% - 1900% 0,01 - 0,02 -0,084 - -0,030

Const. rem. 1ª ordem dia-1 1 -80% - 100% - -2,37 - -0,61

Concentração residual mg/l 3 -100% - 400% - 0,03
Concentração da CBO5 no afluente mg/l 325 -85% - 85% - 1,00  

Os parâmetros considerados mais relevantes no modelo desenvolvido encontram-se 
assinalados a negro no Quadro 7.16 e dizem respeito à porosidade do meio de enchimento, 
altura do sifão de descarga, caudal de entrada, constante de remoção de 1ª ordem e 
concentração da CBO5 no afluente. 

Tendo em conta as características das zonas húmidas construídas, não existe dificuldade na 
determinação da altura do sifão, sendo possível a obtenção de um valor com um erro 
associado de apenas alguns milímetros, pelo que se podem considerar pouco significativos os 
desvios das simulações face aos valores medidos, atribuíveis a erros na medição deste 
parâmetro. 

Relativamente ao caudal de entrada e à concentração da CBO5 no efluente, as variações 
analisadas correspondem sobretudo a diferentes condições operacionais. Deste modo, 
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pode-se considerar minimizados os efeitos de um erro de medição destas variáveis nos 
resultados da simulação, desde que se disponha de instrumentos de medição adequada. 
Neste contexto, a concentração de poluente afluente ao leito considerada para efeitos de 
simulação, poderá apresentar erros decorrentes sobretudo da limitada frequência das 
análises. 

A influência da porosidade e da constante de remoção de primeira ordem afiguram-se 
também relevantes, podendo referir-se que existe dificuldade de medição in situ destes 
parâmetros, associada, pelo menos em parte, à variação temporal das mesmas com a 
operação dos sistemas. 

Embora com uma influência menor, a condutividade hidráulica influencia igualmente os 
resultados das simulações efectuadas. Existindo uma interdependência entre deste 
parâmetro e a porosidade, os diferentes valores de sensibilidade de cada um revelam que será 
mais relevante, para uma correcta aplicação do modelo, a determinação adequada da 
porosidade do meio de enchimento, do que a respectiva condutividade hidráulica. 

A importância de uma adequada determinação da inclinação do leito pode ser observado 
pelos valores do indicador de sensibilidade correspondente, o que suporta a recomendação 
de garantir uma adequada construção do leito, devido à influência que este parâmetro pode 
ter no tempo de retenção hidráulico. 
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“As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; 
as far as they are certain, they do not refer to the reality” 

– Albert Einstein 

8. Aplicação do modelo 
MIZHuC a casos de estudo 

8.1. Considerações gerais 

A modelação matemática do comportamento de sistemas reais reveste-se de especial 
importância para a compreensão do funcionamento de zonas húmidas construídas, uma vez 
que este tipo de instalações, geridas por Câmaras Municipais, Serviços Municipalizados ou 
Sistemas Multimunicipais, entre outras entidades, deverão dar resposta adequada, face a 
efluentes produzidos por populações em contínua evolução, com comportamentos variáveis e 
de natureza estocástica. 

Os mecanismos de controlo são praticamente inexistentes nas instalações “à escala real” 
(“full-scale systems” na terminologia anglo-saxónica), quer em termos de carga hidráulica 
e/ou carga mássica afluente ou ainda no que respeita às condições climáticas a que se 
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encontram sujeitos. Esta característica realça a importância destes tipos de estudo in situ, 
uma vez que em ensaios laboratoriais ou em instalações piloto se controlam geralmente 
alguns parâmetros, mas os efeitos de escala podem influenciar, designadamente, o 
comportamento hidráulico (Suliman et al., 2005). Em face da influência que a componente 
hidráulica exerce sobre aspectos de qualidade, nomeadamente no que respeita ao tempo de 
retenção hidráulico, é de esperar que leitos com características semelhantes (por exemplo de 
meio de enchimento e de porosidade, antes do início de exploração), mas com dimensões 
diversas, possam exibir diferentes graus de eficiência, no que respeita à remoção de 
poluentes. 

O estudo de zonas húmidas construídas à escala real representa assim o objectivo último de 
análise destes sistemas, dado que constituem a aplicação final da tecnologia de zonas 
húmidas construídas, no que respeita ao tratamento de águas residuais de muitas 
populações. 

No presente capítulo apresentam-se os resultados da aplicação do modelo matemático de 
zonas húmidas construídas MIZHuC, a duas ETAR actualmente em funcionamento em 
Portugal. 

O primeiro caso de estudo diz respeito à zona húmida construída da ETAR da Fataca, cujos 
resultados da monitorização foram apresentados no capítulo 6. A aplicação do modelo 
contemplou tanto o módulo hidráulico como o módulo de qualidade, para os dados 
disponíveis entre Junho e Dezembro de 2007.  

A aplicação do modelo incluiu uma etapa inicial de calibração, para determinação dos 
parâmetros que permitem um melhor ajustamento aos resultados experimentais num dado 
período de tempo. Devido à independência do módulo hidráulico sobre o módulo de 
qualidade, e para facilitar a aplicação da metodologia seleccionada, procedeu-se em primeiro 
lugar à calibração dos parâmetros hidráulicos, sendo posteriormente efectuada a calibração 
dos parâmetros relativos ao módulo de qualidade. Uma vez terminada a calibração do 
modelo, procedeu-se à respectiva validação, através da simulação das condições hidráulicas e 
de qualidade para um conjunto de dados distinto da etapa de calibração. 

O caso de estudo da zona húmida construída da ETAR do Malavado incidiu apenas sobre a 
aplicação do módulo hidráulico, entre Agosto e Outubro de 2005, uma vez que os dados de 
qualidade no período em que se dispõe de registos de caudal são insuficientes para a 
calibração do módulo de qualidade. A metodologia adoptada foi igual à da zona húmida 
construída de Fataca, contemplando um período de calibração e outro período de validação. 
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8.2. Metodologia de calibração do modelo 

8.2.1. Função objectivo 

O procedimento de calibração do modelo destina-se a determinar quais os valores dos 
parâmetros envolvidos que conduzem a uma maior aproximação entre os valores simulados e 
os valores medidos. A medida desta aproximação é usualmente traduzida através de uma 
função objectivo, onde intervêm as variáveis de estado e os parâmetros em causa, e cujo valor 
se pretende minimizar. 

A função objectivo, Fobj utilizada na calibração do modelo teve como base a metodologia dos 
mínimos quadrados, tendo sido adoptada a partir de García et al. (2004), traduzida pela 
expressão ( 8.1 ). 
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onde fi(t) representa o valor medido da variável de estado num dado instante de tempo, gi(t) 
o valor simulado da variável de estado no mesmo instante e n o número total de valores 
medidos. 

A calibração do módulo hidráulico foi efectuada separadamente do módulo de qualidade, por 
forma a aplicar diferentes metodologias de calibração, consoante o número de parâmetros a 
estimar. 

8.2.2. Módulo hidráulico 

A análise das equações que descrevem o comportamento do módulo hidráulico, apresentadas 
no capítulo 7, permitem identificar com principais parâmetros de calibração a porosidade do 
meio de enchimento e a condutividade hidráulica.  

A selecção do número de parcelas consideradas na subdivisão do leito foi efectuada a partir 
da análise de uma, duas, três ou quatro parcelas. 

A subdivisão do leio em três parcelas apresentou-se como a solução mais adequada, 
permitindo reflectir as variações espectáveis da porosidade do meio de enchimento e da 
condutividade hidráulica, resultantes da formação de biofilme e acumulação de partículas 
sólidas. De facto, a inspecção das condições superficiais das zonas húmidas construídas de 
Fataca e Malavado permitiu identificar a existência de escoamento superficial nos primeiros 
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metros da secção de entrada, indicativos da ocorrência de colmatação e de uma 
condutividade hidráulica e porosidade mais reduzidas. Nalgumas ocasiões detectou-se 
também que a altura de água a meio do leito estava próximo da superfície. 

A simulação com uma parcela permite uma calibração simplificada por tentativa-erro, devido 
ao reduzido número de parâmetros (apenas um valor de condutividade hidráulica e de 
porosidade), tendo-se obtido boas aproximações durante a fase de calibração. A calibração do 
modelo considerando uma subdivisão em duas ou mais parcelas foi calibrada através da 
subrotina PIKAIA, descrita com maior pormenor no capítulo 8.2.4.2. Para estas 
configurações obteve-se igualmente um conjunto de parâmetros que fornecem uma 
aproximação adequada durante a fase de calibração. 

Não se adoptou uma subdivisão em uma ou duas parcelas, dado que os resultados 
correspondentes à fase de validação apresentaram um ajustamento inferior ao obtido com a 
configuração de três parcelas.  

O aumento do número de parcelas acima de três não revelou um acréscimo significativo na 
qualidade dos resultados simulados, apresentando a desvantagem adicional do aumento do 
tempo de simulação. Esta diferença revelou-se importante no processo de calibração, devido 
ao elevado número de simulações envolvidas. De facto, a simulação de 9 dias apenas para a 
componente hidráulica demora cerca de 30 s num computador com processador Core2Duo 
(T7250 a 2.00 GHz) e 2 GB de RAM, o que representa um tempo total de cerca de 11 horas 
para um processo de calibração com cerca de 1300 simulações (ver sub-capítulo 8.2.4). A 
utilização de 4 parcelas conduziria a um aumento do processamento de calibração, nestas 
condições, para cerca de 18 horas.  

Fixando o número total de parcelas das simulações em três, o número total de parâmetros 
necessário para a calibração do módulo hidráulico é assim de seis, correspondendo à 
porosidade e à condutividade hidráulica de cada parcela. 

Atendendo ao elevado número de combinações possíveis dos seis parâmetros seria 
impraticável a calibração através de tentativa-erro, apesar de ser uma metodologia 
frequentemente adoptada na modelação matemática de sistemas de tratamento (Wynn e 
Liehr, 2000; Rousseau, 2005). Por forma a tornar o processo de calibração mais robusto e a 
garantir uma convergência mais rápida com um número razoável de simulações, a calibração 
dos parâmetros do modelo hidráulico foi efectuada com recurso a algoritmos genéticos. 

Esta metodologia tem vindo a ser aplicada em diversos campos da ciência, no âmbito da 
optimização de soluções, sendo particularmente atractivos uma vez que todo o procedimento 
é simplificado pelo facto de não se necessitar de nenhum conhecimento específico do 
problema, apenas do resultado proveniente da função objectivo que se pretende minimizar. 



 

Capítulo 8. Aplicação do modelo MIZHuC a casos de estudo 235 

A calibração do módulo hidráulico foi efectuada através da subrotina de optimização PIKAIA, 
que compreende um algoritmo genético como técnica de procura de um problema de 
optimização. Os algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos que 
usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva como hereditariedade, mutação, selecção 
natural e recombinação (“crossing over” na terminologia anglo-saxónica). 

A subrotina PIKAIA foi originalmente implementada em linguagem Fortran 77 por 
Charbonneau e Knapp (1995), sendo de distribuição livre. Actualmente, encontra-se 
disponível uma versão em Excel/VBA, desenvolvida por Greg Pelletier (2008), que foi 
adoptada para a calibração do módulo hidráulico devido à simplicidade de interligação com 
as rotinas desenvolvidas no mesmo ambiente computacional. No capítulo 8.2.4 descrevem-se 
os principais procedimentos associados à implementação de um algoritmo genético presentes 
na subrotina PIKAIA. 

Todas as simulações associadas ao processo de calibração foram efectuadas considerando 
intervalos de 5 minutos, correspondentes ao intervalo de registo dos caudais na ETAR, tendo 
sido considerados para cálculo da função objectivo cerca de 5500 valores (n = 5476). 

Foram impostas restrições aos valores assumidos pelos parâmetros condutividade hidráulica 
e porosidade, destinados a reflectir o mais possível a realidade. As restrições impostas 
compreendem duas situações distintas, designadamente as seguintes: 

• Limites máximos e mínimos, seleccionados a partir do intervalo de valores descrito na 
literatura; 

• Progressão crescente de ambos os parâmetros ao longo do leito, por forma a traduzir 
o efeito da acumulação de biofilme e partículas nas secções de montante do leito. 

No Quadro 8.1 apresenta-se um resumo das restrições impostas aos valores dos diversos 
parâmetros, para efeitos de calibração. 

Quadro 8.1 – Restrições impostas aos 
parâmetros do módulo hidráulico. 

Parâmetro Restrições

K 0 - 0,1
K1 ≤ K2 ≤ K3

ε 0,2 - 0,38
ε1 ≤ ε2 ≤ ε3  

O valor máximo de 0,38 considerado para a porosidade corresponde à porosidade no início 
da exploração, de acordo com os elementos de projecto de ambas as ETAR. 
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É de salientar que os valores obtidos para a condutividade hidráulica e porosidade 
correspondem a valores teóricos, resultantes de cálculos matemáticos. A realidade física pode 
não ter correspondência directa com estes valores, tanto mais que existem muitas vezes 
variações espaciais no sentido transversal ao escoamento. A determinação destes parâmetros 
in situ, para aplicação ao modelo, pode afigurar-se complexa, dada a respectiva variabilidade 
espacial e temporal e a dificuldade de se dispor de amostras representativas. 

8.2.3. Módulo de qualidade 

A calibração do módulo de qualidade compreende apenas a determinação dos parâmetros 
que intervêm na cinética de 1ª ordem, designadamente a constante de remoção de 1ª ordem, 
kv, e concentração residual, C*. Estes parâmetros foram determinados para a CBO5 e CQO, 
separadamente. 

Tratando-se de um problema de optimização a duas dimensões, a metodologia adoptada 
consistiu na execução de diversas simulações correspondentes a diferentes combinações dos 
dois parâmetros. O intervalo de variação considerado, que se apresenta no Quadro 8.2, foi 
seleccionado tendo em conta os valores de cada parâmetro constantes da literatura, e as 
concentrações mínimas da CBO5 e da CQO registadas na ETAR de Fataca no caso de C*. 
Todas as simulações foram efectuadas considerando os parâmetros previamente 
determinados no âmbito da calibração do módulo hidráulico. 

Quadro 8.2 – Restrições impostas aos 
parâmetros do módulo de qualidade. 

Variável Parâmetro Restrições

CBO5 k v 0,2 - 1,4

C* 4 - 10
CQO k v 0,3 - 1,0

C* 20 - 60  

Uma vez que as concentrações registadas em cada campanha correspondem a amostras 
pontuais, foi admitida, para efeitos de simulações, uma evolução linear entre valores 
sucessivos. 

8.2.4. Aplicação de um algoritmo genético - Subrotina PIKAIA 

8.2.4.1. Aspectos gerais 

O estudo de sistemas evolucionistas iniciou-se nas décadas de 50 e 60, através do trabalho de 
cientista computacionais que pretendiam aplicar princípios evolutivos como ferramentas de 
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optimização de problemas de engenharia. A estrutura base destes desenvolvimentos partia de 
grupos de possíveis soluções para o problema em análise, cuja “evolução” era desenvolvida 
através de operadores inspirados na variação genética e na selecção natural. 

O conceito de algoritmos genéticos foi desenvolvido por John Holland na década de 60, 
tendo sido desenvolvido pela sua equipa na Universidade do Michigan na década seguinte. O 
objectivo deste trabalho era o estudo formal do fenómeno natural de adaptação e o 
desenvolvimento de metodologias que permitissem a sua importação para sistemas 
computacionais (Mitchell, 1999). 

Os desenvolvimentos desde então foram diversos, entre os quais a utilização na resolução de 
problemas de optimização. O sucesso dos algoritmos genéticos neste domínio advém, em 
parte, da sua aplicação não requerer um conhecimento específico do problema, sendo apenas 
necessário fornecer uma função geralmente designada por função objectivo. Esta função tem 
como argumentos o conjunto de parâmetros que intervêm no problema que se pretende 
optimizar, devolvendo, para cada conjunto de parâmetros fornecido, uma medida da 
aproximação aos objectivos pretendidos (optimização). 

A aplicação de algoritmos genéticos consiste num conjunto de operadores que promove a 
evolução de um conjunto de soluções possíveis para o problema em análise, devolvendo 
sucessivamente novas soluções mais aproximadas. A terminologia utilizada encontra-se 
associada a conceitos biológicos, apesar das entidades a que se referem serem bastante mais 
simples que as entidades reais correspondentes. 

Um conjunto de soluções possíveis denomina-se população, sendo a primeira população 
geralmente gerada de forma aleatória. Este conjunto inicial de potenciais soluções constitui a 
primeira geração do problema (ou geração zero, dependendo apenas do critério da equipa de 
desenvolvimento dos algoritmos), que é avaliada em termos da aproximação ao problema, 
através da função objectivo. Do resultado da avaliação é efectuada a selecção de alguns 
indivíduos para a geração seguinte (mais aptos, isto é, que mais se aproximam da solução), 
existindo ainda a possibilidade de recombinação entre elementos da população ou de 
mutação, para dar origem aos restantes indivíduos que constituem a geração seguinte. Uma 
vez formada a nova geração, é novamente avaliada a população correspondente, repetindo-se 
o procedimento até ser atingido um critério de paragem previamente definido. 

Cada elemento da população é designado por cromossoma: todos os cromossomas de uma 
população apresentam o mesmo tamanho, sendo cada um constituído por n parâmetros cujo 
valor se pretende determinar, de modo a maximizar ou minimizar a função objectivo. 

A forma de evolução da população constitui o algoritmo genético propriamente dito, sendo a 
diferença entre algoritmos resultantes de variações nos operadores de selecção, 
recombinação e mutação. Seguidamente, apresentam-se os principais procedimentos 
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adoptados pela subrotina PIKAIA na implementação destes operadores, assim como o 
funcionamento global do algoritmo. 

8.2.4.2. Subrotina PIKAIA 

A subrotina PIKAIA (Charbonneau e Knapp, 1995), encontra-se implementada de forma a 
maximizar a função objectivo fornecida, que é função de n parâmetros. A optimização é 
efectuada para um intervalo de valores previamente definido pelo utilizador para cada 
parâmetro, sendo cada valor internamente reconvertido para o intervalo [0, 1]. 

A população inicial é gerada através de uma função com uma componente aleatória, por 
forma a evitar o enviasamento inicial da evolução. A dimensão da população (número de 
indivíduos ou cromossomas) é definida pelo utilizador permanecendo constante ao longo de 
todo o processo. 

Uma vez definida a população inicial são calculados os valores da função objectivo para cada 
indivíduo. A partir destes valores dá-se início ao procedimento de gerar uma nova população 
que será novamente avaliada, sendo o critério de paragem o número de gerações definido 
pelo utilizador. 

O processo evolutivo que constitui a geração de uma nova população é desenvolvido através 
da seguinte sequência de etapas: 

• Selecção – são seleccionados dois cromossomas que darão origem a dois novos 
indivíduos na nova população. O procedimento de selecção é estocástico, em que a 
probabilidade de um indivíduo ser seleccionado é proporcional ao correspondente 
valor da função objectivo, e como tal, ao grau de optimização oferecido por esse 
indivíduo. 

Após a selecção existe uma etapa intermédia de codificação, em que cada indivíduo é 
convertido numa sequência de dígitos única, equivalente à sequência de bases no 
código genético. O processo de codificação utilizado na subrotina PIKAIA transforma 
cada um dos parâmetros numa sequência de j dígitos inteiros entre 0 e 9 (sendo j 
definido pelo utilizador), que são concatenados em sequência. É sobre a forma 
codificada de cada cromossoma que actuam os operadores de recombinação e 
mutação, procedendo-se no final à descodificação dos indivíduos gerados para se 
obter o valor dos parâmetros correspondentes. 

• Recombinação – Os dois cromossomas seleccionados (e codificados) na etapa 
anterior são recombinados para gerar 2 descendentes que recebem parte do “código 
genético” dos indivíduos que lhes deram origem. O procedimento consiste em gerar 
aleatoriamente um número ao acaso, entre 1 e o número total de dígitos que 
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representa o indivíduo codificado, que representa o ponto de “corte” do “código 
genético”, isto é, do cromossoma, de ambos os indivíduos. Os fragmentos de código 
localizados à direita deste ponto serão trocados entre indivíduos e novamente 
concatenados, sendo o resultado dois cromossomas da geração seguinte. 

A recombinação é aplicada de forma probabilística, sendo a probabilidade de 
ocorrência definida pelo utilizador e concretizada através de um teste de 
probabilidades baseado num número gerado aleatoriamente. Caso não ocorra 
recombinação, os cromossomas da geração seguinte são iguais aos da anterior. 

• Mutação – A mutação tem como objectivo inserir uma maior variabilidade genética 
na população, alargando o espaço de procura do algoritmo e impedindo que a busca 
fique estagnada num mínimo local. 

Ainda antes da descodificação dos indivíduos da etapa anterior, a ocorrência de 
mutação depende da probabilidade atribuída, geralmente reduzida, definida pelo 
utilizador. Para cada dígito de cada cromossoma é gerado aleatoriamente um número 
entre 0 e 1, ocorrendo mutação no dígito caso o número gerado correspondente seja 
inferior à probabilidade de mutação definida. A mutação consiste na substituição do 
dígito por um número interior entre 0 e 9, gerado também aleatoriamente. A 
probabilidade de mutação pode ser alterada dinamicamente (opção considerada na 
aplicação à calibração efectuada), em função do ajuste global da população, que 
traduz o grau de convergência. Esta opção oferece maior variabilidade em situações 
de convergência precoce em mínimos locais. Após o procedimento de mutação os 
indivíduos são descodificados. 

O processamento das etapas de selecção, recombinação e mutação dá-se iterativamente até 
que estejam gerados todos os n indivíduos da nova geração. Isto implica que a dimensão da 
população seja um número par (caso contrário o programa reduz automaticamente em um 
valor o número de elementos da população, emitindo uma mensagem de aviso), decorrendo o 
processo iterativo um número de vezes igual a metade da dimensão da população, dado que 
cada iteração produz dois novos indivíduos. 

A construção de cada nova geração no formato descrito implica a substituição total da 
população antiga, o que constitui a forma mais simples de reprodução. A subrotina PIKAIA 
contempla outras formas de substituição da população que não são aqui descritas por não 
terem sido utilizadas. 

No procedimento de evolução utilizado, as variações introduzidas pelos operadores de 
recombinação e mutação introduzem a probabilidade de o indivíduo mais apto (isto é, com o 
melhor valor da função objectivo) numa dada geração não passar para a geração seguinte. 
Essa situação pode ser forçada através da opção denominada Elitismo, em que o indivíduo 
com o melhor valor da função objectivo é reinserido na geração seguinte, antes da 
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reprodução desta, caso essa geração não contenha nenhum elemento com melhores 
resultados.  

8.2.4.3. Aplicação da subrotina PIKAIA à calibração do módulo hidráulico 

Na aplicação da subrotina PIKAIA à calibração do módulo hidráulico foi estabelecida a 
ligação entre o módulo desenvolvido em VBA e o código do algoritmo, tendo sido fornecidos 
os limites máximos e mínimos de cada parâmetro constantes do Quadro 8.1. A imposição da 
condição de progressão crescente foi efectuada ao nível do código, ordenando os parâmetros 
gerados antes da avaliação da nova geração.  

Por forma a promover uma convergência mais rápida, foi seleccionada a opção de Elitismo. 

No Quadro 8.3 apresentam-se os valores adoptados para os parâmetros da subrotina PIKAIA. 

Quadro 8.3 – Parâmetros adoptados para a subrotina PIKAIA. 

Parâmetro Valor

Número de dígitos para codificar cada cromossoma 5

Probabilidade de recombinação 0,85

Probabilidade de mutação inicial 0,005

Probabilidade de mutação mínima 0,0005

Probabilidade de mutação máxima 0,25  

Uma vez que o algoritmo implementado na subrotina PIAKIA promove a maximização da 
função objectivo definida, foi fornecido o inverso da expressão ( 8.1 ) para efeitos de 
calibração do módulo hidráulico. 

8.3. Zona húmida construída de Fataca 

8.3.1. Dados de entrada 

A caracterização da zona húmida construída de Fataca foi efectuada para efeitos de 
simulação, a partir de medições no local, designadamente o comprimento e a largura (através 
de levantamento topográfico) e a altura do sifão na câmara de saída. Para o declive do leito e 
para a profundidade na secção de entrada foram admitidos os valores constantes do projecto 
de execução (Quadro 6.2). 
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O cálculo do escoamento superficial é efectuado através da fórmula de Manning-Strickler 
(expressão ( 7.3 )), tendo-se admitido um coeficiente de Manning, Ks, igual a 35 m1/3.s-1, 
correspondente a terra irregular com vegetação (Quintela, 1996). 

