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Resumo 

 

As zonas húmidas construídas com escoamento sub-superficial horizontal (ZHCSSH) são uma solução 

sustentável para o tratamento das águas residuais, devido a terem um modo de operação simples com 

baixo custos associados. A colmatação é um dos principais problemas destes sistemas, podendo afetar 

a eficiência de remoção e o tempo de vida útil destes. 

Atualmente, existem muitos estudos focados na colmatação em ZHCSSH, mas que abordam apenas 

condições de estado estacionário, existindo falta de informação sobre as condições de transição 

características da fase de arranque. 

Este estudo incide sobre a montagem, caracterização e monitorização da fase de arranque de quatro 

leitos experimentais de ZHCSSH, instalados para compreensão do fenómeno da biocolmatação através 

de diferentes métodos de análise de biofilme e colmatação e diferentes cargas orgânicas de afluente. 

A monitorização consistiu na alimentação dos leitos com elevadas cargas orgânicas para estimular o 

crescimento de biofilme e “forçar” a colmatação devido ao crescimento de biofilme, e na análise da 

evolução da CQO, dos SST, dos SSV, da condutividade hidráulica (através de um permeâmetro de 

carga variável) e de outros parâmetros (temperatura, pH, oxigénio dissolvido e condutividade elétrica). 

Os leitos alimentados com cargas orgânicas mais elevadas apresentaram efluentes com maiores 

concentrações em CQO. As eficiências de remoção da CQO obtidas foram inferiores às obtidas por 

outros estudos referentes a fases após o arranque. Os resultados obtidos com o permeâmetro de carga 

variável mostraram uma maior perda de condutividade hidráulica e, consequentemente, um maior grau 

de colmatação nos leitos alimentados com maiores cargas orgânicas. 
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Abstract 

 

Horizontal subsurface flow constructed wetlands (HSSF-CW) are widely accepted as a sustainable 

solution for wastewater treatment, due to its simple and low operation costs. Clogging is one of the main 

problems of these systems, that can affect the contaminant removal efficiency and life span of these 

systems.  

Nowadays, there are many studies focusing on clogging in HSSF-CW, but many of them address steady 

state conditions, with a lack of information regarding the transient conditions characteristic of a start-up 

phase.  

This study assesses the construction, characterization and monitoring of the start-up phase of four 

HSSF-CW experimental beds aiming at the comprehension of the bioclogging phenomenon evolution 

using different methods to analyse biofilm and clogging and different influent organic loads. The 

experiment consisted in beds fed with high organic loads to stimulate biofilm growth and “force” clogging 

due to biofilm growth and in the analysis of COD, TSS, VSS, hydraulic conductivity (through the falling 

head method) and other parameters evolution (like the temperature, pH, dissolved oxygen and electrical 

conductivity). 

The beds fed with higher organic loads presented effluents with higher concentration in COD. The values 

of COD removal efficiency were lower than the results obtained in other studies after the start-up phase. 

The obtained results with the falling head method showed a higher loss of hydraulic conductivity and 

consequently a higher clogging degree in the beds fed with higher organic load. 
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1. Introdução 
 

1.1 Considerações Gerais 

O constante crescimento populacional e tecnológico tem sido traduzido num aumento da pressão 

exercida sobre os ecossistemas e recursos naturais por eles fornecidos, não sendo exceção os 

recursos hídricos (Boyd, 2006).  

A água é um recurso indispensável à vida e à sobrevivência de todos os seres vivos sendo, por isso, 

essencial proteger e gerir os recursos hídricos (garantindo o seu equilíbrio ecológico, a sua reciclagem 

e reutilização) e, simultaneamente, salvaguardar o direito humano ao acesso à água potável segura, 

bem como ao saneamento. 

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 

2018 (WWAP, 2018), estima-se que 80% das águas residuais, produzidas em todo mundo, são 

descarregadas nos corpos de água recetores sem qualquer tipo de tratamento prévio. 

Apesar de nos países com elevado rendimento per capita cerca de 70% das águas residuais serem 

tratadas, nos países com baixo rendimento per capita a percentagem é de apenas 8%. Por sua vez, 

nos países com rendimento médio-alto e nos países com rendimento médio-baixo são tratados cerca 

de 38 e 28% dos efluentes, respetivamente (WWAP, 2017). 

Na Europa ainda existem diversas zonas rurais onde as águas residuais não recebem um tratamento 

adequado. A crescente preocupação com o saneamento em pequenos aglomerados populacionais, 

onde os recursos humanos e económicos são normalmente mais escassos, tem conduzido ao 

desenvolvimento e à implementação de novas tecnologias (Haberl et al., 1995; Mavioso, 2010). 

O conceito de tratamento de águas residuais em zonas húmidas construídas (ZHC) surgiu no princípio 

do século XX com o reconhecimento das capacidades de depuração das zonas húmidas naturais. 

Trata-se de uma tecnologia adequada para o tratamento de águas residuais em pequenos 

aglomerados, que incorpora a noção de sustentabilidade a diversos níveis.  

Genericamente, estes sistemas estão associados a reduzidos encargos de energia e reagentes, 

reduzidos volumes de materiais de construção civil (como o betão) e equipamento eletromecânico e 

reduzidas necessidades de operação e manutenção. Simultaneamente, com a adoção destes sistemas 

há uma valorização ambiental da área envolvente, na medida em que estes contribuem para a 

preservação e/ou eventual criação de ecossistemas e proporcionam um menor impacto em termos 

visuais quando comparados com os sistemas de tratamento convencionais (Galvão e Matos, 2004).  

De entre os vários tipos de ZHC existentes, as zonas húmidas construídas com escoamento sub-

superficial horizontal (ZHCSSH) são o modelo mais adotado em Portugal e na Europa em geral. Neste 

tipo de sistemas, a água residual é introduzida numa das extremidades do leito e percola através dos 

poros do meio de enchimento num sentido, predominantemente, horizontal (Vymazal, 2010). 
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1.2 Enquadramento do tema  

A colmatação é o principal problema operacional das ZHCSSH. Este fenómeno resulta na diminuição 

da porosidade e da condutividade hidráulica do meio de enchimento, e provoca a formação de 

caminhos de escoamento preferenciais e curto-circuitos hidráulicos. Deste modo, diminui o 

desempenho hidráulico e, consequentemente, a eficiência de remoção dos poluentes e o tempo de vida 

útil destes sistemas (Pedescoll et al., 2009; Platzer e Mauch, 1997). 

Nos últimos anos, a colmatação de ZHCSSH tem atraído a atenção de diversos autores. No entanto, 

ainda existem diversas lacunas na compreensão deste fenómeno, principalmente no que diz respeito 

à sua origem. De forma a avaliar a contribuição dos diversos fatores envolvidos neste fenómeno e 

facilitar a mitigação do mesmo, é importante estudar a aplicação de métodos que permitam caracterizar 

as condições de funcionamento das ZHCSSH e, consequentemente, estimar o seu grau de colmatação 

(de Matos et al., 2018). 

Embora o desempenho das ZHCSSH já tenha sido bastante documentado na literatura, a informação 

sobre o desempenho destes sistemas durante a fase de arranque, que constitui uma fase de transição, 

ainda é muito limitada.  

 

1.3 Objetivos  

O presente estudo visa compreender a influência de diferentes cargas orgânicas na colmatação devida 

ao crescimento de biofilme. Deste modo, apresenta como principais objetivos: 

➢ Efetuar a montagem de quatro leitos de ZHCSSH com diferentes características, para aplicação de 

diferentes métodos de análise de biofilme e colmatação; 

➢ Caracterizar o meio de enchimento e as condições operacionais dos leitos;  

➢ Monitorizar as dez primeiras semanas da fase de arranque dos leitos, alimentando-os com elevadas 

cargas orgânicas que potenciam a colmatação por crescimento de biofilme e analisando-os quanto 

à evolução da carência química de oxigénio, dos sólidos suspensos totais e voláteis, da 

condutividade hidráulica e de outros parâmetros físico-químicos. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação  

A presente dissertação é constituída por seis capítulos.  