No Quadro 8.4 apresentam-se os valores considerados para cada uma das grandezas 
referidas. 

Quadro 8.4 – Características da ZHC de Fataca 
para efeitos de aplicação do modelo. 

Grandeza Unidade Valor

Comprimento m 32

Largura m 12,2

Profundidade m 0,7

Declive m/m 0,005

Altura do sifão m 0,5
Ks Manning m1/3.s-1

35  

A calibração do módulo hidráulico foi efectuada considerando os registos da variável de 
estado Qout, correspondente aos caudais de saída do leito, entre 7 e 15 de Junho de 2007. Por 
forma a excluir os efeitos da estabilização inicial da simulação, correspondentes ao 
enchimento do leito até que se atingisse o perfil hidráulico correspondente ao regime de 
entrada, não foram considerados, no cálculo da função objectivo, os valores entre 7 e 9 de 
Junho de 2007. 

Na Figura 8.1 apresentam-se os caudais à entrada e à saída da zona húmida construída de 
Fataca para o período de calibração do módulo hidráulico. 
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Figura 8.1 – Caudais à entrada e à saída da ZHC de Fataca entre 7 e 15 de Junho de 2007, 
considerados na calibração do módulo hidráulico. 

A evapotranspiração da zona húmida construída no período em análise foi determinada a 
partir da evapotranspiração de referência (ET0) fornecida pelo sistema SAGRA, através da 
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multiplicação pelos coeficientes culturais determinados no capítulo 6 (Quadro 6.9). Na 
Figura 8.2 apresentam-se os totais diários de ET0 e ET para o período de calibração. 
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Figura 8.2 – Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real entre 7 e 15 de 
Junho de 2007. 

Para efeitos de simulação foi considerado o padrão diário de distribuição da 
evapotranspiração definido na Figura 7.3. A aplicação deste padrão aos valores representados 
na Figura 8.2 deu origem à variação diária que se apresenta na Figura 8.3. 
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Figura 8.3 –Variação diária da evapotranspiração considerada na calibração do módulo 

hidráulico, para a ZHC de Fataca. 

A precipitação considerada durante o período de calibração corresponde aos registos da 
estação meteorológica de Odemira do INAG, de periodicidade horária, cujos valores se 
apresentam na Figura 8.4. 
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Figura 8.4 - Variação diária da precipitação considerada na calibração do módulo 

hidráulico, para a ZHC de Fataca. 

O período seleccionado para a calibração do módulo de qualidade na zona húmida construída 
de Fataca foi de 7 de Junho a 29 de Agosto de 2008. A selecção de um intervalo de tempo 
bastante mais alargado que no módulo hidráulico prende-se com o número de medições de 
qualidade disponíveis, de periodicidade semanal (n = 12).  

A calibração foi efectuada para as concentrações da CBO5 e CQO, cujos resultados das 
campanhas de amostragem durante o período de calibração se apresentam na Figura 8.5 e na 
Figura 8.6, respectivamente, tendo-se admitido, para efeitos de simulação matemática, uma 
evolução linear desta variável entre as várias campanhas.  
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Figura 8.5 – Variação da concentração da CBO5 considerada na calibração do módulo de 
qualidade, para a ZHC de Fataca. 
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Figura 8.6 – Variação da concentração da CQO considerada na calibração do módulo de 
qualidade, para a ZHC de Fataca. 

Durante o procedimento de calibração, o cálculo da função objectivo para comparação das 
concentrações medidas e simuladas, foi efectuado ao meio-dia de cada dia para o qual se 
dispõe de medição, dado que as recolhas se efectuaram aproximadamente a essa hora. 

A validação do modelo calibrado foi efectuada para o período entre 16 de Junho e 31 de 
Dezembro de 2007, no caso da componente hidráulica, e entre 5 de Outubro e 31 de 
Dezembro de 2007, no que respeita à concentração da CBO5 e da CQO.  

Os valores considerados para as variáveis externas de caudal à entrada da zona húmida 
construída e precipitação correspondem aos apresentados no capítulo 5. A evapotranspiração 
foi determinada pela metodologia anteriormente descrita, sendo os valores ET0 constantes do 
Quadro A. 10 do Anexo IV, relativos ao sistema SAGRA. 

 Os valores registados para as diferentes variáveis de entrada apresentam interrupções em 
Setembro, pelos motivos anteriormente identificados, tendo-se efectuado apenas a simulação 
da componente hidráulica neste mês, e de forma isolada dos restantes períodos. A ausência 
de simulações da qualidade do efluente para o mês de Setembro prende-se com o reduzido 
número de campanhas realizado (apenas duas), o que associado à interrupção de caudais 
tornaria os resultados da aplicação do modelo pouco credíveis.   

8.3.2. Calibração 

8.3.2.1. Módulo hidráulico 

A calibração do módulo hidráulico foi efectuada através da subrotina PIKAIA, para os 
parâmetros de condutividade hidráulica e porosidade de cada uma das três parcelas em que 
se considerou subdividido o leito. O período de dados utilizado na calibração compreendeu os 
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registos entre 7 e 15 de Junho de 2007, tendo-se procedido ao cálculo da função objectivo a 
partir de 9 de Junho.  

Dado que os algoritmos genéticos têm uma abordagem estocástica e não determinística, 
intervindo uma função de geração de números aleatórios, o resultado final pode não ser 
sempre o mesmo, dependendo, entre outros parâmetros, do número de indivíduos na 
população e do número de gerações que determinam o fim da rotina. 

Em face destas características, foram efectuadas diversas corridas do algoritmo com 
diferentes populações e número de gerações, por forma a aferir um intervalo de valores para 
estes parâmetros que conduzisse à optimização pretendida. No Quadro 8.5 apresentam-se os 
resultados obtidos para 12 simulações, incluindo o conjunto de parâmetros que apresentou 
melhor aproximação na última geração, assim como o valor da função objectivo associado, 
assinalados a “bold”. As diferentes tentativas demonstraram que para uma população de 20 
indivíduos e com 20 gerações se obtêm valores para os parâmetros condutividade hidráulica 
e porosidade que fornecem uma aproximação razoável aos caudais efluentes da zona húmida 
construída de Fataca. 

Quadro 8.5 – Resultados da calibração do módulo hidráulico aplicado à ZHC de Fataca, 
para diversas aplicações da subrotina PIKAIA.  

Simulação N.º indivíduos N.º Parâmetros Fobj

 na população gerações K1 K2 K3 ε1 ε2 ε3

1 30 100 0,0037 0,0037 0,0249 0,2561 0,2610 0,2654 2,4E-10

2 20 20 0,0053 0,0100 0,0113 0,3254 0,3284 0,3555 1,54E-10

3 20 20 0,0027 0,0030 0,0483 0,2121 0,2347 0,3461 1,53E-10

4 26 50 0,0067 0,0070 0,0097 0,3221 0,3283 0,3340 1,37E-10

5 26 50 0,0038 0,0039 0,0323 0,2812 0,2941 0,3429 2,37E-10

6 20 20 0,0039 0,0046 0,0789 0,2689 0,3698 0,3719 2,44E-10

7 20 20 0,0038 0,0042 0,0812 0,2992 0,3317 0,3787 2,41E-10

8 20 20 0,0044 0,0045 0,0351 0,3164 0,3592 0,3693 2,38E-10

9 26 50 0,0047 0,0047 0,0302 0,3389 0,3511 0,3516 2,36E-10

10 20 20 0,0049 0,0050 0,0097 0,2528 0,2732 0,3120 1,40E-10

11 20 20 0,0039 0,0057 0,0284 0,2609 0,3236 0,3449 2,6E-10

12 20 20 0,0046 0,0051 0,0250 0,2976 0,3209 0,3389 2,4E-10  

A título ilustrativo apresenta-se na Figura 8.7 a evolução do melhor valor da função objectivo 
em cada geração, para as simulações 1, 4, 8, 9 e 10 constantes do Quadro 8.5.  
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Figura 8.7 - Evolução do melhor valor da função objectivo em cada geração para as 

simulações 1, 4, 8, 9 e 10. 

A análise do Quadro 8.5 permite constatar que a função objectivo apresenta diversos 
mínimos locais, isto é, existem várias combinações de condutividade hidráulica e porosidade 
que traduzem as variações de caudal observadas. A apreciação dos valores obtidos revela, no 
entanto, tendência semelhantes, sendo que a condutividade hidráulica nas duas primeiras 
parcelas é significativamente mais reduzida que na última. Esta situação coaduna-se com os 
indícios de colmatação observados nas parcelas iniciais do leito. 

Uma vez que não se dispõe de medições de campo relativamente aos parâmetros calibrados, 
foi seleccionado o conjunto de valores que apresentou o menor valor da função objectivo, 
correspondente à simulação 4, constante do Quadro 8.5.  

Na Figura 8.8 apresentam-se os caudais medidos na zona húmida construída de Fataca e os 
resultados da simulação do módulo hidráulico para o período de calibração, correspondente 
aos parâmetros seleccionados. 
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Figura 8.8 – Caudal de saída da ZHC de Fataca medido e simulado, após calibração do 
módulo hidráulico. 

A apreciação da Figura 8.8 demonstra que o resultado da calibração permite uma 
aproximação razoável aos valores medidos, em particular a partir do 2º dia de simulação, 
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devido à transição inicial correspondente ao enchimento do leito (a condição inicial para o 
volume de água no interior corresponde ao nível da descarga do sifão). Os parâmetros 
utilizados permitem traduzir as variações diárias de caudal efluente, nomeadamente caudais 
máximos e mínimos ao longo do tempo. 

8.3.2.2. Módulo de qualidade 

A calibração do módulo de qualidade requer um período de simulação mais alargado, devido 
a ser apenas semanal a frequência de amostragem. Deste modo, e tendo em conta os períodos 
com dados de caudal disponíveis, procedeu-se à calibração para o período de 7 de Junho a 29 
de Agosto de 2007, durante o qual foram realizadas doze campanhas de amostragem. 

Os parâmetros condutividade hidráulica e porosidade determinados na fase de calibração do 
módulo hidráulico foram utilizados para a simulação de caudais ao longo do leito, 
procedendo-se ao cálculo das concentrações pretendidas a partir destes valores. Apesar do 
período de calibração do módulo de qualidade não corresponder ao período de calibração do 
módulo hidráulico, a validação da componente hidráulica conduziu a resultados satisfatórios, 
que se apresentam no capítulo 8.3.3.1. Deste modo, considera-se adequada a utilização dos 
parâmetros hidráulicos determinados para a totalidade do período em estudo, e, como tal, 
para a calibração do módulo de qualidade. 

A calibração foi efectuada de forma independente para as concentrações da CBO5 e da CQO, 
relativamente aos parâmetros de constante de remoção de 1ª ordem (volumétrica), kv, e 
concentração residual, C*. Foram efectuadas diversas simulações para diferentes 
combinações dos dois parâmetros, tendo-se calculado o valor da função objectivo para cada 
uma. Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos para a CBO5 e para a CQO. 

Calibração da CBO5 

Na Figura 8.9 são apresentados os resultados obtidos para a gama de valores de kv, e C*, 
relativamente à concentração da CBO5. A representação gráfica dos resultados da função 
objectivo corresponde a uma superfície onde se pode identificar um mínimo, correspondente 
a um valor de 0,9 dia-1 para kv, e 10 mg/l para a C*. 

O valor obtido para a concentração residual corresponde ao limite superior do intervalo de 
variação admitido para a CBO5 (Quadro 8.2), que corresponde, por sua vez, à concentração 
mínima observada durante o período de calibração. 
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Figura 8.9 – Valores obtidos para a função objectivo para diferentes combinações de kv e 
C*, relativamente à concentração da CBO5 na ZHC de Fataca. 

Uma vez identificada a área do mínimo local, foi efectuado um novo conjunto de simulações 
por forma a refinar o valor kv, fixando em 10 mg/l a concentração residual da CBO5. O gráfico 
correspondente apresenta-se na Figura 8.10. 
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Figura 8.10 – Valores obtidos para a função objectivo para C*=10 mg/l, relativamente à 

concentração da CBO5 na ZHC de Fataca. 

Os parâmetros do módulo de qualidade que melhor aproximam as concentrações da CBO5 
medidas e simuladas na zona húmida construída de Fataca, durante os meses de Junho a 
Agosto de 2007, correspondem a uma concentração residual de 10 mg/l e a um kv de 0,98. Os 
resultados da simulação correspondente (considerando os parâmetros hidráulicos 
anteriormente calibrados), constam da Figura 8.11. 
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Figura 8.11 – Resultados medidos e simulados da evolução da concentração da CBO5 na 
ZHC de Fataca, após calibração do módulo de qualidade. 

A apreciação da variação da concentração da CBO5 simulada face aos valores medidos no 
efluente da ETAR permite identificar uma aproximação razoável, especialmente a partir do 
início de Julho de 2007.  

O facto de a ETAR se encontrar a operar com caudais afluentes reduzidos, correspondentes a 
cerca de 30% do caudal de projecto, conduz a eficiências de tratamento próximas das 
concentrações residuais, o que dificulta a calibração do módulo de qualidade para outras 
condições de funcionamento. Neste sentido, a variação verificada durante o mês de Junho 
não é considerada significativa, dado observar-se apenas um valor discrepante, relativo ao 
dia 20 de Junho de 2007 ([CBO5]=41 mg/l), podendo corresponder, designadamente, a 
inadequadas condições de recolha da amostra ou erros de medição. Todos os restantes 
valores são inferiores a 25 mg/l. A variação linear da concentração afluente entre campanhas 
semanais, admitida para efeitos de simulação, apresenta igualmente um erro associado, que 
pode contribuir para as diferenças entre valores medidos e simulados. 

É ainda de referir que mesmo modelos mais complexos não traduzem, em regra, pequenas 
variações, sendo de esperar, de acordo com Rousseau (2005), diferenças entre valores 
medidos e simulados de, pelo menos, 10 a 20%.  

Calibração da CQO 

Na Figura 8.12 são apresentados os resultados obtidos para a gama de valores de kv, e C* 
simulada, relativamente à concentração da CQO. A representação gráfica dos resultados da 
função objectivo corresponde a uma superfície onde se pode identificar um mínimo, 
correspondente a um valor de 0,7 dia-1 para kv, e 60 mg/l para a C*. 
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Figura 8.12 – Valores obtidos para a função objectivo para diferentes combinações de kv e 

C*, relativamente à concentração da CQO na ZHC de Fataca. 

À semelhança dos resultados obtidos na calibração dos parâmetros relativos à CBO5, também 
para a CQO se registou um mínimo da função objectivo para o valor máximo admitido para a 
concentração residual (Quadro 8.2).  

Após a determinação do valor aproximado do mínimo local, foi efectuado um novo conjunto 
de simulações por forma a refinar o valor kv, fixando a concentração residual em 60 mg/l. O 
gráfico correspondente apresenta-se na Figura 8.13. 
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Figura 8.13 – Valores obtidos para a função objectivo para C*=60 mg/l, relativamente à 

concentração da CQO na ZHC de Fataca. 

Os parâmetros do módulo de qualidade que melhor aproximam as concentrações da CQO 
medidas e simuladas na zona húmida construída de Fataca durante os meses de Junho a 
Agosto de 2007, correspondem a uma concentração residual da CQO de 60 mg/l e a uma 
constante de remoção, kv, de 0,74 dia-1. Os resultados da simulação correspondente 
(considerando os parâmetros hidráulicos anteriormente calibrados), constam da Figura 8.14. 
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Figura 8.14 – Resultados medidos e simulados da evolução da concentração da CQO na 
ZHC de Fataca, após calibração do módulo de qualidade entre 7 de Junho e 29 de Agosto de 

2007. 

A comparação entre as concentrações da CQO simulada e os valores medidos no efluente da 
ETAR permite identificar um ajustamento razoável, em particular tendo em conta que as 
amostras recolhidas no afluente ao leito são pontuais, não traduzindo, com precisão, a 
evolução contínua da CQO ao longo do tempo.  

No entanto, apesar do ajustamento observado na Figura 8.14, verificou-se que o valor da 
concentração residual resultante da calibração (C*=60 mg/l) se apresenta superior à maioria 
dos valores da CQO medidos durante o período de inverno. De facto, entre Outubro e 
Dezembro de 2007, a concentração média de CQO das amostras recolhidas à saída da ETAR 
foi de 49 mg/l, tendo-se registado a 17 de Dezembro de 2007 o valor mínimo de 28 mg/l. 

Dado que em termos da formulação do modelo MIZHuC a concentração mínima que pode ser 
atingida em temos de simulação corresponde à concentração residual, só será possível um 
ajustamento mais aproximado aos valores medidos caso se considere um valor mais reduzido 
para C*. 

Deste modo, fixou-se o valor da concentração residual em 28 mg/l, correspondente ao valor 
mínimo obtido na totalidade das campanhas observadas, variando-se o valor de kv para 
determinar a melhor aproximação entre valores simulados e medidos. O gráfico com os 
valores da função objectivo correspondentes encontra-se apresentado na Figura 8.15, onde o 
mínimo é atingido para  kv = 0,37 dia-1. 
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Figura 8.15 - Valores obtidos para a função objectivo para C*=28 mg/l, relativamente à 

concentração da CQO na ZHC de Fataca. 

A simulação do modelo MIZHuC para uma concentração residual de 28 mg/l e kv = 0,37 dia-1 
consta da Figura 8.16. 
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Figura 8.16 - Resultados medidos e simulados da evolução da concentração da CQO na 
ZHC de Fataca, após calibração do módulo de qualidade com C*=28 mg/l e kv = 0,37 dia-1. 

A análise da Figura 8.16 revela uma maior variabilidade dos valores simulados face aos 
medidos, em comparação com a Figura 8.14, ainda que as diferenças se possam considerar 
pouco significativas face às variações características destes sistemas. 

Tendo em consideração que as eficiências médias de remoção da CQO apresentaram uma 
diferença estatisticamente significativa entre os períodos de verão e de inverno, conforme 
consta do sub-capítulo 6.4.3.2, considerou-se também relevante a análise da calibração 
separada para os períodos de verão e de inverno. 
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Na análise desta hipótese foi considerada, em cada um dos períodos, a primeira metade das 
campanhas de amostragem para calibração dos parâmetros do modelo e a segunda metade 
para validação. Admitiu-se que o período de verão abrangeu as monitorizações efectuadas 
entre 7 de Junho e 19 de Agosto, enquanto que o período de inverno decorreu entre 8 de 
Outubro e 31 de Dezembro de 2007. 

Na Figura 8.17 apresentam-se os valores obtidos para a função objectivo para diferentes 
combinações de kv, e C*, para os períodos de verão e inverno, relativamente à concentração 
da CQO. 
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Figura 8.17 - Valores obtidos para a função objectivo para diferentes combinações de kv e 
C*, em período de verão e de inverno, relativamente à concentração da CQO na ZHC de 

Fataca. 

Os resultados obtidos evidenciam as diferenças entre os valores de kv e C* obtidos nos dois 
períodos, designadamente: 

• Verão - kv = 0,57 dia-1 

 C* = 60 mg/l 

• Inverno - kv = 0,42 dia-1 

 C* = 28 mg/l 

Os resultados das simulações correspondentes a cada combinação de parâmetros encontram-
se apresentados na Figura 8.18 e na Figura 8.19, para, respectivamente, o período de verão e 
de inverno. 
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Figura 8.18 - Resultados medidos e simulados da evolução da concentração da CQO na 

ZHC de Fataca, após calibração do módulo de qualidade entre 7 de Junho e 20 de Julho de 
2007. 
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Figura 8.19 - Resultados medidos e simulados da evolução da concentração da CQO na 
ZHC de Fataca, após calibração do módulo de qualidade entre 8 de Outubro e 27 de 

Novembro de 2007. 

A apreciação das figuras permite observar um bom ajustamento entre os valores simulados e 
medidos, tanto para o período de verão como para o período de inverno. A análise das 
diferenças registadas nos parâmetros kv e C* obtidos nos dois períodos será abordada em 
maior detalhe no sub-capítulo 8.3.3, após a apresentação dos resultados de validação do 
modelo MIZHuC. 

Para além dos cenários de calibração apresentados, procedeu-se ainda à análise da influência 
da temperatura na constante de remoção de 1ª ordem e na concentração residual, através da 
introdução da Lei de Arrhenius (equação ( 4.5 )) nestes dois parâmetros. Este cenário 
conduziu a resultados simulados durante o período de inverno com um afastamento 
significativo dos resultados medidos (concentrações da CQO simuladas cerca de quatro vezes 
superiores ao valor registado na ETAR), pelo que não foi considerado. 
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8.3.3. Validação 

8.3.3.1. Simulação de caudais efluentes 

Os caudais efluentes da zona húmida construída de Fataca encontram-se representados na 
Figura 8.20, onde se comparam os valores medidos e os simulados. Por forma privilegiar a 
simplicidade da leitura, não foram incluídos os caudais afluentes ao leito, que se encontram 
representados na Figura 6.16. 
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Figura 8.20 – Validação do modelo MIZHuC em termos de caudais afluentes para a zona 

húmida construída de Fataca (período de 16 de Junho a 31 de Dezembro de 2007). 
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A apreciação da Figura 8.20 permite concluir que, na globalidade, o modelo desenvolvido 
reproduz de forma bastante aproximada as variações de caudal na zona húmida construída. 
As situações em que se registaram maiores diferenças dizem respeito ao início do mês de 
Julho, e a situações de ocorrência de precipitação. 

Entre 6 e 16 de Julho os resultados simulados traduzem-se em caudais nulos, enquanto que 
os registos efectuados na ETAR revelam a descarga de caudal, ainda que muito reduzido. 
Atendendo a que este período foi antecedido por cerca de 5 dias em que não afluíram caudais 
ao leito, será de esperar o rebaixamento da superfície livre no interior do leito, e, 
consequentemente, a disponibilidade de água nas camadas mais superficiais. Esta situação 
corresponderia a uma maior influência das condições existentes na zona não saturada do 
solo, reduzindo, deste modo, a taxa de evapotranspiração face à situação normal de operação. 
Dado que o modelo não contempla a existência de uma zona de transição, não saturada, a 
evapotranspiração é contabilizada, em termos de balanço hídrico, como se não existissem 
restrições em termos de disponibilidade de água no solo.  

No que diz respeito à precipitação, registaram-se no período considerado para a validação 
vários eventos de precipitação em todos os meses, com maior incidência durante o período de 
inverno, conforme é característico de Portugal Continental. No Quadro 8.6 são identificados 
os dias para os quais ocorrerem os eventos de precipitação considerados mais significativos 
(intensidade horária superior a 1 mm/h), assim como a intensidade horária máxima 
registada e a hora a que ocorreu. 

Quadro 8.6  - Intensidade máxima dos principais eventos de 
precipitação registados entre Junho e Dezembro de 2007. 

Data do evento Hora Intensidade máxima

[mm/h]

15-Jun-07 11:00 1,4

16-Jun-07 22:00 3,1

10-Set-07 16:00 29,2

12-Set-07 01:00 6,4

13-Set-07 17:00 1,6

15-Out-07 16:00 2,2

24-Out-07 02:00 1,3

19-Nov-07 21:00 4,1

20-Nov-07 05:00 4,3

21-Nov-07 11:00 2,7

22-Nov-07 01:00 2,4

19-Dez-07 09:00 9,1

20-Dez-07 09:00 2,3

21-Dez-07 06:00 1,5  
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A análise dos eventos assinalados no Quadro 8.6, à luz dos resultados das simulações 
apresentados na Figura 6.16, permite estabelecer correspondência entre a ocorrência de 
precipitação e os períodos simulados em que se observa maior diferença entre os valores 
calculados e medidos. As situações mais relevantes verificam-se a 10 de Setembro, em que os 
valores simulados se encontram sobrestimados face aos valores medidos, e em períodos em 
que os valores simulados se encontram subestimados, como é o caso de 12 de Setembro, 20 e 
22 de Novembro e 19 e 21 de Dezembro de 2007. Os caudais efluentes registados no final do 
dia 20 de Novembro excederam o valor máximo de leitura permitido pelo descarregador 
instalado, não sendo, como tal, representados. 

O desajustamento verificado entre valores simulados e medidos nos períodos assinalados, 
pode decorrer do facto de a precipitação considerada como dado de entrada no modelo não 
ter sido registada no local da ETAR, mas sim a cerca de 6 km de distância. O facto das 
simulações apresentarem um aumento dos caudais efluentes em caso de precipitação resulta, 
também, do aumento dos caudais afluentes à ETAR devido a estes eventos (visto a rede de 
drenagem apresentar comportamento pseudo-separativo), pelo que a validação da influência 
da precipitação só poderá ser conclusiva através da utilização de registos de precipitação 
medidos no local da ETAR. 

Apesar de se verificarem divergências pontuais, associadas a ocorrências muito específicas, 
pode afirmar-se que para as condições regulares de funcionamento o modelo permite 
descrever a evolução diária de caudais, sendo de salientar a influência da evapotranspiração. 
De facto, a consideração de evapotranspiração nula conduziria a resultados totalmente 
diferentes dos obtidos, conforme se pode observar na Figura 8.21, onde se representam os 
resultados do modelo para essa condição.  
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Figura 8.21 – Simulação do caudal efluente considerando a evapotranspiração variável ao 

longo do dia (ET variável) a evapotranspiração nula (ET=0). 

O padrão de variação diário da evapotranspiração, traduzido pela Figura 7.3, revelou-se 
igualmente importante, permitindo uma aproximação mais adequada aos caudais 
descarregados do que se se considerasse uniforme a distribuição da evapotranspiração ao 
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longo do dia. Na Figura 8.22 apresenta-se o resultado da simulação considerando o valor da 
evapotranspiração constante ao longo do dia, onde se verifica que a amplitude de caudais 
(máximos e mínimos) não é tão acentuada, afastando-se dos caudais efectivamente medidos. 
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Figura 8.22 – Simulação do caudal efluente considerando a evapotranspiração variável ao 
longo do dia (ET variável) e a evapotranspiração constante ao longo do dia (ET constante). 

Para além das variações inter-horárias de caudal, a comparação dos volumes diários 
descarregados permite avaliar, também, o grau de precisão da estimativa da 
evapotranspiração calculada pelo modelo. Na Figura 8.23 apresentam-se os volumes diários 
efluentes da zona húmida construída, comparando-se os valores simulados e medidos, entre 
Junho e Dezembro de 2007. 
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Figura 8.23 – Volumes diários efluentes simulados e medidos, para a zona húmida 
construída de Fataca (período de 7 de Junho a 31 de Dezembro de 2007). 
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Figura 8.23 – Volumes diários efluentes simulados e medidos, para a zona húmida 
construída de Fataca (período de 7 de Junho a 31 de Dezembro de 2007).(cont.) 

A análise da Figura 8.23 permite observar que os volumes diários efluentes simulados se 
aproximam dos correspondentes valores medidos, registando-se as maiores diferenças, 
conforme esperado, nos períodos associados aos registos de precipitação, devido, muito 
possivelmente, à localização da estação meteorológica, e aos erros associados ao facto de se 
verificar, na zona, distribuição espacial da precipitação. A estimativa da evapotranspiração a 
partir da metodologia de Penman-Monteih afigura-se, deste modo, adequada para efeitos de 
simulação. 

8.3.3.2. Simulação de concentrações efluentes 

A validação do comportamento do modelo relativamente à estimativa das concentrações da 
CBO5 e da CQO foi efectuada de forma independente, apresentando-se, de seguida, os 
resultados obtidos em cada caso. 

CBO5 

Na Figura 8.24 apresenta-se a evolução da concentração da CBO5 simulada pelo modelo 
desenvolvido, para o período de validação entre Outubro e Dezembro de 2007. Os valores dos 
parâmetros considerados foram de 0,98 dia-1 para kv e 10 mg/l para a concentração residual. 
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Figura 8.24 – Validação do modelo MIZHuC relativamente à zona húmida construída de 

Fataca: concentração da CBO5 no efluente entre Outubro e Dezembro de 2007. 

A apreciação da Figura 8.24 permite observar uma aproximação razoável entre valores 
medidos e simulados. Tendo em consideração que a validação foi efectuada para um período 
de inverno, com temperaturas mais baixas e alguns eventos de precipitação, e utilizando 
parâmetros correspondentes a uma calibração durante o período de verão, pode-se inferir 
que a temperatura não terá, à partida, uma influência muito significativa nos processos 
envolvidos. 

Esta situação reforça as considerações efectuadas no que respeita aos resultados 
experimentais apresentadas no capítulo 6, que não demonstrou evidência de variações 
sazonais, no que concerne à eficiência de remoção da CBO5, em conformidade com os 
resultados obtidos por outros autores, como é o caso de Kadlec et al. (2000) e Akratos e 
Tsihrintzis (2007). 

CQO 

Tendo por base a calibração separada no verão e inverno, procedeu-se às correspondentes 
validações. 

Na Figura 8.25 apresenta-se a evolução da concentração da CQO simulada pelo modelo 
MIZHuC para a validação do período de verão, entre 28 de Junho e 29 de Agosto de 2007, 
considerando um valor de 0,57 dia-1 para kv e de 60 mg/l para a concentração residual. 
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Figura 8.25 – Validação do modelo MIZHuC relativamente concentração da CQO na zona 

húmida construída de Fataca (período entre 28 de Junho e 29 de Agosto de 2007). 

Na Figura 8.26 apresenta-se a evolução da concentração da CQO simulada pelo modelo 
MIZHuC para a validação do período de inverno, entre 28 de Novembro e 31 de Dezembro de 
2007, considerando um valor de 0,42 dia-1 para kv e de 28 mg/l para a concentração residual. 
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Figura 8.26 - Validação do modelo MIZHuC relativamente concentração da CQO na zona 
húmida construída de Fataca (período entre 28 de Novembro e 31 de Dezembro de 2007). 

A apreciação das figuras permite observar um ajustamento razoável das concentrações da 
CQO simuladas relativamente aos resultados medidos, tanto para o período de verão como 
para o período de inverno. 

A alteração registada nos parâmetros do modelo entre o verão e o inverno, reforça as 
diferenças de eficiência sazonais observadas na remoção da CQO na ETAR de Fataca, 
apresentadas no capítulo 6.  

A adopção de uma calibração única durante o período de verão, fixando a concentração 
residual em 28 mg/l, conduziria a resultados semelhantes à Figura 8.26 numa validação para 
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o período de inverno. Dado que durante o verão a aproximação deste cenário aos dados 
medidos é inferior à obtida na Figura 8.25, conforme se apresentou na Figura 8.16, 
considera-se mais ajustada a distinção de parâmetros entre os dois períodos.  

As diferenças registadas entre verão e inverno poderão dever-se, pelo menos em parte, a 
alterações na temperatura, assim como a variações da carga hidráulica. 

Relativamente à influência da temperatura, verifica-se que a constante de remoção de 1ª 
ordem apresenta uma redução entre o período de verão e o período de inverno. Stein et al. 
(2006) apresentam resultados que referem uma redução da constante de remoção para a 
CQO com o aumento da temperatura (θ<1). Apesar disto, os mesmos autores concluem que a 
constante kv não permite descrever, isoladamente, a capacidade de tratamento do leito, dado 
que a influência da temperatura se reflecte de forma mais significativa na variação da 
concentração residual, sobretudo para tempos de retenção mais longos.  

A explicação do comportamento da zona húmida construída de Fataca apenas através do 
efeito da temperatura não se apresenta uma hipótese sustentada, uma vez que a inclusão 
isolada deste efeito na formulação do modelo conduziu a resultados da simulação que se 
afastam de forma significativa dos resultados medidos, conforme referido no sub-capítulo 
8.3.2.2. 

Crê-se que as variações na carga hidráulica afluente ao leito possam contribuir também para 
a explicação dos fenómenos. Esta situação foi já apontada por Kadlec (2000), que salienta a 
influência da carga hidráulica tanto na constante de remoção de 1ª ordem como na 
concentração residual. 

 Torna-se relevante, neste contexto, analisar as diferenças entre as concentrações da CQO e 
da CBO5. De facto, caso o aumento da concentração residual no verão se tenha devido a um 
aumento da matéria orgânica resultante de reacções no interior do leito (degradação de 
material acumulado), seria de esperar um fenómeno semelhante na concentração da CBO5, o 
que não se registou. Esta diferença pode dever-se, em teoria, ao facto da matéria orgânica 
associada à concentração residual corresponder a uma fracção lentamente biodegradável, 
arrastada devido ao aumento de caudais característico do período de verão. A reduzida taxa 
de degradação associada justificaria a ausência de alteração da CBO5 (que contabiliza 
essencialmente matéria orgânica rapidamente biodegradável), reflectindo-se na CQO visto 
que este parâmetro contabiliza toda a matéria orgânica quimicamente oxidável, incluindo a 
inerte. 

O facto de ser internamente introduzida no efluente matéria lentamente biodegradável, ou 
mesmo inerte, coaduna-se com a condição de funcionamento da ETAR, dado os caudais 
durante o período de monitorização serem bastante inferiores aos de projecto, 
proporcionando um maior tempo de retenção hidráulico. Esta situação oferece condições 
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para uma decomposição mais prolongada da matéria orgânica, conduzindo à acumulação de 
matéria já parcialmente degradada, que evolui no sentido da mineralização. 

Neste domínio, estudos realizados em zonas húmidas construídas em operação em Espanha, 
apresentados por Puigagut et al. (2007 c)), revelam que a matéria orgânica particulada 
presente no interior do leito apresentava uma reduzida biodegradabilidade, reforçando as 
conclusões apresentadas. 

8.4. Zona húmida construída de Malavado 

8.4.1. Dados de entrada  

A caracterização da zona húmida construída do Malavado, para aplicação do modelo 
MIZHuC, foi efectuada a partir de medições no local, designadamente do comprimento e da 
largura (através de levantamento topográfico) e do nível de descarga do sifão na câmara de 
saída. Para o declive do leito e para a profundidade na secção de entrada foram admitidos os 
valores constantes no projecto de execução (Quadro 6.2). 

Para o cálculo do escoamento superficial foi admitido um coeficiente de Manning, Ks, igual a 
35 m1/3.s-1, à semelhança do efectuado para a zona húmida construída de Fataca. 

No Quadro 8.7 apresentam-se os valores considerados para cada uma das grandezas 
referidas. 

Quadro 8.7 – Características da ZHC de 
Malvado, para efeitos de aplicação do modelo 

MIZHuC. 

Grandeza Unidade Valor

Comprimento m 40

Largura m 17

Profundidade m 0,7

Declive m/m 0,005

Altura do sifão m 0,5
Ks Manning m1/3.s-1

35  

A calibração do módulo hidráulico foi efectuada considerando os registos da variável de 
estado Qout, correspondentes ao caudal de saída do leito, entre 23 e 31 de Agosto de 2005. Por 
forma a excluir os efeitos da estabilização inicial da simulação, correspondentes ao 
enchimento do leito até se atingir o perfil da superfície livre correspondente ao regime de 
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entrada, não foram considerados, para o cálculo da função objectivo, os valores entre 23 e 25 
de Junho de 2005. 

Na Figura 8.27 apresentam-se os caudais à entrada e à saída da zona húmida construída de 
Malavado, para o período de calibração do módulo hidráulico do modelo MIZHuC. 
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Figura 8.27 – Caudais à entrada e à saída da ZHC de Malavado entre 23 e 31 de Agosto de 
2005, considerados na calibração do módulo hidráulico. 

A evapotranspiração da zona húmida construída no período em análise foi determinada a 
partir da evapotranspiração de referência (ET0) fornecida pelo sistema SAGRA, através da 
multiplicação pelos coeficientes culturais determinados no capítulo 6 (Quadro 6.9). Na 
Figura 8.28 apresentam-se os totais diários de ET0 e ET para o período de calibração. 
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Figura 8.28 – Evapotranspiração de referência e evapotranspiração real, entre 23 e 31 de 
Agosto de 2005. 

Foi admitido, para efeitos de simulação, o padrão diário de distribuição da evapotranspiração 
definido na Figura 7.3 A aplicação deste padrão aos valores representados na Figura 8.28 deu 
origem à variação diária que se apresenta na Figura 8.29. 
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Figura 8.29 –Variação diária da evapotranspiração considerada na calibração do módulo 

hidráulico para a ZHC de Malavado. 

A precipitação considerada durante o período de calibração corresponde aos registos da 
estação meteorológica de Odemira do INAG, de periodicidade horária, cujos valores se 
apresentam na Figura 8.30. 
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Figura 8.30 - Variação diária da precipitação considerada na calibração do módulo 

hidráulico, para a ZHC de Malavado. 

A validação do modelo calibrado foi efectuada para o período entre 1 de Setembro e 7 de 
Outubro de 2005. Os valores considerados para as variáveis externas de caudal à entrada da 
zona húmida construída e precipitação correspondem aos apresentados no capítulo 6. Os 
valores de evapotranspiração resultam da aplicação do coeficiente de cultura, Kc, 
determinado no capítulo 6, aos valores de evapotranspiração potencial fornecidos pelo 
sistema SAGRA. 
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8.4.2. Calibração 

A calibração do módulo hidráulico para a zona húmida construída de Malavado foi efectuada 
através da subrotina PIKAIA, tendo-se considerado o leito subdividido em três parcelas à 
semelhança do que se considerou para a zona húmida construída de Fataca. O objectivo da 
calibração consistiu, deste modo, na determinação dos valores de condutividade hidráulica e 
porosidade de cada uma das três parcelas.  

Devido às características estocásticas dos algoritmos genéticos, o resultado da calibração não 
conduz exactamente aos mesmos valores em cada aplicação da subrotina PIKAIA. Tendo em 
atenção as considerações anteriormente efectuadas a este respeito relativamente à calibração 
do módulo hidráulico para a zona húmida construída de Fataca, foram efectuadas diversas 
corridas do algoritmo com diferentes populações e número de gerações, tendo-se 
seleccionado o conjunto de parâmetro que apresentou menor valor da função objectivo na 
última geração. No Quadro 8.8 apresentam-se os resultados obtidos para 6 simulações, 
incluindo o conjunto de parâmetros que apresentou melhor aproximação na última geração, 
assim como o valor da função objectivo associado.  

Quadro 8.8 – Resultados da calibração do módulo hidráulico aplicado à ZHC de Malavado, 
para diversas aplicações da subrotina PIKAIA.  

Simulação N.º indivíduos N.º Parâmetros Fobj

 na população gerações K1 K2 K3 ε1 ε2 ε3

1 30 30 0,0050 0,0050 0,0428 0,2883 0,3542 0,3610 2,86E-10

2 20 20 0,0031 0,0042 0,0505 0,3054 0,3481 0,3683 3,00E-10

3 20 20 0,0040 0,0041 0,0610 0,2142 0,3309 0,3711 2,79E-10

4 20 20 0,0042 0,0045 0,0892 0,2981 0,3612 0,3703 2,81E-10

5 20 50 0,0044 0,0045 0,0624 0,2510 0,3686 0,3696 2,76E-10

6 30 100 0,0101 0,0101 0,0132 0,3779 0,3792 0,3796 3,11E-10  

A análise do Quadro 8.8 permite constatar que as diversas corridas do modelo conduzem a 
aproximações muito semelhantes, apesar de os parâmetros correspondentes serem distintos. 
A apreciação dos diversos valores revela, no entanto, tendências semelhantes, em que a 
condutividade hidráulica nas duas primeiras parcelas é significativamente mais reduzida que 
na última. Esta situação é concordante com os indícios de colmatação observados no início do 
leito, assemelhando-se à situação registada na zona húmida construída de Fataca. 

Uma vez que não se dispõe de medições de campo relativamente aos parâmetros calibrados, 
foi seleccionado o conjunto de valores que apresentou o menor valor da função objectivo, 
correspondente à simulação 5 constante do Quadro 8.8.  
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Na Figura 8.31 apresentam-se os caudais medidos na zona húmida construída de Malavado e 
os resultados da simulação do módulo hidráulico para o período de calibração, 
correspondente aos parâmetros seleccionados. 
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Figura 8.31 – Caudal de saída da ZHC de Malavado medido e simulado, após calibração do 
módulo hidráulico. 

A apreciação da Figura 8.31 demonstra que o resultado da calibração se ajusta de forma 
razoável aos valores medidos, em particular a partir do 2º dia de simulação, devido à 
transição inicial correspondente ao enchimento do leito (a condição inicial para o volume de 
água no interior corresponde ao nível de descarga do sifão). Os parâmetros utilizados 
permitem traduzir as variações diárias de caudal no efluente, nomeadamente em termos de 
caudais máximos e mínimos. 

8.4.3. Validação 

A validação do modelo no que respeita à zona húmida construída de Malavado foi efectuada 
para os dados entre 1 de Setembro e 7 de Outubro de 2005. O caudal afluente à zona húmida 
construída e a precipitação considerada correspondem aos valores apresentados na Figura 
6.17. 

A evapotranspiração considerada para o período de validação encontra-se apresentada na 
Figura 8.32. 
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Figura 8.32 – Evapotranspiração diária estimada entre 1 de Setembro e 7 de Outubro de 

2005. 

Na Figura 8.33 apresentam-se os valores medidos e simulados para os caudais efluentes da 
zona húmida construída de Malavado. Por forma privilegiar a simplicidade da leitura, não 
foram incluídos os caudais afluentes ao leito. Entre 13 e 19 de Setembro não se dispõem de 
registos à saída do leito, pelo que não é possível a comparação neste período. 
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Figura 8.33 - Validação do modelo relativamente à zona húmida construída de Malavado 
em 2005 – caudais efluentes. 

A apreciação dos resultados obtidos permite observar que as simulações produzem variações 
de caudal semelhantes aos valores de caudal efluente registados na ETAR, embora 
ligeiramente superiores. Esta situação indicia possivelmente a substimação da 
evapotranspiração no período de validação, isto é, para os meses de Setembro e Outubro. 

Tendo em conta que a evapotranspiração foi calculada a partir de coeficientes de cultura 
determinados com base nos dados 2007, afigura-se possível que os valores sejam diferentes 
de ano para ano, uma vez que o desenvolvimento das plantas pode variar entre ciclos 
vegetativos, ou mesmo de local para local. De facto, Herbst e Kaplan (1999) e Davison et al. 
(2005) referem diferentes evoluções da planta adulta durante o ciclo vegetativo em diferentes 
anos, que se reflecte na variação do respectivo índice de área foliar, e, consequentemente, na 
transpiração das plantas. 

Calibração Validação 
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Tendo em consideração este fenómeno, procedeu-se a um ajustamento do valor de Kc para os 
meses de Setembro e Outubro, por forma a que os resultados da simulação se aproximassem 
mais dos valores medidos. Os valores de Kc corrigidos foram de 1,3 para o mês de Setembro e 
de 1,0 para o mês de Outubro, tendo-se obtido os resultados que constam na Figura 8.34. 
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Figura 8.34 - Validação do modelo relativamente à zona húmida construída de Malavado 

em 2005, após correcção de Kc. 

A análise da Figura 8.34 revela um maior ajustamento entre os resultados simulados e 
medidos. É ainda de salientar o pico de caudal simulado no dia 7 de Setembro, 
correspondente a um evento de precipitação. Dado que os registos de caudal efluente não 
apresentam um aumento significativo, e tendo em consideração que se procedeu ao 
ajustamento da evapotranspiração, a diferença, nesta situação, entre os valores simulados e 
medidos, poderá dever-se à ocorrência de precipitação efectivamente superior à considerada, 
registada numa estação meteorológica a 6 km de distância. 

8.5. Generalização dos resultados 

A aplicação do modelo MIZHuC para as zonas húmidas construídas de Fataca e Malavado 
conduziu a bons resultados do ponto de vista hidráulico em ambos os casos, conforme se 
apresentou anteriormente.  

Torna-se também relevante, no contexto da aplicabilidade do modelo, a comparação entre os 
resultados de calibração obtidos para cada leito, por forma a analisar a possibilidade de 
generalização dos parâmetros obtidos para uma dada zona húmida construída, noutro leito 
com características semelhantes. 

Esta análise foi efectuada através da aplicação cruzada dos parâmetros obtidos para cada 
ETAR, isto é, procedendo à simulação de caudais da zona húmida construída de Fataca 
considerando os parâmetros de condutividade hidráulica e porosidade obtidos para o leito de 
Malavado, e simulando os caudais da zona húmida construída de Malavado considerando os 

Calibração Validação 
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parâmetros obtidos para o leito de Fataca. Os valores da condutividade hidráulica e 
porosidade em cada parcela, resultantes do processo de calibração em cada zona húmida 
construída, encontram-se apresentados no Quadro 8.9.  

Quadro 8.9 – Parâmetros de condutividade hidráulica e porosidade resultantes da 
calibração nas zonas húmidas construídas de Fataca e Malavado. 

Parcela Fataca Malavado

Condutividade hidráulica

1 0,0067 0,0044

2 0,0070 0,0045

3 0,0097 0,0624

Porosidade

1 0,32 0,25

2 0,33 0,37

3 0,33 0,37  

Apesar dos valores associados a cada ETAR serem distintos, a análise destes parâmetros 
permite observar, tanto no leito de Fataca como no de Malavado, uma condutividade 
hidráulica mais reduzida no início e parte central do leito (duas primeiras parcelas). No que 
diz respeito à porosidade verifica-se que ambas os leitos apresentam resultados da calibração 
em que a variação da porosidade ocorre entre a primeira e a segunda parcela, sendo este 
parâmetro igual nas duas últimas parcelas. 

Na Figura 8.35 apresentam-se os resultados obtidos para a zona húmida construída de 
Fataca, relativos ao mês de Agosto de 2007, considerando os parâmetros da zona húmida 
construída de Malavado. 
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Figura 8.35 – Simulação caudais afluentes para a zona húmida construída de Fataca, em 
Agosto de 2007, considerando os parâmetros da calibração da zona húmida construída de 

Malavado. 
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A comparação dos resultados da Figura 8.35 com as simulações apresentadas na Figura 6.16 
permite constatar que as diferenças são praticamente imperceptíveis. Os restantes períodos 
para os quais se dispõe de registos de caudais na ETAR de Fataca conduziram a resultados 
semelhantes, pelo que se considera dispensável a respectiva apresentação. 

Na Figura 8.36 apresentam-se os resultados correspondentes à zona húmida construída de 
Malavado, relativos ao período entre 23 de Agosto e 7 de Outubro de 2005. A simulação foi 
efectuada considerando as correcções no parâmetro Kc apresentadas no sub-capítulo 8.4.3. 
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Figura 8.36 – Simulação caudais afluentes para a zona húmida construída de Malavado, 
entre 23 de Agosto e 7 de Outubro de 2005, considerando os parâmetros da calibração da 

zona húmida construída de Fataca. 

A comparação da Figura 8.36 com a Figura 8.34 permite observar caudais simulados 
praticamente iguais em ambas as condições. 

A apreciação global da “troca” de parâmetros hidráulicos entre ETAR revela resultados muito 
semelhantes à utilização do conjunto de parâmetros calibrado especificamente para cada 
leito. Esta situação resulta, possivelmente, do facto de ambas as ETAR se encontrarem 
sujeitas a condições semelhantes, designadamente condições climatéricas, em virtude da 
proximidade entre si, períodos de operação semelhantes (foram construídas no mesmo ano) 
e da semelhança entre as populações servidas, ambas com características rurais. Os caudais 
afluentes a cada ETAR representam ainda, nos dois casos, cerca de 20 a 30%  do valor de 
projecto. 

 Uma vez que a utilização cruzada de parâmetros entre as duas ETAR conduz a boas 
estimativas de caudais efluentes, pode-se concluir que será possível a generalização de 
resultados entre zonas húmidas construída de uma mesma região, desde que apresentem 
características semelhantes, designadamente em termos de condições climatéricas, 
características do leito, caudal afluente e tipo de água residual recebida. 

Crê-se ainda, face aos resultados apresentados, que esta generalização possa ser também 
alcançada em termos de resultados de qualidade, uma vez que a exposição a condições de 
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operação semelhantes conduzirá, possivelmente, a capacidades de tratamento semelhantes. 
Esta situação requer um estudo mais aprofundado, designadamente a aplicação do modelo 
MIZHuC também para a simulação da qualidade em ambas as ETAR, em condições 
operacionais semelhantes, o que não foi possível no presente caso de estudo em virtude da 
escassez de dados de caudal na ETAR de Malavado, assim como devido à ocorrência de 
descargas adicionais durante o período de verão de 2007. 

8.6. Apreciação crítica dos resultados 

A apreciação global das aplicações do modelo MIZHuC às zonas húmidas construídas de 
Fataca e Malavado pode afirmar-se como bastante satisfatória no que respeita à componente 
hidráulica, sendo que as simulações efectuadas permitiram reproduzir de forma bastante 
aproximada as variações diárias de caudal, nomeadamente a ocorrência de caudal nulo. 

As principais conclusões a salientar relativamente ao comportamento do módulo hidráulico 
incluem os seguintes aspectos: 

• A evapotranspiração constitui uma variável externa de importância significativa no 
comportamento hidráulico global, influenciando não só os volumes de caudais 
descarregados (e por isso as massas poluentes afluentes) mas também a variação de 
caudal ao longo do dia, designadamente: 

- A metodologia utilizada na descrição da evapotranspiração, com recurso à 
evapotranspiração potencial traduzida pela fórmula de Penman-Monteith e 
associada ao coeficiente de cultura, conduziu a aproximações satisfatórias dos 
caudais efluentes do leito, em termos de volume total diário descarregado; 

- A introdução de um padrão diário de evapotranspiração, com um pico nas 
horas de maior calor e valores nulos durante a noite permite descrever de 
forma mais aproximada as variações de caudal ao longo do dia; 

- A aplicação do modelo MIZHuC à ETAR do Malavado permitiu identificar 
uma sub-estimação da evapotranspiração, em particular no mês de Setembro. 
Esta situação pode dever-se a uma alteração do coeficiente de cultura para o 
ano de 2005, face ao valor inicialmente estimado (com dados de 2007, e da 
zona húmida construída da ETAR de Fataca), devido aos diferentes 
desenvolvimentos das plantas. 

• A ocorrência de precipitação traduz-se num aumento dos caudais efluentes, mas o 
efeito directo não foi possível de aferir de forma mais precisa, uma vez que apenas se 
encontravam disponíveis os registos relativos a uma estação meteorológica localizada 
a cerca de 6 km da ETAR. 
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No que respeita ao comportamento do módulo de qualidade na simulação das concentrações 
da CBO5 e da CQO, considera-se que os resultados obtidos traduzem bem o comportamento 
geral da zona húmida construída. As principais conclusões traduzem-se nos seguintes 
aspectos: 

• O facto da ETAR se encontrar a operar com caudais bastante inferiores aos de 
dimensionamento sugere que as concentrações efluentes registadas correspondam a 
concentrações residuais, situação que se reflectiu no valor dos parâmetros obtidos no 
âmbito dos procedimentos de calibração do módulo de qualidade. 

• Apesar de se poder considerar aceitável a utilização de um conjunto único de 
parâmetros de kv e C*, justificou-se para a CQO a calibração distinta do modelo para o 
período de verão e inverno, tendo permitido identificar uma alteração no valor da 
constante de remoção de 1ª ordem e da concentração residual da CQO. Esta alteração 
indicia, numa análise preliminar, a influência da temperatura. No entanto, o facto de 
não se ter verificado um fenómeno semelhante na concentração da CBO5, pode revelar 
a predominância da influência na concentração residual, em detrimento de alterações 
mais significativas no valor de kv. Neste contexto, admite-se que o aumento da 
matéria orgânica diga respeito à fracção lentamente biodegradável, arrastada devido 
ao aumento de caudais característico do período de verão, em virtude do carácter 
sazonal da população servida. 

A análise das concentrações residuais em zonas húmidas construídas não constitui, 
usualmente, objecto de estudo, sendo escassos os estudos relativos à respectiva 
determinação.  

Alguns estudos neste domínio apontam a influência da temperatura tanto no valor de kv 
como para a concentração residual (Stein et al., 2006), assim como a possível influência da 
carga hidráulica (Kadlec, 2000).  

A inter-relação entre estes dois parâmetros origina, assim, potenciais efeitos de compensação 
entre ambos, tornando o processo de calibração mais complexo. A apreciação dos resultados 
e eventual extrapolação deve ser efectuada de forma cuidada, reconhecendo-se a necessidade 
de novas aplicações que possam consolidar os conhecimentos neste domínio. 

Numa apreciação global, e tendo em conta futuras utilizações do modelo MIZHuC, o facto de 
a ETAR analisada se encontrar a operar com caudais bastante inferiores aos de 
dimensionamento condiciona a análise e eventual extrapolação dos resultados para outras 
condições de operação. A completa validação do comportamento do modelo MIZHuC em 
termos de qualidade do efluente, designadamente no que respeita à formulação simplificada 
adoptada, baseada numa cinética de 1ª ordem, só parece totalmente possível com a aplicação 
a uma zona húmida construída que opere em condições próximas das de projecto. 
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Apesar das limitações apresentadas, a comparação entre as zonas húmidas construídas de 
Fataca e Malavado revelou que os resultados da calibração do módulo hidráulico obtidos 
num leito podem, à partida, ser aplicados a um leito distinto, desde que se encontre a operar 
condições idênticas na mesma região. Esta situação constitui uma mais valia da aplicação do 
modelo, eliminando a necessidade de calibração individual em determinadas condições. 

A validação desta generalização, nomeadamente em termos de abrangência geográfica, 
deverá ser efectuada através da aplicação do modelo a diferentes ETAR. 

8.7. Dados necessários à utilização do modelo MIZHuC 

A aplicação do modelo MIZHuC para a análise e gestão do comportamento de zonas húmidas 
construídas deverá ser efectuada a partir de um conjunto de dados disponíveis adequado, por 
forma a garantir uma correcta calibração. Esta etapa reveste-se de particular importância na 
aplicação do modelo, uma vez que as zonas húmidas construídas podem apresentar 
condições distintas de operação, pelo que os parâmetros determinados para um dado sistema 
poderão não reproduzir o comportamento de outro sistema.  

Uma adequada calibração do modelo, que conduza a uma boa validação dos resultados, 
potencia a análise de solicitações futuras do sistema. Independentemente deste 
procedimento, torna-se necessário reforçar que as aplicações do modelo MIZHuC deverão ter 
ainda em consideração os pressupostos e limitações apresentados no sub-capítulo 7.2.5. 
Salienta-se ainda que esta ferramenta constitui, também, uma abordagem inicial à 
modelação matemática de zonas húmidas construídas, carecendo de validação para uma 
gama de condições operacionais mais variada. Ainda assim, considera-se que os estudos 
apresentados permitem apontar que se considere o modelo MIZHuC como uma ferramenta 
promissora no domínio da predição do comportamento hidráulico e ambiental das zonas 
húmidas construídas. 

Entre os dados necessários à respectiva aplicação incluem-se os seguintes: 

• Características geométricas do leito, designadamente em termos de comprimento, 
largura, profundidade e inclinação; 

• Altura do sifão de descarga, relativamente ao fundo do leito na secção de jusante; 

• Registos diários da evapotranspiração de referência, ou, em alternativa, das variáveis 
meteorológicas necessárias ao respectivo cálculo, designadamente: 

- Humidade relativa máxima, mínima e média; 

- Temperatura máxima, mínima e média; 

- Radiação solar; 
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- Velocidade do vento 

A evapotranspiração de referência deve ser determinada a partir de registos 
meteorológicos recolhidos o mais próximo possível do local da ETAR. 

• Registos horários de precipitação no local da ETAR; 

• Registos de caudal afluente e efluente ao leito, com uma periodicidade que permita 
traduzir as variações características; 

• Análises à qualidade do afluente e efluente ao leito, no mesmo período de registo dos 
caudais; 

A monitorização do leito durante o período de um ano afigura-se como a situação mais 
adequada para aplicação do modelo MIZHuC, por forma a abranger variações sazonais. A 
realização de campanhas de monitorização deve prever uma frequência de recolha que 
traduza o mais aproximadamente possível as variações de poluentes no efluente, não 
devendo a periodicidade ser superior a uma semana, no que respeita aos parâmetros de 
qualidade da CBO5 e da CQO. 
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“Every new beginning comes from some other beginning’s end.” 

– Seneca  

9. Síntese conclusiva e 
sugestões para o 

prosseguimento da 
investigação 

As preocupações em matéria de ambiente têm vindo a registar uma crescente relevância nas 
últimas décadas, sendo a água um dos domínios em que essas preocupações assumem maior 
significado. Neste domínio, a poluição causada pela descarga de águas residuais sem 
tratamento constitui uma fonte significativa de poluição em muitos locais do planeta, 
podendo conduzir, para além da contaminação dos meios hídricos e contaminação dos 
ecossistemas, a graves problemas de saúde pública. Neste contexto, a Organização das 
Nações Unidas declarou o ano de 2008 como Ano Internacional do Saneamento, com o 
objectivo de aumentar a percepção da importância deste sector e promover acções no sentido 
de melhorar o acesso das populações a sistemas de saneamento básico. 
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Mesmo os países considerados desenvolvidos não dispõem ainda de tratamento adequado 
para todos os aglomerados e fontes ou origens de poluição, pelo que a necessidade de 
investimentos no domínio do saneamento ainda se faz sentir em diversos países da Europa, 
entre os quais Portugal. O investimento em sistemas de drenagem e tratamento de águas 
residuais que teve lugar em Portugal, designadamente a partir do ano 2000, imprimiu um 
forte dinamismo neste sector, prevendo-se que com a conclusão das obras em curso, durante 
o ano de 2008, seja atingida uma taxa de atendimento próxima de 90% no que respeita ao 
tratamento de águas residuais.  

Parte deste investimento foi realizado em sistemas de pequena dimensão, conforme se 
apresenta no capítulo 2, onde se destaca o crescente recurso a zonas húmidas construídas, 
situação que motivou também o desenvolvimento da presente tese. 

A compilação dos conhecimentos actuais sobre a tecnologia de zonas húmidas construídas 
consta do capítulo 3. Esta revisão bibliográfica permitiu obter uma visão global dos 
conhecimentos actuais, nomeadamente em termos dos princípios associados ao regime 
hidráulico dos leitos e principais variáveis que influenciam o respectivo balanço hidráulico, 
assim como os principais processos associados à remoção de poluentes. No âmbito deste 
trabalho, é dada especial ênfase às zonas húmidas construídas com escoamento 
sub-superficial horizontal. 

Associado à revisão de conhecimentos, são apresentados, no capítulo 4, os principais 
modelos matemáticos disponíveis para traduzir o comportamento de zonas húmidas 
construídas. A descrição dos vários modelos teve por objectivo identificar as metodologias 
associadas, assim como as principais dificuldades e limitações. 

As características de zonas húmidas construídas apresentadas no capítulo 3 apontam no 
sentido de constituírem alternativas sustentáveis para o saneamento de pequenos 
aglomerados abordando-se, no capítulo 5, a sustentabilidade destes sistemas. Neste contexto 
é realizada, através da utilização de indicadores de sustentabilidade, a comparação entre as 
zonas húmidas construídas e sistemas convencionais de tratamento de águas residuais, como 
são as lamas activadas (biomassa suspensa) e os leitos percoladores (biomassa fixa).  

Para o conjunto de indicadores analisado, incluindo a vertente ambiental e económica, 
verificou-se que as zonas húmidas construídas apresentam menor consumo de recursos 
naturais e praticamente nulos encargos em energia. Estudos semelhantes, recorrendo à 
Analise do Ciclo de Vida, salientam os reduzidos impactes ambientais durante a fase de 
operação das zonas húmidas construídas, contribuindo inclusivamente para a redução de 
problemas ambientais globais, como os decorrentes do “Efeito de Estufa” (Machado et al., 
2007).  

O facto de as zonas húmidas construídas se basearem fundamentalmente em processos de 
tratamento que ocorrem naturalmente na natureza, onde o controlo humano é incipiente ou 
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reduzido, confere a este tipo de sistemas uma complexidade acrescida, de carácter 
estocástico. Uma parte significativa dos conhecimentos actuais resulta de estudos de campo, 
onde se revela importante monitorizar ETAR em operação. A análise de dados de campo 
recolhidos nas ETAR de Fataca e Malavado, com tratamento por zonas húmidas construídas, 
em operação no concelho de Odemira, pretendeu contribuir para o conhecimento e 
compreensão do comportamento de sistemas à escala “real”. 

Um dos domínios em que os conhecimentos são mais incipientes refere-se à hidráulica dos 
escoamentos em zonas húmidas construídas. 

Os estudos de campo apresentados no capítulo 6 incluem balanços hidráulicos durante um 
intervalo de tempo prolongado. Os resultados do estudo conduziram à estimativa do valor da 
evapotranspiração em diferentes meses do ano. A elevada taxa de evapotranspiração 
verificada durante os meses de verão nesta zona de Portugal conduziu a reduções 
significativas do caudal efluente, tendo-se observado, em diversas ocasiões, situações de 
descarga nula durante parte do dia. O cálculo da evapotranspiração, ET, associado à 
evapotranspiração de referência, ET0, fornecida pela equação de Penman-Monteith, conduziu 
à determinação do coeficiente de cultura, Kc, para a espécie Phragmites Australis, que 
coloniza o leito das ETAR, sendo posteriormente aplicado para a estimativa da 
evapotranspiração no modelo MIZHuC. 

No que respeita à análise da qualidade do efluente das ETAR, foram analisadas duas 
situações distintas: condições regulares de operação na ETAR de Fataca, correspondentes a 
caudais afluentes provenientes da povoação servida, e condições excepcionais de operação, 
sobretudo na ETAR do Malavado, onde o funcionamento normal foi perturbado pela 
descarga de caudais adicionais durante cerca de 4 dias, em período de verão, correspondentes 
a descargas provenientes de um festival de verão (Festival Sudoeste). 

As eficiências médias de remoção em condições regulares de operação foram de 88% para a 
CBO5, 80% para a CQO e 75% para os SST, valores semelhantes aos obtidos noutros estudos 
(Vymazal, 2001; García et al., 2005; Solano et al., 2004; El Hamouri et al., 2007), tendo-se 
nomeadamente registado eficiências máximas superiores a 90% para todos os parâmetros 
físico-químicos. Estes valores cumprem os limites correntemente exigidos a ETAR 
(constantes do Decreto-Lei n.º 152/97), reforçando assim a adequação das zonas húmidas 
construídas para o tratamento secundário de efluentes. A extensão do período de 
monitorização permitiu a comparação entre as eficiências registadas durante o período de 
verão e de inverno, tendo-se registado diferenças estatisticamente significativas apenas no 
parâmetro CQO. 

No caso dos parâmetros microbiológicos as eficiências médias de remoção foram superiores a 
2 log para os parâmetros coliformes totais, coliformes fecais e Escherichia Coli, e de 1,3 log 
para o parâmetro Enterococos. Estes valores encontram-se dentro da gama reportada em 
literatura especializada (Vymazal et al., 2001; Barret et al., 2001; Hench et al., 2003), sendo 
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de salientar a ocorrência de eficiências superiores a 3,5 log em algumas campanhas, para 
todos os parâmetros microbiológicos. Ainda assim, e apesar do desempenho do ponto de 
vista da remoção de microrganismos ser superior aos associados a tecnologias convencionais, 
tais como lamas activadas ou leitos percoladores, as concentrações correspondentes não 
permitem, regra geral, o cumprimento das exigências de descarga em zonas balneares, 
atendendo, em particular, à futura aplicação da nova Directiva-Quadro das Águas Balneares 
(2006/7/CE), ou em meios receptores com utilização dos efluentes directamente para 
irrigação agrícola. 

A ocorrência de descargas adicionais, registadas sobretudo na ETAR do Malavado, 
conduziram a um aumento das concentrações de poluentes no afluente, com a 
correspondente redução de eficiência de remoção de poluentes. Apesar das descargas terem 
ocorrido durante um período de tempo curto (inferior a uma semana), os efeitos no 
desempenho da ETAR prolongaram-se por mais de quatro semanas. Este fenómeno 
deveu-se, aparentemente, ao aumento das concentrações de poluentes afluentes ao leito, 
devido à ressuspensão ou arrastamento de lamas na fossa séptica.  

Na realidade, ambas as ETAR recebem actualmente cerca de 20% a 30% do caudal de 
dimensionamento, pelo que seria de esperar que o sistema apresentasse a capacidade de 
assegurar um tratamento secundário a todo o efluente recebido. Apesar desta condição, o 
funcionamento para cargas hidráulicas bastante inferiores às de projecto poderá conduzir a 
uma mais reduzida formação de biofilme no interior do leito, o que faz com que a biomassa 
disponível para assimilação da carga orgânica e outros poluentes não seja suficiente para os 
“picos” de afluência registados. Por outro lado, o desenvolvimento de “caminhos” 
preferenciais do escoamento, devido a baixas velocidades médias, pode constituir uma 
justificação adicional para a diminuição de eficiência, em condições de afluências 
excepcionais. 

A ocorrência de diferentes condições de funcionamento e a necessidade de analisar a resposta 
dos sistemas face a cenários e solicitações futuras, conduziu ao desenvolvimento de um 
modelo integrado para traduzir o comportamento de zonas húmidas construídas de 
escoamento sub-superficial horizontal. As principais equações que regem o modelo MIZHuC 
são apresentadas no capítulo 7, tendo-se dado ênfase à componente hidráulica devido à 
influência que esta vertente pode ter na capacidade de tratamento do leito (Kadlec et al., 
2000). 

O principal objectivo do modelo MIZHuC é o de auxiliar a gestão futura de sistemas 
existentes, simulando a resposta a diferentes condições de funcionamento previstas a curto 
ou médio prazo, em termos de caudais e concentrações efluentes. É de salientar que o 
trabalho desenvolvido constitui uma primeira abordagem neste domínio, prevendo-se o 
desenvolvimento adicional das capacidades do modelo com o prosseguimento da 
investigação, nomeadamente através da concretização das sugestões fornecidas no final deste 
capítulo. 
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A estrutura global do modelo MIZHuC compreende a subdivisão do leito em parcelas de igual 
dimensão, no sentido do escoamento. A simulação dos caudais efluentes tem por base a 
realização de um balanço hidráulico a cada parcela, conjugado com a lei de Darcy. A 
precipitação e evapotranspiração influenciam igualmente os balanços hidráulicos, sendo esta 
última variável estimada a partir da evapotranspiração de referência (equação de Penman-
Monteith) e dos coeficientes de cultura calculados em conformidade com o disposto no 
capítulo 6. A partir do volume de água em cada parcela, da massa de poluente presente e da 
respectiva concentração afluente, é calculada a concentração no efluente, assumindo 
condições de mistura completa e uma cinética de reacção de 1ª ordem. 

As principais limitações do modelo incluem o facto de ser unidimensional, não se prevendo 
heterogeneidade e variação espacial das características do leito, em largura, sendo a aplicação 
especialmente adequada a sistemas que não se encontrem sub-dimensionados, resultante da 
cinética de reacção admitida. Adicionalmente, não são previstas alterações na porosidade do 
meio de enchimento e da condutividade hidráulica, devido a fenómenos de colmatação. 

A análise de sensibilidade ao comportamento do modelo indica como parâmetros mais 
relevantes a porosidade, a altura do sifão de descarga final, o caudal de entrada, a constante 
de remoção de 1ª ordem e a concentração de poluentes no afluente. 

Enquanto que a altura do sifão, o caudal de entrada e a concentração de poluente no afluente 
são variáveis passíveis de uma medição expedita, a dificuldade de medição da porosidade e 
da constante de remoção de primeira ordem afiguram-se de maior importância, devido, pelo 
menos em parte, à potencial variação espacial (no caso da porosidade) e temporal (em ambos 
os casos) com as condições de operação. 

A aplicação do modelo MIZHuC a casos de estudo encontra-se apresentada no capítulo 8, 
tendo sido efectuada para as zonas húmidas construídas de Fataca e Malavado (esta última 
apenas na componente hidráulica). As simulações foram efectuadas considerando uma 
sub-divisão do leito em três parcelas, tendo-se utilizado os dados registados durante os 
estudos de campo, apresentados no capítulo 6. 

Os casos de estudo desenvolvidos contemplaram uma etapa de calibração do modelo e uma 
etapa de validação. A metodologia proposta para a calibração recorre às potencialidades de 
algoritmos genéticos, que permitem uma utilização expedita e relativamente simples, uma 
vez que não exigem um conhecimento prévio da formulação matemática do problema, sendo 
apenas necessário desenvolver uma medida da optimização.  

A escolha do algoritmo incidiu sobre a subrotina PIKAIA, originalmente implementada por 
Charbonneau e Knapp (1995) em linguagem Fortran. A versão utilizada corresponde à 
conversão do algoritmo para a linguagem Excel/VBA, desenvolvida por Greg Pelletier 
(2008), devido à simplicidade de interligação com as rotinas do modelo MIZHuC 
desenvolvidas no mesmo ambiente computacional.  
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A calibração através da subrotina PIKAIA foi aplicada apenas à componente hidráulica, para 
calibração dos seis parâmetros intervenientes (condutividade hidráulica e porosidade de cada 
uma das três parcelas). Os resultados conduziram a uma aproximação muito satisfatória 
entre os caudais efluentes simulados e os caudais medidos, tanto na fase de calibração como 
na fase de validação. 

A análise da componente hidráulica permitiu identificar a evapotranspiração como uma 
componente importante do modelo, influenciando não só os volumes de caudais afluentes 
mas também a variação de caudal ao longo do dia. Neste contexto, a estimativa da 
evapotranspiração através da evapotranspiração potencial de Penman-Monteith e do 
coeficiente de cultura conduziu a aproximações satisfatórias dos volumes totais diários. A 
consideração de um padrão diário de evapotranspiração permitiu ainda descrever de forma 
mais aproximada a amplitude das variações de caudal, ao longo do dia. Admite-se, ainda, que 
a influência da precipitação apenas poderá ser avaliada de forma adequada com a utilização 
de registos recolhidos no local da ETAR, dada a elevada variação espacial desta variável. 

No que respeita à modelação da qualidade do efluente, a calibração dos parâmetros 
intervenientes inclui apenas dois parâmetros: a constante cinética de primeira ordem e a 
concentração residual. O reduzido número de parâmetros não justificava o recurso à 
subrotina PIKAIA, pelo que a respectiva calibração foi efectuada através de diversas 
simulações com diversas combinações de ambos os parâmetros. 

O comportamento do modelo MIZHuC, no que respeita à simulação das concentrações da 
CBO5 e CQO, revelou-se também satisfatório, traduzindo a evolução geral das concentrações 
na zona húmida construída de Fataca, tanto no período de inverno como no período de verão.  

Uma das conclusões retiradas diz respeito ao facto das concentrações destes parâmetros no 
efluente constituírem, possivelmente, concentrações residuais. Esta situação encontrar-se-á 
associada ao facto da zona húmida construída se encontrar a operar com caudais afluentes 
bastante inferiores aos caudais de projecto.  

A calibração do modelo permitiu ainda identificar uma redução da concentração residual da 
CQO durante o período de inverno, face ao verão. Não se tendo verificado um fenómeno 
semelhante na concentração da CBO5, pode admitir-se que esta situação seja resultante do 
arrastamento, durante o período de verão, de uma fracção lentamente biodegradável de 
matéria orgânica do leito, devido ao acréscimo de caudais observado neste período. 

Globalmente, observou-se uma predominância do efeito da concentração residual na 
concentração do efluente, em detrimento da degradação traduzida por uma equação cinética 
de 1ª ordem. 
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A existência de interdependência entre os parâmetros kv e C* foi já observada nos estudos de 
Stein et al. (2006), que concluem que a constante kv não permite descrever, isoladamente, a 
capacidade de tratamento do leito. Os mesmos autores referem que a influência da 
temperatura se reflecte de forma mais significativa na variação da concentração residual, 
sobretudo para tempos de retenção hidráulicos mais longos. 

A inter-relação entre a constante de remoção e a concentração residual, associada tanto ao 
possível efeito da temperatura como ao aumento de caudais origina, assim, potenciais efeitos 
de compensação entre ambos os parâmetros, tornando o processo de calibração mais 
complexo. A apreciação dos resultados e eventual extrapolação deve ser efectuada de forma 
cuidada, reconhecendo-se a necessidade de novas aplicações que permitam consolidar os 
conhecimentos neste domínio. 

Apesar das dificuldades associadas ao desenvolvimento dos casos de estudo, crê-se que, na 
globalidade, o modelo MIZHuC possa constituir, futuramente, uma ferramenta simples mas 
muito útil para apoio à gestão dos sistemas, contribuindo igualmente para a compreensão 
dos fenómenos envolvidos.  

O trabalho apresentado nesta tese inclui, sobretudo, a etapa inicial do desenvolvimento de 
um modelo integrado do comportamento hidráulico e ambiental de zonas húmidas 
construídas de fluxo sub-superficial horizontal, que deverá ser complementado com 
processos mais detalhados, por forma a traduzir de forma mais adequada as inter-relações 
entre os diferentes fenómenos envolvidos. 

Esta evolução deverá ser realizada de forma a permitir, também, uma utilização generalizada 
numa dada região. Os dois casos de estudo apresentados demonstraram as potencialidades 
deste processo, nomeadamente no que se refere à componente hidráulica, uma vez que a 
simulação de caudais com os dados de calibração de outro leito da mesma região se 
mostraram muito aproximados aos obtidos com a calibração associada ao próprio leito. 

O prosseguimento da investigação afigura-se, deste modo, relevante, crendo-se que possa 
contribuir para o aumento do conhecimento do comportamento das zonas húmidas 
construídas. Face às diversas considerações apresentadas e dificuldades a ultrapassar, 
sugerem-se diversas acções ou estudos futuros neste domínio, designadamente: 

• Realização de estudos de campo em ETAR em operação, para condições de 
funcionamento distintas das analisadas, designadamente para caudais próximos dos 
de dimensionamento ou em leitos sobredimensionados. A monitorização deverá 
prolongar-se durante pelo menos um ano completo, por forma a analisar eventuais 
efeitos sazonais. A análise de ETAR sujeitas a variações significativas de caudais e de 
cargas (devido, por exemplo, a populações flutuantes), é igualmente relevante, sendo 
recomendável uma monitorização mais detalhada durante e após os “picos” de 
caudais e cargas; 
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• Calibração e validação do modelo MIZHuC para situações de operação distintas das 
analisadas e com registos de precipitação no local da ETAR. As aplicações deverão 
abordar também as potencialidades de “descarga nula”, designadamente em termos 
de área necessária, face aos caudais afluentes e condições climáticas do local 
(evapotranspiração); 

• O desenvolvimento ulterior do modelo MIZHuC com processos mais detalhados ao 
nível da simulação da qualidade do efluente, designadamente com base na formulação 
“tipo” matricial do modelo de qualidade ASM – Activated Sludge Model, da 
International Water Association, mas para zonas húmidas construídas, com 
calibração e validação de parâmetros e coeficientes do modelo para ETAR em 
operação em Portugal. A consideração e avaliação da eficiência de tratamento no que 
concerne à remoção de microrganismos patogénicos deverá constituir, também, um 
complemento importante e relevante para a descrição do comportamento dos 
sistemas; 

• A aplicação do modelo MIZHuC a ETAR em operação deverá ser efectuada em regiões 
com características distintas, conjuntamente com o desenvolvimento de uma 
metodologia que permita estabelecer condições de aplicação generalizada, sem ser 
necessária a calibração individual de cada leito. 
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Quadro A. 1 – Indicadores de sustentabilidade propostos por Fàbregas (2006): indicadores 
ambientais. 

Descrição Unidades
1 kW/hab

kW/hab

kW/hab

2 kWh/hab/ano

kWh/hab/ano

kWh/hab/ano

3 %

4 %

4.1 Energia renovável %

4.2 Energia de fontes não renováveis %

5 l/hab/ano

6 Área total ocupada por habitante m2/hab.
6.1 Terrenos agrícolas %

6.2 Área protegida ou de interesse natural %

7 m3/hab.
7.1 Betão empregue no tratamento primário m3/hab.
7.2 Betão empregue no tratamento secundário m3/hab.
7.3 Betão empregue no tratamento terciário ou de desinfecção m3/hab.
7.4 Betão empregue no tratamento e desidratação de lamas m3/hab.
7.5 Betão empregue no edifício de exploração m3/hab.
7.6 Betão empregue nos caminhos de acesso e exteriores m3/hab.

8 %

9
nº resultados 

cumprem legisl./nº 
de resultados totais

9.1 Percentagem de análises pontuais relativamente ao n.º de  análises 
totais %

9.2 Percentagem de análises compostas  relativamente ao n.º de  
análises totais %

9.2.1 percentagem de análises à temperatura  relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.2 percentagem de análises ao pH  relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.3 percentagem de análises ao OD relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.4 percentagem de análises aos sólidos dissolvidos fixos relativamente 
ao n.º de  campanhas de amostragem %

9.2.5 percentagem de análises aos sólidos dissolvidos voláteis 
relativamente ao n.º de  campanhas de amostragem %

9.2.6 percentagem de análises aos sólidos dissolvidos totais 
relativamente ao n.º de  campanhas de amostragem %

9.2.7 percentagem de análises aos sólidos suspensos fixos relativamente 
ao n.º de  campanhas de amostragem %

9.2.8 percentagem de análises aos sólidos suspensos voláteis 
relativamente ao n.º de  campanhas de amostragem %

9.2.9 percentagem de análises aos sólidos suspensos totais 
relativamente ao n.º de  campanhas de amostragem %

Potência instalada por habitante

Potência instalada na iluminação por habitante

Potência instalada no equipamento electromecânico por habitante

Percentagem de recuperação de energia a partir de processos de co-
geração (em relação à energia total consumida pela ETAR)

Percentagem da energia consumida na ETAR em relação à energia 
consumida pela população servida

Qualidade das águas (segundo a legislação em vigor)

Energia total consumida por habitante e por ano

Energia consumida na iluminação por habitante e por ano
Energia consumida no equipamento elcetromecânico por habitante e por 
ano

Consumo de reagentes por habitante e por ano

Material reciclado na construção da ETAR (% do total)

Volume de betão empregue na construção da ETAR por habitante
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Quadro A. 1– Indicadores de sustentabilidade propostos por Fàbregas (2006): indicadores 

ambientais. (cont.) 

Descrição Unidades

9.2.10 percentagem de análises à CBO relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.11 percentagem de análises à CQO relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.12 percentagem de análises ao ferro total relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.13 percentagem de análises aos sulfatos relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.14 percentagem de análises ao fósforo total relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.15 percentagem de análises ao azoto amoniacal relativamente ao n.º 
de  campanhas de amostragem %

9.2.16 percentagem de análises ao azoto total relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.17 percentagem de análises aos nitratos relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.2.18 percentagem de análises aos nitritos relativamente ao n.º de  
campanhas de amostragem %

9.3 Frequência das análises nº/ano

9.4 Frequência de análises exigida na legislação nº/ano
9.5 Percentagem de analises realizadas face às obrigatórias por lei %

10 m3/hab/ano

11 m3/hab/ano
11.1 Lamas para agricultura e para recuperação de solos (% do total) %

11.2 Lamas para aterro (% do total) %

11.3 Lamas para parques, jardins urbanos, campos de golfe (% do total) %

11.4 Outros (% do total) %

12 %

12.1 Para rega %

12.2 Para recarga de qauíferos %

12.3 Para limpeza e fins industriais %

12.4 outros %

13 m3/hab/ano

13.1 H2S (%do total) m3/hab
13.2 CO2 (%do total) m3/hab
13.3 CH4 (%do total) m3/hab
13.4 N2 (%do total) m3/hab
13.5 N2O (%do total) m3/hab
13.6 NO (%do total) m3/hab

14 nº espécies/m2

15 nº espécies/m2

Percentagem de reutilização das águas residuais tratadas

Produção de gases estufa no tratamento por habitante e por ano

Biodiversidade de fauna
Biodiversidade de flora

Volume de lamas produzidas por habitante e por ano

Volume de sólidos grosseiros + gorduras + areias eliminado pela 
ETAR por habitante e por ano
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Quadro A. 2 - Indicadores de sustentabilidade propostos por Fàbregas (2006): indicadores 
económicos. 

Descrição Unidades
1 €/hab

1.1 Limpeza e regularização do terreno €/hab

1.2 Tubagens de ligação entre órgãos e acessórios €/hab

1.3 Processos de tratamento primário €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.3.2 Betão €/hab

1.3.3 Diversos €/hab

1.4 Processos de tratamento secundário €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.4.2 Betão €/hab

1.4.3 Diversos €/hab

1.5 Processos de tratamento terciário ou desinfecção €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.5.2 Betão €/hab

1.5.3 Diversos €/hab

1.6 Processos de tratamento e desidratação de lamas €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.6.2 Betão €/hab

1.6.3 Diversos €/hab

1.7 Edifício de exploração €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.7.2 Betão €/hab

1.7.3 Diversos €/hab

1.8. Caminho de acesso e exteriores €/hab

1.3.1 Movimento de terras (escavação) €/hab

1.8.2 Betão €/hab

1.8.3 Diversos €/hab

2 €/hab

2.1 Processos de tratamento primário €/hab

2.2 Processos de tratamento secundário €/hab

2.3 Processos de tratamento terciário ou desinfecção €/hab

2.4 Processos de tratamento e desidratação de lamas €/hab

2.5 Instalações eléctricas €/hab

Custo de Construção Civil por habitante

Custo de equipamento electromecânico e instalações eléctricas por 
habitante
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Quadro A. 2- Indicadores de sustentabilidade propostos por Fàbregas (2006): indicadores 

económicos. (cont.) 

Descrição Unidades
3 €/hab

4 €/hab

5 €/hab/ano

5.1 Operação €/hab/ano

5.1.1 Pessoal €/hab/ano

5.1.2 Reagentes €/hab/ano

5.1.3 Energia €/hab/ano

5.1.4 Análises químicas €/hab/ano

5.1.5 Transporte e deposição de lamas €/hab/ano

5.2 Manutenção €/hab/ano

5.2.1 Manutenção da construção civil €/hab/ano

5.2.2 Manutenção do equipamento electromecânico €/hab/ano

Custo de operação e manutenção por habitante e por ano

Custo terreno ocupado por habitante

Custo investimento inicial por habitante

 

Quadro A. 3 - Indicadores de sustentabilidade propostos por Fàbregas (2006): indicadores 
sociais. 

Descrição Unidades
1 un. odor/m3 ar
2 Ruído dB

2.1 Percentagem do período que não cumpre a legislação %

3 Qualidade de serviço (bom, médio, mau)

3.1 População residente servida %

3.2 Densidade populacional hab/km2

3.3 Volume de águas residuais tratadas na ETAR (% do total) m3 tratados/m3 

recebidos
3.4 Nº deinterrupções do serviço n.º/ano

3.5 Reclamações n.º/hab/ano

3.6 N.º de planos de emergência n.º/ETAR

3.7 N.º acidentes de trabalho n.º/ano

4 Impacte ambiental em termos paisagísticos (alto/médio/baixo)

4.1 Visibilidade (total/parcial/nula)

4.2 Paisagem (integração na envolvente) (convencional/ 
integrada)

5 Turbidez da água residual NTU (un. turbidez)

6 Percentagem de aceitação da população %

7 Percentagem de comportamentos sustentáveis da população %

8 %

9 N.º de campanas de sensibilização por ano n.º/ano

10 n.º projectos ou 
estudantes/ano

Odor

População que usa a ETAR ou a envolvente (num raio de 500 m) como 
parque recreacional, actividades de lazer, etc.

N.º de estudos científicos e de investigação sobre o tratamento por 
ano  



 

Anexo II - Calibração de curvas 
de vazão de descarregadores 

triangulares instalados nas 
ETAR de Fataca e Malavado 
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Os medidores ultrassónicos instalados nas ETAR de Fataca e Malavado avaliam a distância 
entre a sonda que se encontra sobre o canal onde se dá o escoamento e a superfície da água. 
Para determinação de caudal através da curva de vazão do descarregador é necessário 
determinar a distância à crista do descaregador (correspondente ao “zero” da escala de 
caudais). A precisão do medidor ultrassónico é de 1 mm.  

A determinação da distância de referência à crista de cada descarregador foi efectuada 
eliminando temporariamente a descarga em cada secção, mantendo a superfície livre ao nível 
da crista.  

Após a determinação do “zero” da escala, foi efectuada a calibração das curvas de vazão para 
os descarregadores de 62º e 93º nos equipamentos instalados na ETAR de Fataca, através da 
medição de caudal pelo método volumétrico, juntamente com a leitura simultânea dos 
registos de distância à superfície livre fornecidos pelos data loggers. Os valores obtidos 
foram ajustados a uma função do tipo bHaQ ⋅= , onde Q representa o caudal escoado e H a 

altura de água medida sobre a crista do descarregador. Esta expressão é correntemente 
utilizada para descarregadores do tipo triangular com b=2,5 (Quintela, 1996). O ajuste dos 
parâmetros a e b foi efectuado recorrendo ao método dos mínimos quadrados. 

A variação do caudal à saída da fossa séptica, para calibração do descarregador triangular 
com 62º, foi efectuada através da adição de descargas adicionais de caudal, recorrendo a uma 
tubagem de alimentação de água colocada no interior da fossa. A variação de caudal à saída 
da zona húmida construída, para calibração do descarregador triangular com 93º, foi 
efectuada recorrendo àquela alimentação, eliminando a saída proveniente do leito. Cada par 
altura de água/caudal foi obtido mantendo o caudal constante, e lendo no data logger a 
altura correspondente após estabilização da superfície livre, procedendo-se de seguida à 
medição volumétrica.  

Os pares de valores altura de água sobre a crista/caudal para cada descarregador são 
apresentados no Quadro A. 4. 
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Quadro A. 4 – Dados experimentais associados às curvas de vazão dos descarregadores 
triangulares de 62º e 93º. 

62º

H [m] Q [l/s]

0,009 0,0062

0,009 0,0069

0,010 0,0053

0,010 0,0083

0,024 0,083

0,024 0,082

0,024 0,082

0,026 0,121

0,029 0,137

0,030 0,144

0,038 0,260

0,040 0,294

0,043 0,356

0,044 0,367    

93º

H [m] Q [l/s]

0,007 0,008

0,008 0,008

0,010 0,009

0,010 0,009

0,013 0,0300

0,015 0,0345

0,017 0,048

0,023 0,117

0,023 0,119

0,025 0,1598

0,026 0,1651

0,039 0,514

0,044 0,822

0,045 0,811  

Na Figura A. 1 e na Figura A. 2 apresentam-se, respectivamente, os pares de valores obtidos 
para os descarregadores de 62º e 93º, assim como as curvas de vazão obtidas, e respectivos 
coeficientes de regressão (R2), que representam a aproximação dos valores lidos à função. 
Quanto mais próximo o valor de R2 se encontra da unidade, melhor a função obtida reproduz 
os resultados experimentais. 

Q = 1717,8.H2,6721

R2 = 0,9954

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
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0,7
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H [m]

Q
 [l

/s
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Dados experimentais Curva de vazão

 
Figura A. 1– Curva de vazão para o descarregador triangular com ângulo 62º. 
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Q = 4252,6.H2,7791

R2 = 0,988

0,0
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Figura A. 2 – Curva de vazão para descarregador triangular com ângulo 93º. 

A obtenção de coeficientes de regressão de 0,99 demonstra que as curvas obtidas são 
adequadas para análise dos registos das sondas ultrassónicas. 

 





  

Anexo III – Estatísticas diárias 
de caudais das zonas húmidas 

construídas de Fataca e 
Malavado 

 

 





 

 A.15 

ETAR DE FATACA 

Quadro A. 5 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2005. 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

11-07-2005 245 0,027 0,004 0,003
12-07-2005 150 0,004 0,000 0,002
13-07-2005 1750 0,090 0,000 0,020
14-07-2005 5151 0,111 0,016 0,060
15-07-2005 5871 0,221 0,013 0,068
16-07-2005 7813 0,221 0,019 0,090
17-07-2005 7620 0,221 0,016 0,088
18-07-2005 6530 0,189 0,013 0,076
19-07-2005 6022 0,238 0,013 0,070
20-07-2005 6831 0,189 0,013 0,079
21-07-2005 6446 0,295 0,016 0,075
22-07-2005 6105 0,238 0,016 0,071
23-07-2005 7611 0,238 0,019 0,088
24-07-2005 6822 0,205 0,016 0,079
25-07-2005 6274 0,205 0,016 0,073
26-07-2005 6384 0,221 0,027 0,074
27-07-2005 6221 0,189 0,016 0,072
28-07-2005 6077 0,160 0,019 0,070
29-07-2005 7274 0,205 0,019 0,084
30-07-2005 7292 0,205 0,019 0,084
31-07-2005 7476 0,160 0,023 0,087
01-08-2005 5508 0,205 0,023 0,064
02-08-2005 6046 0,221 0,016 0,070
03-08-2005 5812 0,174 0,010 0,067
04-08-2005 5686 0,146 0,023 0,066
05-08-2005 5892 0,174 0,013 0,068
06-08-2005 9069 1,063 0,019 0,105
07-08-2005 8899 0,205 0,032 0,103
08-08-2005 3254 0,134 0,023 0,038
16-08-2005 6606 0,238 0,064 0,076
17-08-2005 7521 0,275 0,019 0,087
18-08-2005 8386 0,459 0,019 0,097
19-08-2005 7035 0,238 0,019 0,081
20-08-2005 7286 0,221 0,013 0,084
21-08-2005 7486 0,189 0,023 0,087
22-08-2005 6975 0,160 0,023 0,081
23-08-2005 5884 0,174 0,016 0,068
24-08-2005 6063 0,205 0,016 0,070
25-08-2005 6556 0,134 0,019 0,076
26-08-2005 7486 0,256 0,027 0,087
27-08-2005 5932 0,160 0,019 0,069
28-08-2005 5870 0,146 0,023 0,068
29-08-2005 6152 0,337 0,016 0,071
30-08-2005 4992 0,160 0,016 0,058
31-08-2005 5852 0,205 0,019 0,068  
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Quadro A. 5 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2005.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

01-09-2005 5268 0,174 0,023 0,061
02-09-2005 5534 0,146 0,013 0,064
03-09-2005 5528 0,134 0,016 0,064
04-09-2005 7516 0,160 0,032 0,087
05-09-2005 4884 0,134 0,016 0,057
06-09-2005 5667 0,205 0,019 0,066
07-09-2005 6081 0,174 0,027 0,070
08-09-2005 5533 0,146 0,013 0,064
09-09-2005 4370 0,146 0,013 0,051
10-09-2005 5853 0,146 0,019 0,068
11-09-2005 6960 0,174 0,019 0,081
12-09-2005 5131 0,174 0,016 0,059
13-09-2005 5084 0,160 0,016 0,059
14-09-2005 5518 0,205 0,016 0,064
15-09-2005 5525 0,122 0,023 0,064
16-09-2005 7010 0,205 0,019 0,081
17-09-2005 6720 0,146 0,023 0,078
18-09-2005 7049 0,189 0,019 0,082
19-09-2005 4426 0,160 0,006 0,051
20-09-2005 167 0,006 0,000 0,002
21-09-2005 2546 0,122 0,000 0,029
22-09-2005 5197 0,295 0,016 0,060
23-09-2005 5444 0,146 0,023 0,063
24-09-2005 5906 0,189 0,016 0,068
25-09-2005 5129 0,134 0,016 0,059
26-09-2005 5232 0,221 0,016 0,061
27-09-2005 5603 0,160 0,016 0,065
28-09-2005 4914 0,122 0,016 0,057
29-09-2005 4512 0,100 0,016 0,052
30-09-2005 5240 0,174 0,016 0,061
01-10-2005 5445 0,146 0,019 0,063
02-10-2005 6225 0,160 0,016 0,072
03-10-2005 4373 0,146 0,019 0,051
04-10-2005 4745 0,111 0,019 0,055
05-10-2005 5342 0,146 0,016 0,062
06-10-2005 4323 0,111 0,016 0,050
07-10-2005 4849 0,122 0,019 0,056
08-10-2005 5840 0,174 0,019 0,068  
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Quadro A. 6 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2007. 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

07-06-2007 5407 0,219 0,012 0,063
08-06-2007 4185 0,158 0,015 0,048
09-06-2007 4092 0,099 0,015 0,047
10-06-2007 6937 0,314 0,012 0,080
11-06-2007 4643 0,133 0,012 0,054
12-06-2007 4784 0,133 0,010 0,055
13-06-2007 4090 0,133 0,000 0,047
14-06-2007 4296 0,089 0,012 0,050
15-06-2007 7163 0,219 0,010 0,083
16-06-2007 8541 0,773 0,019 0,099
17-06-2007 8530 0,273 0,032 0,099
18-06-2007 4309 0,158 0,012 0,050
19-06-2007 6045 0,187 0,012 0,070
20-06-2007 5841 0,158 0,010 0,068
21-06-2007 4826 0,133 0,010 0,056
22-06-2007 4213 0,099 0,019 0,049
23-06-2007 8526 0,237 0,015 0,099
24-06-2007 7169 0,158 0,019 0,083
25-06-2007 4909 0,121 0,015 0,057
26-06-2007 7228 0,237 0,015 0,084
27-06-2007 2637 0,133 0,001 0,031
28-06-2007 106 0,004 0,000 0,001
29-06-2007 95 0,002 0,000 0,001
30-06-2007 87 0,002 0,001 0,001
01-07-2007 95 0,002 0,000 0,001
02-07-2007 3114 0,133 0,001 0,036
03-07-2007 4710 0,173 0,015 0,055
04-07-2007 6045 0,203 0,015 0,070
05-07-2007 4483 0,121 0,015 0,052
06-07-2007 4099 0,109 0,015 0,047
07-07-2007 5385 0,203 0,010 0,062
08-07-2007 5952 0,145 0,019 0,069
09-07-2007 5278 0,145 0,012 0,061
10-07-2007 4731 0,109 0,012 0,055
11-07-2007 5525 0,203 0,015 0,064
12-07-2007 5314 0,121 0,012 0,061
13-07-2007 7220 0,237 0,015 0,084
14-07-2007 6462 0,187 0,019 0,075
15-07-2007 7421 0,145 0,015 0,086
16-07-2007 8471 0,273 0,015 0,098
17-07-2007 6017 0,187 0,012 0,070
18-07-2007 12359 0,273 0,023 0,143
19-07-2007 7402 0,173 0,027 0,086
20-07-2007 8324 0,430 0,015 0,096
21-07-2007 8662 0,237 0,012 0,100
22-07-2007 11181 0,929 0,023 0,129
23-07-2007 6596 0,187 0,015 0,076
24-07-2007 6852 0,203 0,023 0,079
25-07-2007 7290 0,187 0,015 0,084
26-07-2007 7854 0,219 0,015 0,091  
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Quadro A. 6 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

27-07-2007 10880 0,335 0,015 0,126
28-07-2007 8205 0,187 0,027 0,095
29-07-2007 10777 0,456 0,019 0,125
30-07-2007 7978 0,187 0,023 0,092
31-07-2007 10417 0,430 0,019 0,121
01-08-2007 8628 0,255 0,023 0,100
02-08-2007 8633 0,255 0,012 0,100
03-08-2007 9471 0,219 0,012 0,110
04-08-2007 11662 0,273 0,015 0,135
05-08-2007 11481 0,293 0,027 0,133
06-08-2007 9076 0,219 0,023 0,105
07-08-2007 8181 0,237 0,019 0,095
08-08-2007 11342 0,358 0,015 0,131
09-08-2007 8990 0,219 0,015 0,104
10-08-2007 8358 0,314 0,012 0,097
11-08-2007 9877 0,293 0,015 0,114
12-08-2007 9972 0,255 0,019 0,115
13-08-2007 8629 0,273 0,023 0,100
14-08-2007 9786 0,381 0,015 0,113
15-08-2007 8669 0,203 0,023 0,100
16-08-2007 7203 0,203 0,019 0,083
17-08-2007 8570 0,237 0,015 0,099
18-08-2007 8002 0,255 0,015 0,093
19-08-2007 7613 0,219 0,015 0,088
20-08-2007 6451 0,237 0,015 0,075
21-08-2007 7212 0,203 0,012 0,083
22-08-2007 7464 0,273 0,015 0,086
23-08-2007 7534 0,255 0,015 0,087
24-08-2007 8982 0,255 0,019 0,104
25-08-2007 10088 0,237 0,023 0,117
26-08-2007 8331 0,255 0,019 0,096
27-08-2007 7968 0,314 0,023 0,092
28-08-2007 6492 0,158 0,012 0,075
05-09-2007 2857 0,158 0,037 0,033
06-09-2007 6977 0,255 0,032 0,081
07-09-2007 5937 0,158 0,015 0,069
08-09-2007 7785 0,237 0,027 0,090
09-09-2007 7541 0,187 0,019 0,087
10-09-2007 9650 1,688 0,019 0,112
11-09-2007 7686 0,219 0,032 0,089
12-09-2007 15698 2,074 0,043 0,182
13-09-2007 7212 0,219 0,019 0,083
14-09-2007 5601 0,145 0,015 0,065
15-09-2007 8317 0,405 0,019 0,096
16-09-2007 6295 0,219 0,023 0,073
17-09-2007 6426 0,187 0,012 0,074
18-09-2007 10441 0,219 0,037 0,121  
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Quadro A. 6 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

08-10-2007 1894 0,109 0,023 0,022
09-10-2007 4327 0,133 0,012 0,050
10-10-2007 5535 0,133 0,012 0,064
11-10-2007 6162 0,601 0,008 0,071
12-10-2007 4559 0,099 0,010 0,053
13-10-2007 6139 0,203 0,012 0,071
14-10-2007 6227 0,203 0,023 0,072
15-10-2007 5726 0,273 0,010 0,066
16-10-2007 4560 0,133 0,012 0,053
17-10-2007 4248 0,133 0,015 0,049
18-10-2007 4323 0,099 0,012 0,050
19-10-2007 3701 0,080 0,012 0,043
20-10-2007 6167 0,158 0,019 0,071
21-10-2007 5626 0,158 0,010 0,065
22-10-2007 4205 0,109 0,012 0,049
23-10-2007 4593 0,109 0,015 0,053
24-10-2007 5197 0,121 0,027 0,060
25-10-2007 4039 0,133 0,012 0,047
26-10-2007 4592 0,099 0,027 0,053
27-10-2007 5021 0,133 0,015 0,058
28-10-2007 6026 0,219 0,010 0,070
29-10-2007 5098 0,158 0,008 0,059
30-10-2007 5487 0,273 0,015 0,064
31-10-2007 5543 0,255 0,019 0,064
01-11-2007 5846 0,133 0,015 0,068
02-11-2007 5742 0,255 0,012 0,066
03-11-2007 5698 0,203 0,012 0,066
04-11-2007 5138 0,158 0,012 0,059
05-11-2007 4662 0,158 0,010 0,054
06-11-2007 3654 0,071 0,015 0,042
07-11-2007 3466 0,080 0,012 0,040
08-11-2007 8531 0,237 0,012 0,099
09-11-2007 7707 0,203 0,037 0,089
10-11-2007 5383 0,173 0,010 0,062
11-11-2007 6354 0,173 0,015 0,074
12-11-2007 4490 0,203 0,010 0,052
13-11-2007 3989 0,109 0,012 0,046
14-11-2007 7429 0,430 0,012 0,086
15-11-2007 5467 0,430 0,010 0,063
16-11-2007 3749 0,099 0,012 0,043
17-11-2007 5613 0,121 0,015 0,065
18-11-2007 6026 0,158 0,015 0,070
19-11-2007 7549 1,151 0,019 0,087
20-11-2007 18150 2,360 0,010 0,210
21-11-2007 6823 0,971 0,015 0,079
22-11-2007 11114 1,249 0,027 0,129
23-11-2007 7796 0,540 0,015 0,090
24-11-2007 5176 0,109 0,023 0,060
25-11-2007 7087 0,293 0,010 0,082
26-11-2007 4361 0,121 0,019 0,050  
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Quadro A. 6 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

27-11-2007 4301 0,121 0,010 0,050
28-11-2007 4804 0,121 0,015 0,056
29-11-2007 6416 0,483 0,010 0,074
30-11-2007 3657 0,080 0,010 0,042
01-12-2007 5943 0,173 0,010 0,069
02-12-2007 7913 0,335 0,019 0,092
03-12-2007 4945 0,314 0,023 0,057
04-12-2007 3496 0,089 0,010 0,040
05-12-2007 5233 0,173 0,010 0,061
06-12-2007 4007 0,089 0,015 0,046
07-12-2007 4090 0,109 0,015 0,047
08-12-2007 6095 0,273 0,008 0,071
09-12-2007 4997 0,187 0,015 0,058
10-12-2007 4468 0,145 0,015 0,052
11-12-2007 4764 0,121 0,012 0,055
12-12-2007 4758 0,121 0,012 0,055
13-12-2007 4008 0,109 0,012 0,046
14-12-2007 3762 0,089 0,012 0,044
15-12-2007 7131 0,335 0,015 0,083
16-12-2007 5687 0,203 0,010 0,066
17-12-2007 4060 0,133 0,019 0,047
18-12-2007 4110 0,099 0,006 0,048
19-12-2007 11279 1,059 0,023 0,131
20-12-2007 6133 0,314 0,019 0,071
21-12-2007 16079 0,701 0,049 0,186
22-12-2007 7580 0,255 0,010 0,088
23-12-2007 7266 0,314 0,008 0,084
24-12-2007 6449 0,293 0,015 0,075
25-12-2007 7839 0,314 0,019 0,091
26-12-2007 4626 0,121 0,015 0,054
27-12-2007 3978 0,099 0,008 0,046
28-12-2007 4356 0,133 0,010 0,050
29-12-2007 5422 0,145 0,015 0,063
30-12-2007 6443 0,203 0,019 0,075
31-12-2007 5037 0,133 0,015 0,058  
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Quadro A. 7 - Estatísticas diárias de caudais efluentes da ZHC de Fataca em 2007. 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

07-06-2007 2251 0,048 0,001 0,026
08-06-2007 1938 0,048 0,000 0,022
09-06-2007 1969 0,057 0,000 0,023
10-06-2007 3138 0,076 0,010 0,036
11-06-2007 2693 0,076 0,004 0,031
12-06-2007 2335 0,066 0,001 0,027
13-06-2007 2133 0,066 0,000 0,025
14-06-2007 2714 0,057 0,014 0,031
15-06-2007 5434 0,100 0,028 0,063
16-06-2007 5947 0,240 0,034 0,069
17-06-2007 8885 0,240 0,057 0,103
18-06-2007 3185 0,076 0,008 0,037
19-06-2007 3755 0,076 0,022 0,043
20-06-2007 3448 0,076 0,014 0,040
21-06-2007 2521 0,066 0,000 0,029
22-06-2007 2012 0,057 0,000 0,023
23-06-2007 3028 0,076 0,008 0,035
24-06-2007 4218 0,100 0,008 0,049
25-06-2007 2388 0,066 0,000 0,028
26-06-2007 2460 0,076 0,001 0,028
27-06-2007 2057 0,076 0,000 0,024
28-06-2007 267 0,010 0,000 0,003
29-06-2007 0 0,000 0,000 0,000
30-06-2007 0 0,000 0,000 0,000
01-07-2007 0 0,000 0,000 0,000
02-07-2007 0 0,000 0,000 0,000
03-07-2007 0 0,000 0,000 0,000
04-07-2007 56 0,018 0,000 0,001
05-07-2007 1176 0,040 0,000 0,014
06-07-2007 1112 0,076 0,000 0,013
07-07-2007 1197 0,100 0,000 0,014
08-07-2007 1903 0,240 0,002 0,022
09-07-2007 1112 0,048 0,000 0,013
10-07-2007 1222 0,066 0,000 0,014
11-07-2007 2297 0,076 0,000 0,027
12-07-2007 2563 0,076 0,000 0,030
13-07-2007 3311 0,113 0,002 0,038
14-07-2007 2352 0,100 0,001 0,027
15-07-2007 3248 0,128 0,008 0,038
16-07-2007 3584 0,218 0,008 0,041
17-07-2007 2751 0,100 0,004 0,032
18-07-2007 7714 0,288 0,014 0,089
19-07-2007 4432 0,128 0,002 0,051
20-07-2007 4779 0,113 0,010 0,055
21-07-2007 4743 0,240 0,002 0,055
22-07-2007 4747 0,218 0,014 0,055
23-07-2007 3444 0,160 0,010 0,040
24-07-2007 2993 0,100 0,000 0,035
25-07-2007 2776 0,088 0,000 0,032
26-07-2007 3415 0,076 0,001 0,040  
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Quadro A. 7- Estatísticas diárias de caudais efluentes da ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

27-07-2007 5378 0,113 0,022 0,062
28-07-2007 3953 0,144 0,004 0,046
29-07-2007 5060 0,113 0,014 0,059
30-07-2007 3940 0,100 0,002 0,046
31-07-2007 5339 0,128 0,014 0,062
01-08-2007 6229 0,144 0,018 0,072
02-08-2007 5342 0,128 0,010 0,062
03-08-2007 6364 0,144 0,018 0,074
04-08-2007 7881 0,144 0,028 0,091
05-08-2007 8911 0,160 0,028 0,103
06-08-2007 6963 0,160 0,022 0,081
07-08-2007 4619 0,100 0,010 0,053
08-08-2007 6177 0,144 0,034 0,071
09-08-2007 5880 0,144 0,028 0,068
10-08-2007 5351 0,100 0,022 0,062
11-08-2007 5790 0,113 0,040 0,067
12-08-2007 6604 0,128 0,040 0,076
13-08-2007 5848 0,113 0,040 0,068
14-08-2007 6243 0,113 0,034 0,072
15-08-2007 6430 0,113 0,040 0,074
16-08-2007 5243 0,100 0,023 0,061
17-08-2007 5151 0,113 0,022 0,060
18-08-2007 5851 0,113 0,028 0,068
19-08-2007 5892 0,113 0,040 0,068
20-08-2007 4531 0,100 0,014 0,052
21-08-2007 4668 0,088 0,022 0,054
22-08-2007 4306 0,100 0,008 0,050
23-08-2007 4632 0,113 0,010 0,054
24-08-2007 5301 0,113 0,010 0,061
25-08-2007 7580 0,128 0,057 0,088
26-08-2007 6211 0,128 0,022 0,072
27-08-2007 5737 0,113 0,022 0,066
28-08-2007 6079 0,113 0,028 0,070
05-09-2007 2081 0,088 0,022 0,024
06-09-2007 4653 0,076 0,028 0,054
07-09-2007 4791 0,076 0,028 0,055
08-09-2007 6151 0,113 0,048 0,071
09-09-2007 6569 0,100 0,040 0,076
10-09-2007 9382 0,263 0,022 0,109
11-09-2007 10065 0,160 0,088 0,116
12-09-2007 28798 2,583 0,088 0,333
13-09-2007 9329 0,263 0,048 0,108
14-09-2007 5583 0,100 0,022 0,065
15-09-2007 6543 0,100 0,034 0,076
16-09-2007 6062 0,100 0,040 0,070
17-09-2007 4273 0,076 0,034 0,049
18-09-2007 4088 0,066 0,028 0,047  
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Quadro A. 7- Estatísticas diárias de caudais efluentes da ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

08-10-2007 1444 0,048 0,034 0,017
09-10-2007 3337 0,057 0,018 0,039
10-10-2007 3641 0,066 0,018 0,042
11-10-2007 4640 0,076 0,022 0,054
12-10-2007 4033 0,066 0,022 0,047
13-10-2007 4661 0,076 0,034 0,054
14-10-2007 5245 0,088 0,040 0,061
15-10-2007 5264 0,100 0,034 0,061
16-10-2007 4991 0,088 0,040 0,058
17-10-2007 4436 0,076 0,028 0,051
18-10-2007 4319 0,076 0,028 0,050
19-10-2007 3888 0,066 0,028 0,045
20-10-2007 4560 0,076 0,034 0,053
21-10-2007 5741 0,088 0,040 0,066
22-10-2007 4785 0,076 0,040 0,055
23-10-2007 4467 0,066 0,034 0,052
24-10-2007 5496 0,076 0,048 0,064
25-10-2007 4624 0,076 0,040 0,054
26-10-2007 3945 0,066 0,034 0,046
27-10-2007 4570 0,066 0,034 0,053
28-10-2007 5593 0,100 0,034 0,065
29-10-2007 5670 0,100 0,040 0,066
30-10-2007 5814 0,088 0,040 0,067
31-10-2007 6208 0,113 0,048 0,072
01-11-2007 6086 0,100 0,048 0,070
02-11-2007 4545 0,076 0,028 0,053
03-11-2007 4628 0,076 0,028 0,054
04-11-2007 4486 0,076 0,034 0,052
05-11-2007 3992 0,066 0,034 0,046
06-11-2007 3333 0,057 0,018 0,039
07-11-2007 2921 0,048 0,018 0,034
08-11-2007 4431 0,128 0,022 0,051
09-11-2007 7312 0,128 0,048 0,085
10-11-2007 4552 0,076 0,040 0,053
11-11-2007 4726 0,088 0,034 0,055
12-11-2007 4341 0,076 0,028 0,050
13-11-2007 3622 0,057 0,034 0,042
14-11-2007 5296 0,100 0,034 0,061
15-11-2007 4632 0,076 0,034 0,054
16-11-2007 3795 0,076 0,028 0,044
17-11-2007 3930 0,066 0,028 0,045
18-11-2007 5187 0,088 0,040 0,060
19-11-2007 5657 0,314 0,034 0,065
20-11-2007 155298 16,826 0,113 1,797
21-11-2007 10585 0,263 0,076 0,123
22-11-2007 25190 0,660 0,128 0,292
23-11-2007 12867 0,218 0,113 0,149
24-11-2007 9680 0,178 0,066 0,112
25-11-2007 6181 0,113 0,048 0,072
26-11-2007 5847 0,113 0,040 0,068  
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Quadro A. 7- Estatísticas diárias de caudais efluentes da ZHC de Fataca em 2007.(cont.) 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

27-11-2007 5499 0,088 0,034 0,064
28-11-2007 5208 0,088 0,040 0,060
29-11-2007 5129 0,088 0,034 0,059
30-11-2007 4440 0,076 0,034 0,051
01-12-2007 4267 0,076 0,034 0,049
02-12-2007 6091 0,113 0,040 0,071
03-12-2007 4984 0,100 0,034 0,058
04-12-2007 3482 0,066 0,028 0,040
05-12-2007 3479 0,066 0,028 0,040
06-12-2007 3898 0,066 0,034 0,045
07-12-2007 3620 0,057 0,034 0,042
08-12-2007 4708 0,076 0,040 0,054
09-12-2007 4809 0,076 0,034 0,056
10-12-2007 4084 0,066 0,022 0,047
11-12-2007 4084 0,076 0,034 0,047
12-12-2007 4194 0,076 0,034 0,049
13-12-2007 4355 0,088 0,028 0,050
14-12-2007 3816 0,066 0,028 0,044
15-12-2007 5045 0,113 0,028 0,058
16-12-2007 5924 0,100 0,040 0,069
17-12-2007 4359 0,076 0,034 0,050
18-12-2007 4348 0,088 0,034 0,050
19-12-2007 23815 0,798 0,048 0,276
20-12-2007 12308 0,314 0,100 0,142
21-12-2007 24526 0,660 0,100 0,284
22-12-2007 7160 0,113 0,057 0,083
23-12-2007 6294 0,100 0,048 0,073
24-12-2007 5406 0,088 0,040 0,063
25-12-2007 6539 0,100 0,048 0,076
26-12-2007 5619 0,113 0,040 0,065
27-12-2007 3683 0,066 0,028 0,043
28-12-2007 3520 0,057 0,028 0,041
29-12-2007 3793 0,066 0,034 0,044
30-12-2007 4757 0,088 0,034 0,055
31-12-2007 4369 0,076 0,040 0,051  
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ETAR DE MALAVADO 

Quadro A. 8 – Estatísticas diárias de caudais afluentes à ZHC de Malavado em 2005. 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

23-08-2005 8479 0,295 0,023 0,098
24-08-2005 8307 0,295 0,027 0,096
25-08-2005 8521 0,205 0,027 0,099
26-08-2005 9266 0,316 0,019 0,107
27-08-2005 11152 0,360 0,023 0,129
28-08-2005 10521 0,383 0,019 0,122
29-08-2005 8279 0,295 0,023 0,096
30-08-2005 8215 0,295 0,023 0,095
31-08-2005 7821 0,256 0,032 0,091
01-09-2005 7646 0,275 0,027 0,088
02-09-2005 7884 0,295 0,019 0,091
03-09-2005 8830 0,256 0,023 0,102
04-09-2005 8588 0,337 0,027 0,099
05-09-2005 6828 0,221 0,027 0,079
06-09-2005 6693 0,160 0,019 0,077
07-09-2005 6755 0,189 0,023 0,078
08-09-2005 8987 0,256 0,019 0,104
09-09-2005 6447 0,189 0,016 0,075
10-09-2005 8940 0,275 0,019 0,103
11-09-2005 8166 0,221 0,027 0,095
12-09-2005 7229 0,316 0,019 0,084
13-09-2005 5986 0,383 0,019 0,069
14-09-2005 7384 0,256 0,016 0,085
15-09-2005 6918 0,205 0,016 0,080
16-09-2005 7277 0,238 0,019 0,084
17-09-2005 7349 0,275 0,016 0,085
18-09-2005 7749 0,238 0,016 0,090
19-09-2005 2996 0,111 0,000 0,035
20-09-2005 1 0,000 0,000 0,000
21-09-2005 3456 0,238 0,000 0,040
22-09-2005 6627 0,360 0,019 0,077
23-09-2005 6031 0,316 0,013 0,070
24-09-2005 7792 0,316 0,013 0,090
25-09-2005 7850 0,275 0,016 0,091
26-09-2005 7138 0,256 0,016 0,083
27-09-2005 6034 0,275 0,013 0,070
28-09-2005 6123 0,316 0,016 0,071
29-09-2005 6054 0,360 0,004 0,070
30-09-2005 6117 0,221 0,013 0,071
01-10-2005 6977 0,316 0,016 0,081
02-10-2005 7598 0,383 0,019 0,088
03-10-2005 6026 0,221 0,013 0,070
04-10-2005 5500 0,238 0,010 0,064
05-10-2005 7250 0,275 0,006 0,084
06-10-2005 6063 0,316 0,010 0,070
07-10-2005 5935 0,295 0,010 0,069  
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Quadro A. 9 – Estatísticas diárias de caudais efluentes da ZHC de Malavado em 2005. 

Data Volume diário Qmáx Qmin Qmed
[l/dia] [l/s] [l/s] [l/s]

23-08-2005 3556 0,092 0,009 0,041
24-08-2005 3565 0,092 0,006 0,041
25-08-2005 3979 0,092 0,006 0,046
26-08-2005 4373 0,092 0,012 0,051
27-08-2005 5438 0,119 0,009 0,063
28-08-2005 5999 0,119 0,009 0,069
29-08-2005 4246 0,119 0,012 0,049
30-08-2005 3790 0,105 0,012 0,044
31-08-2005 3633 0,070 0,012 0,042
01-09-2005 3308 0,081 0,009 0,038
02-09-2005 3188 0,081 0,009 0,037
03-09-2005 3675 0,070 0,012 0,043
04-09-2005 3616 0,070 0,012 0,042
05-09-2005 3152 0,070 0,015 0,036
06-09-2005 3126 0,060 0,015 0,036
07-09-2005 4663 0,081 0,036 0,054
08-09-2005 4213 0,081 0,020 0,049
09-09-2005 3317 0,081 0,015 0,038
10-09-2005 3518 0,081 0,015 0,041
11-09-2005 4459 0,092 0,024 0,052
12-09-2005 3441 0,070 0,024 0,040
13-09-2005 242 0,060 0,043 0,003
19-09-2005 604 0,024 0,009 0,007
20-09-2005 380 0,012 0,000 0,004
21-09-2005 31 0,004 0,000 0,000
22-09-2005 1010 0,024 0,004 0,012
23-09-2005 1984 0,036 0,015 0,023
24-09-2005 2882 0,051 0,015 0,033
25-09-2005 3715 0,070 0,020 0,043
26-09-2005 4072 0,070 0,024 0,047
27-09-2005 2490 0,051 0,015 0,029
28-09-2005 2386 0,051 0,015 0,028
29-09-2005 2471 0,051 0,015 0,029
30-09-2005 2676 0,043 0,015 0,031
01-10-2005 3189 0,051 0,015 0,037
02-10-2005 4250 0,070 0,024 0,049
03-10-2005 3512 0,081 0,020 0,041
04-10-2005 2806 0,060 0,020 0,032
05-10-2005 3677 0,060 0,020 0,043
06-10-2005 3303 0,060 0,015 0,038
07-10-2005 3429 0,060 0,024 0,040  
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Quadro A. 10 – Dados meteorológicos registados na estação de Odemira do sistema 
SAGRA, e evapotranspiração potencial calculada. 

Data Tmed Tmax Tmin HRmed HRmax HRmin RSG VVmed VVmax ET0

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%] [%] [kj/m2] [m/s] [m/s] [mm]
01-06-2007 16,3 21 11,2 79,6 98,5 50,7 29 605 2,3 7,5 4,3
02-06-2007 21,1 30,6 11,4 63,4 98,3 28,2 30 383 2,5 8,3 6
03-06-2007 20 27,1 12,8 68 95,1 42,3 30 510 1,7 6,6 5,6
04-06-2007 19 25,8 12,8 74,9 96,7 44,3 29 389 1,2 4,8 5,1
05-06-2007 17,7 24,1 11,5 83,2 100 53,1 30 478 1,1 3,6 5
06-06-2007 17,1 20,9 12,5 84,7 99,5 67,5 30 640 1,3 4,3 4,6
07-06-2007 17,4 22,3 10,8 86 100 62 19 636 1,4 4,9 3,1
08-06-2007 19 23,3 14,5 77,4 97,6 53,1 26 246 1,6 5,3 4,3
09-06-2007 19 22,8 15,6 79,8 97,8 45,7 26 881 2,3 7,1 4,6
10-06-2007 18,6 22,2 14,5 84,6 99,2 64,9 30 859 2,5 6,9 4,6
11-06-2007 17,3 22,4 11,6 83,9 100 58,8 30 297 1,7 5,8 4,6
12-06-2007 17,7 22,2 11,2 82,6 100 54,6 30 032 1,8 6 4,4
13-06-2007 18 21,6 11,4 80,7 99,3 60,5 28 185 2,4 7 3,9
14-06-2007 18,8 21,1 17,6 92,1 98,3 81,8 11 635 4,5 16 1,9
15-06-2007 18,7 21 17,6 97,4 99,6 89,4 9 069 3,4 8,8 1,6
16-06-2007 19,5 22,5 17,5 92,3 98,8 75,4 13 612 4,7 9,9 2,5
17-06-2007 19,4 22,3 15,2 87,5 99,7 66,7 30 068 2,9 10,1 4,4
18-06-2007 18,6 22,2 13,8 84,9 100 60,6 31 375 2 6,8 4,6
19-06-2007 17,9 22,3 13,7 89,4 100 67,4 18 945 2,3 7,9 3,1
20-06-2007 17,8 24,7 12,6 80,1 100 51,2 30 007 1,7 6,5 4,7
21-06-2007 17,1 21,4 11,6 77,9 99,9 49 31 049 2,8 8,4 4,6
22-06-2007 17,8 22,4 12,3 73,9 94,4 45,6 31 898 3,1 8,3 4,8
23-06-2007 18,4 26,6 10,7 76,5 100 47,9 31 981 2,1 6,9 5,4
24-06-2007 17,1 21,6 10,2 83,7 100 65 31 212 1,9 6,9 4,5
25-06-2007 18,1 22,5 13,5 82,8 100 58,5 27 522 2,7 7,5 4
26-06-2007 16,7 20,6 11,8 79,5 97,1 62,9 31 565 2,6 8,9 4,6
27-06-2007 16,8 22,7 9,8 80,4 100 59 31 477 1,8 6,3 4,6
28-06-2007 17,2 22,9 11,1 78,2 99,9 53,7 31 386 2 6,1 4,7
29-06-2007 16,9 22,4 10,3 77,7 100 52,9 32 349 2,1 10,5 4,8
30-06-2007 17,3 22,5 10 83,8 100 56,8 32 552 2,4 7,3 4,2
01-07-2007 18,8 22,1 15,9 84 98,8 61,2 29 407 2,8 7,9 4,3
02-07-2007 18,5 22,5 15,1 83,4 100 62,9 28 357 2,8 7,9 4,5
03-07-2007 19,3 25 14,3 83,7 98,1 63,6 28 511 3 8,3 4,6
04-07-2007 20,1 24,4 13,9 76,9 97,2 57 29 969 3,1 8,4 4,6
05-07-2007 20,1 28 11,4 71,1 96,5 41,7 30 886 1,5 5,5 5,2
06-07-2007 20,8 27,6 14,6 74,8 96,8 46 29 430 1,5 5,9 5,3
07-07-2007 19,6 25,5 14,1 81,5 100 54,2 29 796 1,4 5,1 5,1
08-07-2007 19,4 25,9 12,5 77,6 98,7 56,1 31 418 2,3 7,3 5,3
09-07-2007 18,8 25,1 12 66,5 94,5 42,9 31 484 3,1 9,1 5,7
10-07-2007 18,9 25,9 11 73,3 98,8 48 30 652 1,7 5,8 5,1
11-07-2007 22,8 32,5 14 62,1 94,7 30,7 29 189 2,1 7,3 6
12-07-2007 20,2 27 12,7 74,4 97,5 50,6 30 370 1,2 4,4 5,5
13-07-2007 18,5 26,6 12,3 80,4 100 40,4 31 090 1,4 4,6 5,3
14-07-2007 18,3 24,5 11,7 83,1 100 55,1 30 403 1,5 5,1 4,8
15-07-2007 19,4 25,6 13,1 87,2 100 58,7 23 134 1,7 7 3,9
16-07-2007 19,4 24,2 13,1 83,6 100 45,2 28 942 1,9 5,9 4,5
17-07-2007 19 23,1 14,7 80,8 99,7 59,9 29 905 2,8 7,9 4,5
18-07-2007 17,9 22,7 12 79,6 98,6 60,8 30 817 3 8,6 4,6
19-07-2007 17,6 21,5 12,6 80,8 99,8 61,2 30 431 3,1 9,6 4,3
20-07-2007 17,2 21,7 11,8 78,7 100 57 30 420 3,1 9,6 4,4
21-07-2007 17,1 21,3 11,4 80 100 60,6 30 873 3 8,6 4,3
22-07-2007 17,4 21,9 10,1 82,4 100 55 30 750 1,9 6,1 4,2
23-07-2007 18,6 22,9 14,6 89,7 100 63,8 17 069 2 6,3 2,6
24-07-2007 18,3 24,5 11,9 79,3 98,6 53,4 30 462 2,3 6,8 5
25-07-2007 18,3 24,1 11,6 79,7 100 56,7 30 821 1,8 5,3 4,9  
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Quadro A. 10– Dados meteorológicos registados na estação de Odemira do sistema SAGRA, e 

evapotranspiração potencial calculada. (cont.) 

Data Tmed Tmax Tmin HRmed HRmax HRmin RSG VVmed VVmax ET0

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%] [%] [kj/m2] [m/s] [m/s] [mm]
26-07-2007 18,6 25,4 11,1 81,6 100 57,6 30 766 2 7 4,8
27-07-2007 19,3 27 10,6 74,1 100 36,2 30 691 1,7 5,5 5
28-07-2007 23,1 35,7 13,6 63,5 91,8 29,6 29 116 1,5 7,6 5,9
29-07-2007 26,3 34,4 18,2 54,6 93,2 25,9 28 212 1,3 4,5 6
30-07-2007 27 39 16,6 44,6 90,2 17,8 28 074 1,6 5,6 7
31-07-2007 18,6 23,2 15,2 90,2 100 67,5 20 922 1,5 5,5 4,2
01-08-2007 19,9 24 15,6 84,2 99,2 63 28 789 2,6 8,3 4,4
02-08-2007 19,6 25,5 13,8 82,3 100 58,1 29 484 1,6 5,5 4,9
03-08-2007 22,7 31,1 15,4 68 96,7 39,9 28 508 1,2 4,5 5,3
04-08-2007 24,8 30,9 19,4 60,3 92,5 41,2 24 687 1,9 6,1 5,5
05-08-2007 20,4 23,9 16,7 83,5 98,6 64,6 24 607 2,1 6,6 4,5
06-08-2007 18,8 21,9 15,2 83 99,3 62 24 318 2,8 7,8 3,8
07-08-2007 17,2 22,4 12,3 80,3 98,7 57,7 28 522 1,7 5,4 4,4
08-08-2007 18,9 25,1 11,5 75,6 100 48,5 28 312 1,2 4,1 4,5
09-08-2007 20,5 30,9 14,3 68,7 93 30,4 27 039 1,3 4,6 5
10-08-2007 18,8 23,6 12,2 83,3 100 57,5 28 163 1,3 4,4 4,6
11-08-2007 19,3 23 15,3 77,7 97,5 58 27 129 2 5,6 4,3
12-08-2007 18 22,3 14 85,6 100 62,2 27 901 2,1 7,6 4,2
13-08-2007 17,5 21,5 12,3 86,1 100 64,9 22 907 2 7,8 3,4
14-08-2007 18 22,5 11,6 83,6 100 61,3 28 800 1,9 6,8 3,9
15-08-2007 20,2 26,8 16,4 87,4 98,8 61,6 18 615 1,8 5,6 3,2
16-08-2007 18,2 24,3 11,9 77,5 98,9 50 28 149 2,8 9,9 4,7
17-08-2007 18,5 28 10,4 73,4 98,4 36,7 27 891 1,7 7,5 4,9
18-08-2007 17,7 23,4 11,1 78,2 97,9 59,3 28 453 1,7 5,6 4,5
19-08-2007 18,4 25,2 12,2 75,4 99 48,8 28 240 2,4 8,3 4,8
20-08-2007 18,8 27,7 9,5 67,7 99,5 36,6 27 346 2,3 8 5,2
21-08-2007 18,5 24,5 11,7 73,8 100 46,2 27 838 2,3 8,3 4,6
22-08-2007 18,6 26,9 8,5 63,6 100 31,1 27 463 2,2 7,5 5
23-08-2007 22,6 29,3 15,8 48 65,7 26,7 26 624 2,7 7,5 5,7
24-08-2007 22 28,4 14,5 53,5 84,7 30,2 26 107 1,7 4,4 5,3
25-08-2007 20,1 27,5 14,1 69,4 94,8 35,8 14 630 1,9 7,6 3,8
26-08-2007 20,7 28,7 13,7 73,7 99,4 40,9 24 908 1,5 4,8 4,6
27-08-2007 19,8 27,3 12,7 73 98,2 43,8 25 933 1,4 4,4 4,5
28-08-2007 18,5 21,9 15 85,3 99,6 67,1 24 711 1,8 6,6 3,8
29-08-2007 19,8 23,3 15,9 86,4 98,5 66,1 23 980 1,8 5,3 3,7
30-08-2007 18,7 22 14,7 88,6 99,5 72 19 737 1,6 4,8 3,1
31-08-2007 22,6 33,7 13,8 58,1 100 22,8 24 565 2,2 9,4 5,7
01-09-2007 20,8 27,2 14,2 72,2 95,8 48,3 23 081 1,4 4,8 4,4
02-09-2007 20,6 25,9 16,3 81,5 99 50,9 24 159 1,3 4,8 4,2
03-09-2007 19 22,8 16,2 85,9 97,6 67,3 23 508 1,3 4,1 3,9
04-09-2007 19,1 23,9 15 86,5 100 64,6 23 020 1,1 4 3,7
05-09-2007 21,8 32,1 14,7 70,5 100 28,2 21 246 1,5 6,9 4,1
06-09-2007 24,7 30,7 18,6 61,9 93,6 38 18 632 3,2 9,4 5,1
07-09-2007 20,8 26,8 17,8 83,5 96,5 58,3 8 985 1,7 5 2,8
08-09-2007 20,1 23,2 18,9 91,1 98,2 74,2 10 031 1,5 4,6 2,3
09-09-2007 19,9 23,2 17,4 89,2 97,5 69,5 17 020 2,1 5,6 2,9
10-09-2007 18,6 23,9 15,3 91,4 100 61,6 12 338 1,3 5,3 2,4
11-09-2007 19,1 26,4 15,9 89,4 100 60,3 7 704 1,1 5,6 1,9
12-09-2007 18,7 25,3 15,8 89 98,3 58,8 13 274 1,3 5,1 2,7
13-09-2007 19,8 28,2 15,2 85 100 48,9 20 013 1,2 4,9 3,6
14-09-2007 19,7 22,9 16,3 89,3 100 73,6 19 876 1,8 5,8 3,2
15-09-2007 20,3 27,5 16,1 83,2 100 48,8 22 121 1,2 4 3,8  



 

 A.31 

Quadro A. 10– Dados meteorológicos registados na estação de Odemira do sistema SAGRA, e 

evapotranspiração potencial calculada. (cont.) 

Data Tmed Tmax Tmin HRmed HRmax HRmin RSG VVmed VVmax ET0

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%] [%] [kj/m2] [m/s] [m/s] [mm]
16-09-2007 21 28,1 16,5 81,7 98,4 52,3 13 658 1,6 5,1 3,1
17-09-2007 19,5 23,6 15 88,1 100 67 14 445 1,3 4,5 2,7
18-09-2007 18,7 24,5 15,2 87,3 100 54,3 17 209 1,3 5,8 2,9
19-09-2007 18,6 24 14,5 88,7 100 64,4 16 885 1,4 4,9 2,8
20-09-2007 18,8 26,4 13,9 88,5 100 60,5 15 966 1,2 4 2,7
21-09-2007 19,4 23,4 14,5 90,6 99,8 69,8 13 188 1,5 5,5 2,1
22-09-2007 17,7 22,4 12,8 83,9 100 56,7 21 937 1,7 5,6 3,2
23-09-2007 17,3 22,7 12,1 85,9 100 60,6 22 050 1,5 4,9 3,1
24-09-2007 19,6 26,9 12,4 70,6 100 38,3 21 191 1,8 5,6 3,6
25-09-2007 16,6 22,1 10,8 82,9 100 53,2 21 874 1,7 5,4 3,3
26-09-2007 16,2 25,3 9,6 77,7 97,8 46,8 19 746 1,3 4,4 3,2
27-09-2007 16,4 24,8 9,2 77,9 100 41 21 731 1,2 4,3 3,4
28-09-2007 16,1 23,2 10 86,3 100 43,1 19 652 1,5 6,3 2,8
29-09-2007 19,5 23,8 16 77,6 98,5 52 16 657 3,5 10,5 3,1
30-09-2007 20,2 22,8 18,4 92,8 99,1 81,5 5 542 3,8 8,8 1,5
01-10-2007 19,8 23,1 16 90,6 98 73,1 9 415 2 6,5 1,8
02-10-2007 17,4 23 13 90,4 100 62,1 7 280 1,2 4,8 1,6
03-10-2007 17,1 23,9 12 85,3 100 54,6 15 972 1,1 4,8 2,4
04-10-2007 17,9 23,7 13 86,4 100 54,5 18 987 1,1 4,5 2,6
05-10-2007 17,4 24,1 12,6 80,5 100 49,7 18 572 1,3 4,9 2,9
06-10-2007 17,6 25,2 12,6 81,3 100 43,7 18 055 1,4 4,4 2,9
07-10-2007 18 24,1 12,6 85 100 57,9 17 985 1,3 5,5 2,7
08-10-2007 17,9 23,9 14 81,5 100 57,3 12 742 1,5 5,1 2,3
09-10-2007 21,3 31,5 13,1 63,2 94,2 27,6 18 664 2,1 8,3 4,1
10-10-2007 21,5 31,3 15,4 54,5 72,2 28 18 970 2,6 9,8 4,7
11-10-2007 20 28 13,3 52,3 75,6 31,4 18 787 2,4 6,1 4,6
12-10-2007 18,3 26,9 13,8 57,4 92 30,4 17 920 2,3 8,4 4,1
13-10-2007 18 25,3 12,4 74,2 97,2 45,8 14 398 1,9 6 2,9
14-10-2007 19,4 27,5 12,6 76,4 96,8 48,5 15 630 1,9 6,4 2,9
15-10-2007 18,4 25 15,8 88,6 98,4 61,1 5 824 2,1 8,6 2
16-10-2007 18,8 25,8 13,7 82 98 52,4 14 448 1,7 5,1 2,7
17-10-2007 19,7 27,6 14,1 68,4 91,4 33,4 16 752 2,1 6,6 3,6
18-10-2007 19,9 28,6 14,9 62,1 92,7 26,4 16 533 2,3 5,4 4
19-10-2007 18,8 27,3 14,1 68,5 98,9 37,7 17 115 2,3 8,3 3,8
20-10-2007 18,1 24,8 11,6 77,5 99,2 50,4 16 543 1,5 5,3 2,8
21-10-2007 16,4 25,5 10,3 75,6 100 35,3 17 120 1,3 4,5 2,8
22-10-2007 14,7 21,8 7,4 87,3 100 53,1 16 118 1,3 4,4 2,3
23-10-2007 15,5 20,3 10,6 87,6 100 64,9 13 259 1,4 5,3 1,6
24-10-2007 16,4 20,2 13,1 88,5 100 70,2 14 291 2,1 6,6 1,8
25-10-2007 15,6 20,6 9,8 85,6 100 54,2 16 057 1,7 6,9 2,1
26-10-2007 14 20,6 7,9 82,2 100 49,2 16 111 1,6 6,4 2,1
27-10-2007 15,1 23,5 9,5 72,7 94,6 38,8 15 986 2,3 8 2,8
28-10-2007 16,2 24,3 11,7 66 94 37,1 15 417 2,6 6,6 3,2
29-10-2007 15,9 20,8 10 73,4 93,7 46,5 13 477 2,6 7,9 2,4
30-10-2007 15,4 22,7 7,4 75,1 100 46,4 15 364 1,9 5,8 2,2
31-10-2007 15 22,9 9 49,9 75,2 25,2 15 761 2,7 11,4 3,6
01-11-2007 14,3 23,1 8,1 52,3 71 29 15 352 2,2 6,5 3,2
02-11-2007 15,9 24,6 10,6 55,1 94 29,2 14 958 2,2 6 3,2
03-11-2007 14,9 24,5 8,6 74,3 100 32,5 14 638 1,6 5,3 2,7
04-11-2007 15,4 25,1 10,1 71,2 91,7 36,4 14 434 2,2 6,8 2,9  
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Quadro A. 10– Dados meteorológicos registados na estação de Odemira do sistema SAGRA, e 

evapotranspiração potencial calculada. (cont.) 

 

Data Tmed Tmax Tmin HRmed HRmax HRmin RSG VVmed VVmax ET0

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%] [%] [kj/m2] [m/s] [m/s] [mm]
05-11-2007 16,3 27,3 10 66,2 92,6 23,2 14 368 1,9 6 3,2
06-11-2007 17 28,2 9,7 54,4 93,1 17 14 666 2,4 11,4 3,9
07-11-2007 16,1 26,3 8,6 63,6 98,3 26,6 14 238 1,7 5,8 2,9
08-11-2007 14,9 24,1 8 75,7 99,8 31,5 13 900 1,2 4,8 2,2
09-11-2007 15,2 23,2 8,7 66 100 23,7 13 288 1,3 5,1 2,1
10-11-2007 15,7 23,6 9,9 80,9 100 46,3 12 071 1,4 4,4 1,8
11-11-2007 15,4 24 10,3 79,1 100 38,6 10 988 1,2 3,9 1,9
12-11-2007 14,8 22,4 9,9 65 95,6 26,9 9 809 1,4 4,4 2,2
13-11-2007 14,4 21,4 8,1 68,3 98,4 42,8 12 264 1,8 5,9 2,1
14-11-2007 11,8 19 3,8 77,8 100 40,7 12 900 1,8 6,3 1,8
15-11-2007 12,2 22,1 4 70,2 99,4 27,9 13 055 1,8 6,8 2,1
16-11-2007 14 22,1 8,5 48,7 66,7 27,8 9 558 2,1 5,8 2,8
17-11-2007 14,1 20,3 9,9 42,5 69,2 27,4 8 060 2,3 5,5 2,9
18-11-2007 13,4 21 6,7 59,2 90,4 31 11 973 1,3 4 1,9
19-11-2007 16 20,7 10,1 85,7 98,1 64,5 5 198 4,1 12,4 1,1
20-11-2007 15,9 18,7 9,5 93,8 100 84,4 3 869 4 12,6 0,4
21-11-2007 13,7 18,8 9,4 86,1 100 58,8 10 948 1,6 6,8 1,3
22-11-2007 13,4 17,3 9,1 82,2 100 61,9 11 401 2,2 8 1,4
23-11-2007 11,8 18,1 8,5 86,6 99,1 55,7 9 107 1,5 5 1,2
24-11-2007 10,4 15,9 6 67,6 90,3 40,7 12 210 3,3 7,9 2,3
25-11-2007 10,5 17,8 6,7 62,8 77 40 12 344 3,2 7,6 2,6
26-11-2007 10,3 17,7 3 63,1 85,4 40,7 12 294 2,4 8,1 2
27-11-2007 11,4 19,9 6,1 72,6 94,1 39,5 11 813 2 8,8 1,8
28-11-2007 10,5 19 5,2 81,4 100 49,1 11 732 1,4 5,6 1,5
29-11-2007 9,7 15,8 4,7 82,7 97,4 59,7 11 454 1,6 5,1 1,3
30-11-2007 9,8 18,4 4,3 80,8 100 36,3 11 726 1,4 5,1 1,4
01-12-2007 11,6 17,8 4,8 82 100 47,2 9 599 1,1 5,8 1
02-12-2007 12 16,6 6,6 85,4 99,9 57,3 11 337 1,8 6 1
03-12-2007 12,2 17,8 6,1 85,1 100 58,8 9 393 1,9 6,1 1
04-12-2007 13,5 19,8 10,3 90,1 100 56,6 10 545 1,4 7,1 1,1
05-12-2007 12,7 18,5 8,3 88,7 100 61,5 11 068 1,8 5,1 1,4
06-12-2007 12 17,4 8,7 95,7 100 79,2 6 724 1,7 5,3 1
07-12-2007 13 18,1 8,3 90,4 100 65 9 577 2,1 8 0,9
08-12-2007 13,1 17 7,9 90,1 100 68,5 9 521 1,6 6,3 0,9
09-12-2007 13,9 17,5 8,1 93,2 100 81,4 5 006 1,6 6,9 0,5
10-12-2007 11,4 16,8 5,5 71 91,6 44,8 11 152 2 6,5 1,5
11-12-2007 9,5 18,3 3,4 70,5 95,7 35,2 10 790 2 9,1 1,8
12-12-2007 10,1 18 4,6 58,9 81,8 29,9 11 241 2,2 6,3 2
13-12-2007 10,6 18,9 4 66,8 96,2 31,6 11 184 1,9 5,1 1,9
14-12-2007 11 19,4 5 71 95 45 10 821 1,8 5 1,7
15-12-2007 9,4 16,4 1,3 70,4 94,5 34 11 069 2 4,8 1,6
16-12-2007 7,1 15,5 1,1 72,4 98,2 33,8 10 724 1,1 3,8 1,2
17-12-2007 10,6 16,5 4,2 73,9 97,1 52,8 8 733 1,7 5,4 1
18-12-2007 14 18 10,4 71,4 88,7 53,7 4 559 3,9 11,3 1,8
19-12-2007 13,5 15,5 11,7 89,1 98,3 71,9 1 093 4,1 11,5 1,1
20-12-2007 13,6 15,9 11,5 84,2 96,9 73,8 5 254 4,3 10,3 1,2  

 

 

 



 

 A.33 

Quadro A. 10– Dados meteorológicos registados na estação de Odemira do sistema SAGRA, e 

evapotranspiração potencial calculada. (cont.) 

Data Tmed Tmax Tmin HRmed HRmax HRmin RSG VVmed VVmax ET0

[ºC] [ºC] [ºC] [%] [%] [%] [kj/m2] [m/s] [m/s] [mm]
21-12-2007 12,4 16,2 9,5 90,2 98,7 74,6 7 381 3,1 9,6 1
22-12-2007 11,9 17,3 8,5 81,9 97,9 61,2 9 789 2,2 7,4 1,4
23-12-2007 11,4 16,8 6,9 84 95,8 63,5 9 058 1,9 4,5 1,2
24-12-2007 11,6 19,7 6,2 85,9 100 51,1 10 484 1,4 4,6 1,2
25-12-2007 11,1 16,5 4,8 88,8 100 70,2 7 145 2,2 9 1
26-12-2007 10,5 15,1 4,9 78,9 98,5 60 10 371 2,3 7,5 1,2
27-12-2007 10,4 17,3 6,1 79,4 97 51,7 9 295 2,7 8,5 1,5
28-12-2007 11,3 18,5 6,8 75,7 93,2 42,7 10 660 1,9 5 1,5
29-12-2007 9,6 16,2 3,6 84,2 98,3 52,5 10 885 1,7 4,3 1,3
30-12-2007 10,1 17,4 3,5 79,1 100 53,5 10 507 1,9 4,6 1,5
31-12-2007 9,8 15,8 5,2 81,9 99,4 51 10 853 1,5 5 1,2  

Legenda: 

• Tmed - temperatura média do ar; 

• Tmax - temperatura máxima do ar; 

• Tmin - temperatura mínima do ar; 

• HRmed - humidade relativa média do ar; 

• HRmax - humidade relativa máxima do ar; 

• HRmin - humidade relativa mínima do ar; 

• RSG - radiação solar global; 

• VVmed - velocidade média do vento; 

• VVmax - velocidade máxima do vento; 

• ET0 - evapotranspiração potencial 

 





 

 

Anexo V – Resultados da 
qualidade da água nas zonas 

húmidas construídas de Fataca 
e Malavado 

 

 





 A.37 

ETAR DE FATACA 

Quadro A. 11 – Concentrações da CBO5, CQO e SST na ZHC de Fataca em 2005. 

Data CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout

11-07-2005 135 439 55

18-07-2005 151 28 345 102 55 3

25-07-2005 209 44 488 104 75 39

01-08-2005 137 45 396 144 43 7

04-08-2005 131 37 463 184 52 3

08-08-2005 507 55 984 180 94 4

16-08-2005 293 225 594 507 49 9

22-08-2005 231 105 610 299 42 39

29-08-2005 248 91 610 259 41 8

07-09-2005 277 98 600 267 68 22

12-09-2005 282 102 616 232 82 22

19-09-2005 235 91 548 272 38 8

26-09-2005 214 106 578 240 28 16  

Quadro A. 12 – Concentrações de CT, CF e Ent. na ZHC de Fataca em 2005. 

Data CT [NMP/100 ml] CF [NMP/100 ml] Ent. [NMP/100 ml]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout

11-07-2005 2,7E+06 1,9E+06 2,5E+01

18-07-2005 4,8E+06 2,7E+04 1,2E+06 8,1E+04 2,8E+04 <100

25-07-2005 3,6E+06 1,0E+04 2,6E+06 5,0E+02 2,0E+01 <10

01-08-2005 1,2E+07 4,0E+03 1,3E+06 7,8E+02 1,0E+02 <11

04-08-2005 2,2E+06 1,2E+04 1,5E+06 4,4E+02 <100 <12

08-08-2005 9,3E+05 9,5E+03 6,2E+05 3,1E+03 7,2E+03 <2

16-08-2005 3,7E+06 2,0E+04 1,2E+06 1,1E+04 8,0E+02 <30

22-08-2005 5,5E+06 1,5E+04 2,6E+06 1,4E+04 3,6E+03 <10

29-08-2005 2,3E+06 2,2E+04 1,5E+06 5,1E+03 5,6E+03 <10

07-09-2005 1,8E+06 2,1E+04 1,2E+06 4,9E+03 6,0E+01 <2

12-09-2005 3,7E+06 1,8E+04 2,8E+06 5,6E+03 2,4E+03 <2

19-09-2005 2,3E+06 2,4E+04 7,0E+04 1,1E+04 1,5E+03 <2

26-09-2005 2,5E+06 2,5E+03 2,3E+06 2,5E+03 4,9E+02 <10  



A.38 

Quadro A. 13 – Concentrações de oxigénio dissolvido, temperatura, pH e transmitância na 
ZHC de Fataca em 2005. 

Data Oxig. diss. [mg/l] T [ºC] pH Transm. [%]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fout

11-07-2005 0,4 27,4 6,94

18-07-2005 0,7 2,7 25,9 19,9 7,11 7,03 23%

25-07-2005 0,7 2,5 26,5 20,1 7,04 7,04

01-08-2005 0,7 1,2 25,7 19,9 7,23 7,09 17%

04-08-2005 0,5 1,3 26,1 21,3 7,12 7,05

08-08-2005 0,1 0,9 26,1 20,2 8,40 7,13 23%

16-08-2005 0,7 0,6 26,2 19,9 1,8%

22-08-2005

29-08-2005 0,5 0,3 25,0 19,9 7,2 7,5 12%

07-09-2005 0,6 1,1 24,4 19,6 7,3 7,5 11%

12-09-2005 0,8 0,5 23,5 20,0 7,2 7,5 14%

19-09-2005 0,5 0,4 7,2 7,3 10%

26-09-2005 0,4 0,4 7,2 7,5 10%  
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Quadro A. 14 – Concentrações da CBO5, CQO e SST na ZHC de Fataca em 2007/2008. 

Data CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout

14-05-2007 210 40 400 78 60 <17

23-05-2007 230 20 390 78 48 <17

13-06-2007 130 22 390 77 70 5

20-06-2007 180 41 310 70 60 9

27-06-2007 170 23 310 62 68 11

05-07-2007 170 12 350 85 64 27

11-07-2007 180 20 330 93 82 32

18-07-2007 140 10 330 78 62 14

25-07-2007 170 13 330 85 80 13

01-08-2007 160 10 310 62 47 9

08-08-2007 220 10 360 78 62 8

16-08-2007 140 10 260 62 63 11

22-08-2007 140 10 350 77 44 7

29-08-2007 160 10 300 70 49 6

05-09-2007 180 10 380 70 40 8

12-09-2007 160 11 270 78 46 18

08-10-2007 59 11 500 56 64 15

12-11-2007 190 10 330 41 79 16

19-11-2007 100 10 360 75 84 15

26-11-2007 30 11 230 48 68 39

03-12-2007 100 20 330 34 79 36

10-12-2007 40 11 380 52 59 22

17-12-2007 200 10 390 28 64 27

21-01-2008 340 20 350 55 96 9

29-01-2008 400 50 450 63 58 6  
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Quadro A. 15 – Concentrações de CT, CF, Ent. e E. coli na ZHC de Fataca em 2007/2008. 

Data CT [NMP/100 ml] CF [NMP/100 ml] Ent. [NMP/100 ml] E. coli  [NMP/100 ml]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout

14-05-2007 3,00E+06 1,50E+04 1,50E+06 1,40E+04 7,50E+03 1,90E+02 1,50E+06 1,40E+04

23-05-2007 1,50E+06 3,80E+03 1,00E+06 2,30E+03 2,30E+03 3,60E+01 1,00E+06 2,30E+03

13-06-2007 2,20E+06 2,20E+03 9,10E+05 1,20E+03 3,00E+03 0,00E+00 9,10E+05 1,20E+03

20-06-2007 4,50E+06 1,00E+04 3,10E+06 6,50E+03 6,30E+03 1,70E+02 3,10E+06 6,50E+03

27-06-2007 2,30E+06 3,40E+03 7,90E+05 3,40E+03 2,70E+05 2,20E+02 5,90E+05 3,40E+03

05-07-2007 7,40E+05 4,00E+04 6,30E+05 5,80E+03 2,00E+02 1,50E+02 6,30E+05 5,80E+03

11-07-2007 4,30E+05 1,00E+04 2,80E+05 2,70E+03 8,00E+02 2,00E+02 2,80E+05 2,70E+03

18-07-2007 1,60E+06 3,00E+03 3,30E+05 1,30E+03 3,00E+03 1,00E+01 3,30E+05 1,30E+03

25-07-2007 2,40E+06 3,10E+03 9,00E+05 2,20E+03 6,30E+01 5,00E+01 9,00E+05 2,20E+03

01-08-2007 1,50E+06 4,70E+03 4,30E+05 1,20E+03 7,20E+02 5,00E+02 4,30E+05 1,20E+03

08-08-2007 4,80E+06 1,50E+04 3,80E+06 6,50E+03 3,50E+03 1,20E+02 2,90E+06 6,50E+03

16-08-2007 2,40E+05 1,20E+04 1,40E+05 1,20E+03 2,00E+03 8,00E+01 1,40E+05 1,20E+03

22-08-2007 2,50E+06 1,50E+03 8,40E+05 7,00E+02 2,10E+03 6,00E+00 8,40E+05 7,00E+02

29-08-2007 2,90E+06 2,00E+04 2,60E+06 3,50E+03 1,10E+03 1,70E+02 2,60E+06 3,50E+03

05-09-2007 4,30E+06 1,20E+03 2,80E+06 7,80E+02 5,00E+02 4,00E+01 2,80E+06 7,80E+02

12-09-2007 2,50E+06 3,60E+05 1,00E+06 4,40E+04 2,40E+03 1,60E+03 1,00E+06 4,40E+04

08-10-2007 1,20E+06 3,10E+03 4,40E+05 5,30E+02 2,00E+02 2,00E+03 4,40E+05 5,30E+02

12-11-2007 4,70E+06 6,60E+04 1,30E+06 2,90E+04 2,50E+03 9,00E+02 1,30E+06 2,90E+04

19-11-2007 3,50E+06 2,40E+04 2,40E+06 1,80E+04 7,00E+03 1,00E+02 2,40E+06 1,40E+04

26-11-2007 8,20E+06 2,70E+04 6,40E+06 1,00E+04 3,00E+04 3,60E+02 4,80E+06 1,00E+04

03-12-2007 2,00E+06 1,70E+04 7,10E+05 1,20E+04 2,30E+04 1,10E+02 7,10E+05 1,20E+04

10-12-2007 3,50E+06 1,50E+04 5,30E+05 4,00E+03 4,30E+03 7,00E+01 5,30E+05 4,00E+03

17-12-2007 3,30E+06 2,60E+04 2,90E+06 6,80E+03 1,20E+04 1,80E+02 2,90E+06 6,80E+03

21-01-2008 3,70E+06 3,80E+04 3,40E+06 2,40E+04 6,80E+03 7,20E+02 3,40E+06 2,40E+04

29-01-2008 4,40E+06 6,10E+04 2,60E+06 4,00E+04 3,70E+03 5,00E+02 2,60E+06 4,80E+04  
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Quadro A. 16 – Concentrações de oxigénio dissolvido, temperatura, pH, transmitância e 
ferro na ZHC de Fataca em 2007/2008. 

Data Oxig. diss. [mg/l] T [ºC] pH Transm. [%] Ferro [mg/l]

Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fin Fout Fout

14-05-2007 0,20 0,10 24,20 21,20 7,02 6,91

23-05-2007 0,16 0,13 24,10 20,90 7,18 6,90

13-06-2007 0,30 0,40 26,50 23,00 7,13 6,85

20-06-2007 26,70 25,50 7,14 6,99

27-06-2007 23,10 7,11 7,11 6,91

05-07-2007 26,30 24,50 7,13 6,98

11-07-2007 27,20 27,30 7,11 6,87

18-07-2007 26,30 21,70 7,33 6,95 14,0

25-07-2007 25,10 22,00 7,21 7,02

01-08-2007 7,19 6,97 1,1 18,0

08-08-2007 7,24 6,92 0,7 17,0

16-08-2007 7,18 6,91 2,0 26,0

22-08-2007 7,17 6,98 1,2 23,0

29-08-2007 7,70 6,88 1,5 28,0

05-09-2007 1,5 21,0

12-09-2007 7,32 7,37 1,7 19,0

08-10-2007 1,2 20,0 5,60

12-11-2007 35,0 3,2

19-11-2007 28,0 0,88

26-11-2007 7,21 7,04 21,0 4

03-12-2007 1,20 0,40 13,80 13,20 7,01 7,17 13,0 0,25

10-12-2007 0,60 1,50 14,60 14,10 7,19 6,93 26,0 3,5

17-12-2007 0,58 1,24 11,50 12,30 7,24 7,02 21,0 4

21-01-2008 0,34 0,53 13,80 13,40 7,17 7,02 22,0 1,8

29-01-2008 0,38 0,70 12,30 12,50 7,13 6,94 22,0 0,93  
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ETAR DE MALAVADO 

Quadro A. 17 – Concentrações da CBO5, CQO e SST na ZHC de Malavado em 2005. 

Data CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l]
Min Mout Min Mout Min Mout

11-07-2005 102 20 431 157 52 17

18-07-2005 192 53 486 141 70 42

25-07-2005 157 22 380 78 45 3

01-08-2005 139 16 381 89 77 9

04-08-2005 60 25 314 176 67 4

08-08-2005 322 144 694 416 66 10

16-08-2005 346 89 705 347 80 23

22-08-2005 153 77 465 270 44 19

29-08-2005 146 61 444 198 51 5

07-09-2005 122 16 494 388 73 9

12-09-2005 154 25 352 108 93 11

19-09-2005 89 14 368 120 58 5

26-09-2005 150 23 396 128 63 7  

Quadro A. 18 – Concentrações de CT, CF e Ent. na ZHC de Malavado em 2005. 

Data CT [NMP/100 ml] CF [NMP/100 ml] Ent. [NMP/100 ml]
Min Mout Min Mout Min Mout

11-07-2005 6,2E+06 3,9E+04 4,8E+06 3,4E+04 3,8E+03 2,60E+02

18-07-2005 4,1E+06 8,0E+03 1,7E+06 3,7E+02 2,0E+02 1,00E+01

25-07-2005 1,0E+07 6,0E+04 7,0E+06 4,3E+04 1,4E+04 1,70E+03

01-08-2005 7,5E+06 7,3E+04 7,5E+06 7,3E+04 1,2E+04 1,50E+03

04-08-2005 2,3E+07 2,6E+06 1,2E+07 2,6E+06 4,2E+05 6,00E+04

08-08-2005 1,1E+07 6,6E+07 5,5E+06 2,8E+07 3,2E+07 3,40E+06

16-08-2005 2,4E+07 2,8E+05 3,2E+05 3,5E+05 9,0E+05 1,60E+05

22-08-2005 3,6E+06 7,5E+05 2,2E+06 5,8E+04 2,0E+04 1,60E+04

29-08-2005 1,0E+07 1,5E+05 5,4E+06 4,7E+04 7,3E+04 4,00E+03

07-09-2005 4,1E+06 4,0E+04 3,8E+06 3,6E+04 8,0E+03 4,00E+03

12-09-2005 7,5E+06 3,0E+04 4,6E+06 1,5E+04 3,4E+03 4,00E+03

19-09-2005 8,0E+06 2,7E+04 4,5E+06 1,4E+04 2,2E+03 2,20E+03

26-09-2005 1,1E+07 1,6E+05 5,2E+06 4,9E+04 1,8E+04 1,50E+04  
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Quadro A. 19 – Concentrações de oxigénio dissolvido, temperatura, pH e transmitância na 
ZHC de Malavado em 2005. 

Data Oxig. diss. [mg/l] T [ºC] pH Transm. [%]
Min Mout Min Mout Min Mout Min

11-07-2005 0,2 0,7 26,2 21,2 6,89 6,79 28%

18-07-2005 1,3 1,2 25,3 19,9 7,96 7,02

25-07-2005 1,1 1,9 25,8 20,4 7,00 6,95

01-08-2005 0,4 1,7 25,0 20,5 7,04 6,98

04-08-2005 0,2 0,4 25,2 22,3 7,75 7,06 16%

08-08-2005 0,2 0,2 25,8 22,4 8,43 7,44 1%

16-08-2005 0,6 0,5 26,0 21,0 1%

22-08-2005 4%

29-08-2005 0,3 0,4 25,5 21,3 6,93 7,10 5%

07-09-2005 0,5 1,2 24,9 20,2 7,00 7,11 8%

12-09-2005 0,3 0,7 24,3 19,8 7,96 7,10

19-09-2005 0,5 0,7 24,0 20,6 7,05 7,04 13%

26-09-2005 0,2 0,4 7,1 7,1 17%  

Quadro A. 20 – Concentrações da CBO5, CQO e SST na ZHC de Malavado em 2007/2008. 

Data CBO5 [mg/l] CQO [mg/l] SST [mg/l]

Min Mout Min Mout Min Mout

27-06-2007 110 7 210 43 54 8

05-07-2007 130 4 240 40 38 9

11-07-2007 150 8 220 44 51 7

18-07-2007 98 4 260 54 40 9

25-07-2007 160 8 290 62 92 5

01-08-2007 200 17 320 47 40 12

08-08-2007 1600 1100 2000 1200 440 170

16-08-2007 870 360 990 520 88 56

22-08-2007 680 240 1000 450 120 63

29-08-2007 320 150 570 350 190 36

05-09-2007 140 61 410 140 120 40

12-09-2007 190 25 340 110 140 29

19-09-2007 160 54 190 79 92 12

08-10-2007 48 46 200 160 130 6

12-11-2007 210 5 360 44 74 3

19-11-2007 62 20 350 67 96 7

26-11-2007 130 4 220 33 66 8

03-12-2007 100 <3 270 24 60 3

10-12-2007 200 7 320 56 98 4

17-12-2007 160 6 280 12 72 6

21-01-2008 32 20 94 50 15 2

29-01-2008 42 4 55 38 19 2  
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Quadro A. 21 – Concentrações de CT, CF, Ent. e E. coli na ZHC de Malavado em 
2007/2008. 

Data CT [NMP/100 ml] CF [NMP/100 ml] Ent. [NMP/100 ml] E. coli  [NMP/100 ml]

Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout

27-06-2007 4,20E+06 3,30E+04 3,60E+06 5,00E+03 2,30E+05 3,40E+03 2,70E+06 3,80E+03

05-07-2007 3,40E+06 2,10E+04 8,00E+05 5,40E+03 5,80E+04 1,50E+03 8,00E+05 5,40E+03

11-07-2007 3,20E+06 2,90E+04 2,50E+06 2,00E+04 5,20E+05 3,40E+03 2,50E+06 2,00E+04

18-07-2007 4,10E+06 5,90E+04 2,90E+06 3,40E+04 2,10E+05 3,70E+03 2,90E+06 3,40E+04

25-07-2007 7,40E+06 8,00E+05 5,20E+06 1,40E+05 2,10E+05 2,00E+04 5,20E+06 1,40E+05

01-08-2007 5,30E+06 1,90E+05 4,10E+06 4,70E+04 1,20E+05 4,60E+03 4,10E+06 4,70E+04

08-08-2007 1,10E+06 7,00E+05 3,00E+05 2,00E+05 3,00E+07 1,60E+07 3,00E+05 2,00E+05

16-08-2007 6,40E+06 3,10E+05 5,20E+05 1,10E+05 9,00E+04 1,00E+05 5,20E+05 1,10E+05

22-08-2007 2,50E+06 4,30E+05 3,50E+05 2,40E+05 1,00E+04 2,00E+04 3,50E+05 2,40E+05

29-08-2007 4,70E+06 3,30E+05 3,50E+06 1,20E+05 1,50E+05 1,00E+04 3,50E+06 1,20E+05

05-09-2007 3,40E+06 1,90E+05 1,50E+06 6,60E+04 8,20E+04 2,10E+06 1,50E+06 6,60E+04

12-09-2007 5,40E+06 2,30E+05 2,20E+06 6,20E+04 1,50E+05 4,00E+04 2,20E+06 6,20E+04

19-09-2007 3,50E+06 6,40E+04 3,30E+06 3,20E+04 3,00E+04 7,00E+03 3,30E+06 3,20E+04

08-10-2007 5,20E+06 3,00E+04 2,90E+06 1,20E+04 1,90E+05 2,00E+03 2,20E+06 9,00E+03

12-11-2007 6,70E+06 4,20E+04 3,50E+06 2,00E+04 1,20E+05 2,10E+03 3,50E+06 2,00E+04

19-11-2007 4,80E+06 1,30E+05 2,80E+06 2,30E+04 3,40E+04 2,20E+03 2,80E+06 2,30E+04

26-11-2007 9,30E+06 4,20E+04 5,20E+06 1,50E+04 6,50E+04 2,00E+03 5,20E+06 1,50E+04

03-12-2007 2,10E+06 2,00E+04 3,40E+05 1,00E+04 3,20E+05 1,50E+03 3,40E+05 1,00E+04

10-12-2007 6,10E+06 3,60E+04 2,50E+06 7,40E+03 4,80E+04 2,10E+03 2,50E+06 7,40E+03

17-12-2007 4,40E+06 5,10E+04 3,00E+06 4,10E+04 5,00E+04 2,60E+03 3,00E+06 4,10E+04

21-01-2008 2,50E+06 1,50E+04 6,90E+05 2,60E+03 5,90E+04 2,70E+03 6,90E+05 2,60E+03

29-01-2008 2,60E+06 1,20E+04 3,90E+05 6,20E+03 3,00E+05 2,80E+03 3,90E+05 6,20E+03  
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Quadro A. 22 – Concentrações de oxigénio dissolvido, temperatura, pH, transmitância e 
ferro na ZHC de Malavado em 2007/2008. 

Data Oxig. diss. [mg/l] T [ºC] pH Transm. [%] Ferro [mg/l]

Min Mout Min Mout Min Mout Min Mout Mout

27-06-2007 27,60 25,60 7,15 7,04

05-07-2007 26,10 23,70 7,18 6,91

11-07-2007 29,30 26,60 7,19 6,93

18-07-2007 25,20 21,20 7,60 6,98 0,3

25-07-2007 25,50 23,10 7,04 6,94

01-08-2007 6,99 7,13 0,0 0,3

08-08-2007 8,68 8,39 0,0 0,0

16-08-2007 6,83 7,55 0,0 0,0

22-08-2007 6,70 7,40 0,0 0,0

29-08-2007 6,84 7,22 0,0 0,0

05-09-2007 0,0 0,0

12-09-2007 7,24 6,92 0,0 0,1

19-09-2007 0,0 0,1

08-10-2007 0,0 0,2

12-11-2007 0,4 0,22

19-11-2007 0,3 0,17

26-11-2007 7,05 6,73 0,3 0,13

03-12-2007 0,50 0,90 15,60 13,60 7,04 6,72 0,3 0,17

10-12-2007 0,40 1,20 15,60 14,40 7,00 6,75 0,4 0,091

17-12-2007 0,34 1,18 14,80 13,60 7,04 6,78 0,3 0,19

21-01-2008 0,46 0,86 15,40 14,30 6,90 6,81 0,3 1,4

29-01-2008 0,45 0,70 15,30 14,20 6,94 6,72 0,3 0,69  





 

  

Anexo VI – Análise estatística 
da sazonalidade 

 





 

 A.49 

 

Quadro A. 23 – Teste estatístico de Mann-Whitney para análise da sazonalidade na zona 
húmida construída de Fataca. 

Parâmetro N.º observações Média das ordens Soma das ordens

Eficiência Verão 16 14 224
CBO5 Inverno 9 11,22 101

 Total 25   

Eficiência Verão 16 9,25 148

CQO Inverno 9 19,67 177

 Total 25   

Eficiência Verão 16 14,22 227,5

SST Inverno 9 10,83 97,5

 Total 25   

Eficiência Verão 16 14,69 235

CT Inverno 9 10 90

Total 25   

Eficiência Verão 16 14,19 227

CF Inverno 9 10,89 98

 Total 25   

Eficiência Verão 16 12,81 205

Ent Inverno 9 13,33 120

 Total 25   

Eficiência Verão 16 14,19 227

EC Inverno 9 10,89 98

 Total 25    

 

 

Teste CBO5 CQO SST CT CF Ent EC

Mann-Whitney U 56 12 52,5 45 53 69 53
Wilcoxon W 101 148 97,5 90 98 205 98

Z -0,907 -3,399 -1,104 -1,529 -1,076 -0,17 -1,076

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,365 0,001 0,27 0,126 0,282 0,865 0,282

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,388a) 0,000a) 0,276a) 0,136a) 0,301a) 0,890a) 0,301a)

a) sem correcção  
 

 





 

  

Anexo VII – Regressão linear 
das expressões simplificadas 
de concentração no efluente 
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ETAR DE FATACA 

Quadro A. 24 – Regressão linear entre a concentração da CBO5 no afluente (Cin) e no 
efluente (Cout) da zona húmida construída de Fataca. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,464
R2 0,215
R2 ajustado 0,193
Desvio-padrão 40,120
N.º observações 37

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 15469,112 15469,112 9,611 0,004
Residual 35 56335,699 1609,591
Total 36 71804,811

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -3,768 15,362 -0,245 0,808 -34,955 27,419 -34,955 27,419
X Variavel 1 0,224 0,072 3,100 0,004 0,077 0,370 0,077 0,370  

Quadro A. 25 – Regressão linear entre o logaritmo da concentração da CBO5 no afluente 
(Cin) e o logaritmo da concentração no efluente (Cout) da zona húmida construída de Fataca. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,529
R2 0,280
R2 ajustado 0,260
Desvio-padrão 0,346
N.º observações 37

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 1,630 1,630 13,635 0,001
Residual 35 4,185 0,120
Total 36 5,815

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -0,583 0,538 -1,084 0,286 -1,676 0,509 -1,676 0,509
X Variavel 1 0,887 0,240 3,693 0,001 0,399 1,374 0,399 1,374
log(a0) = -0,583
a0 = 0,261
a1 = 0,887  
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Quadro A. 26 – Regressão linear entre a carga mássica da CBO5 aplicada à zona húmida 
construída de Fataca e a carga mássica da CBO5 removida pelo leito. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,956
R2 0,913
R2 ajustado 0,910
Desvio-padrão 0,455
N.º observações 27

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 54,689 54,689 263,720 8,611E-15
Residual 25 5,184 0,207
Total 26 59,873

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -0,155 0,182 -0,848 0,404 -0,531 0,221 -0,531 0,221
X Variavel 1 0,870 0,054 16,239 0,000 0,759 0,980 0,759 0,980  

Quadro A. 27 – Regressão linear entre a carga mássica da CBO5 aplicada à zona húmida 
construída de Fataca e a carga mássica da CBO5 efluente do leito. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,438
R2 0,191
R2 ajustado 0,159
Desvio-padrão 0,455
N.º observações 27

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 1,228 1,228 5,920 2,245E-02
Residual 25 5,184 0,207
Total 26 6,412

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem 0,155 0,182 0,848 0,404 -0,221 0,531 -0,221 0,531
X Variavel 1 0,130 0,054 2,433 0,022 0,020 0,241 0,020 0,241  

Quadro A. 28 – Regressão linear entre a concentração da CQO no afluente (Cin) e no 
efluente (Cout) da zona húmida construída de Fataca. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,666
R2 0,444
R2 ajustado 0,428
Desvio-padrão 75,674
N.º observações 37

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 160003,776 160003,8 27,941 6,751E-06
Residual 35 200428,548 5726,530
Total 36 360432,324

Coeficientes Desv. padrão t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -72,823 38,566 -1,888 0,067 -151,116 5,470 -151,116 5,470
X Variavel 1 0,460 0,087 5,286 0,000 0,283 0,637 0,283 0,637  
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Quadro A. 29 – Regressão linear entre o logaritmo da concentração da CQO no afluente 
(Cin) e o logaritmo da concentração no efluente (Cout) da zona húmida construída de Fataca. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,728
R2 0,530
R2 ajustado 0,517
Desvio-padrão 0,201
N.º observações 37

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 1,601 1,601 39,525 3,240E-07
Residual 35 1,418 0,041
Total 36 3,019

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -2,234 0,670 -3,333 0,002 -3,594 -0,873 -3,594 -0,873
X Variavel 1 1,617 0,257 6,287 0,000 1,095 2,139 1,095 2,139
log(a0) = -2,234
a0 = 0,006
a1 = 1,617  

Quadro A. 30 – Regressão linear entre a carga mássica da CQO aplicada à zona húmida 
construída de Fataca e a carga mássica da CQO removida pelo leito. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,921
R2 0,848
R2 ajustado 0,842
Desvio-padrão 0,848
N.º observações 27

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 100,100 100,100 139,148 1,036E-11
Residual 25 17,984 0,719
Total 26 118,085

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem 0,211 0,432 0,488 0,630 -0,679 1,100 -0,679 1,100
X Variavel 1 0,696 0,059 11,796 0,000 0,575 0,818 0,575 0,818  
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Quadro A. 31 – Regressão linear entre a carga mássica da CQO aplicada à zona húmida 
construída de Fataca e a carga mássica da CQO efluente do leito. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,717
R2 0,514
R2 ajustado 0,495
Desvio-padrão 0,848
N.º observações 27

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 19,044 19,044 26,473 2,561E-05
Residual 25 17,984 0,719
Total 26 37,029

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -0,211 0,432 -0,488 0,630 -1,100 0,679 -1,100 0,679
X Variavel 1 0,304 0,059 5,145 0,000 0,182 0,425 0,182 0,425  

Quadro A. 32 – Regressão linear entre a carga mássica de SST aplicada à zona húmida 
construída de Fataca e a carga mássica de SST removida pelo leito. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,855
R2 0,730
R2 ajustado 0,719
Desvio-padrão 0,176
N.º observações 27

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 2,088 2,088 67,660 1,410E-08
Residual 25 0,772 0,031
Total 26 2,860

Coeficientes Std. Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -0,080 0,109 -0,729 0,473 -0,304 0,145 -0,304 0,145
X Variavel 1 0,822 0,100 8,226 0,000 0,616 1,028 0,616 1,028  
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ETAR DE MALAVADO 

Quadro A. 33 – Regressão linear entre a concentração da CQO no afluente (Cin) e no 
efluente (Cout) da zona húmida construída de Malavado. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,958
R2 0,919
R2 ajustado 0,916
Desvio-padrão 64,870
N.º observações 35

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 1565667,128 1565667,1 372,060 0,000
Residual 33 138867,557 4208,108
Total 34 1704534,686

Coeficientes Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -92,194 17,800 -5,180 0,000 -128,407 -55,980 -128,407 -55,980
X Variavel 1 0,627 0,033 19,289 0,000 0,561 0,693 0,561 0,693  

Quadro A. 34 – Regressão linear entre o logaritmo da concentração da CQO no afluente 
(Cin) e o logaritmo da concentração no efluente (Cout) da zona húmida construída de 

Malavado. 

RESUMO
Estatística da Regressão

R múltiplo 0,763
R2 0,583
R2 ajustado 0,570
Desvio-padrão 0,286
N.º observações 35

ANOVA
df SS MS F Sig. F

Regressão 1 3,785 3,8 46,117 0,000
Residual 33 2,708 0,082
Total 34 6,493

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0%Upper 95,0%
Ordenada na origem -1,041 0,454 -2,290 0,029 -1,965 -0,116 -1,965 -0,116
X Variavel 1 1,205 0,177 6,791 0,000 0,844 1,566 0,844 1,566
log(a0) = -1,041
a0 = 0,0911
a1 = 1,2048  
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