No capítulo 1 é realizada uma introdução ao enquadramento do tema e são destacados os objetivos e 

a estrutura da presente dissertação. 

O capítulo 2 destina-se à revisão de conhecimentos sobre ZHC, com maior incidência nas ZHCSSH. 

São também abordados os processos e condições operacionais que contribuem para a colmatação 

destes sistemas, bem como as principais consequências deste fenómeno. 

O capítulo 3 refere alguns dos métodos de análise de biofilme e colmatação utilizados em ZHCSSH. 
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O capítulo 4 expõe a metodologia adotada. É descrita a instalação experimental desenvolvida, desde 

a sua montagem à sua caracterização. Neste capítulo são também abordados os procedimentos 

realizados durante as dez semanas da fase de arranque da instalação. 

No capítulo 5 são apresentados e discutidos os resultados obtidos durante a fase de monitorização. 

Por fim, o capítulo 6 contempla as principais conclusões obtidas através do trabalho experimental 

realizado e sugestões para trabalhos futuros.  
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2. Sistemas de tratamento em zonas húmidas construídas 

As zonas húmidas construídas (ZHC) são uma tecnologia de tratamento de águas residuais que simula 

o comportamento das zonas húmidas naturais.  

Na Europa, as primeiras experiências relativas ao tratamento de águas residuais através de ZHC foram 

realizadas em 1952 por Käthe Seidel, na Alemanha.  

Por sua vez, o primeiro sistema em larga escala construído na Europa entrou em operação em 1974 

em Othfresen, na Alemanha (Vymazal, 2010). 

Atualmente, estes sistemas são considerados uma alternativa sustentável com inúmeras vantagens 

face aos sistemas de tratamento convencionais, que se traduzem na sua crescente implementação. 

Hoje existem mais de 50 000 ZHC na Europa e mais de 10 000 na América do Norte (Kadlec e Wallace, 

2009; Vymazal, 2011). 

Estes sistemas têm sido amplamente adotados no tratamento de diversos tipos de efluentes, 

nomeadamente em águas residuais domésticas, agrícolas, industriais, lixiviados de aterro, águas 

pluviais, entre outros (Wu et al., 2015). 

As ZHC consistem, genericamente, num leito que contém água, um substrato e plantas vasculares. 

Além destes componentes, destaca-se ainda a presença de microrganismos e animais invertebrados 

aquáticos que surgem e se desenvolvem naturalmente no leito (Davis, 1994). 

No interior do leito ocorrem diversos processos físicos, químicos e biológicos, responsáveis pela 

remoção dos contaminantes e melhoria da qualidade das águas residuais (Wu et al., 2015). Destes 

processos destacam-se a sedimentação, a filtração, a absorção, a oxidação e a predação (Galvão e 

Matos, 2004). 

 

2.1 Descrição e classificação das zonas húmidas construídas 

Uma ZHC caracteriza-se por ser um leito, no qual se dá a passagem de águas residuais através de 

uma entrada de afluente não tratado, a montante, e de uma saída de efluente tratado, a jusante.  

Este sistema é constituído por uma bacia impermeabilizada de pequena profundidade (normalmente 

inferior a um metro) e uma zona de controlo de nível a jusante (Pisoeiro, 2013). 

As ZHC podem ser classificadas de acordo com a sua hidrologia. Consoante o seu regime de 

escoamento, estes sistemas podem denominar-se de zonas húmidas construídas com escoamento 

superficial (ZHCS), quando o escoamento ocorre em superfície livre, ou zonas húmidas contruídas com 

escoamento sub-superficial (ZHCSS), quando ocorre sub-superficialmente, através de um meio poroso. 

As ZHCSS são categorizadas conforme a orientação do seu escoamento, podendo este ser 

preferencialmente horizontal ou vertical.  
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Por sua vez, as ZHCS diferenciam-se pela tipologia das plantas aquáticas (macrófitas) aplicadas. As 

macrófitas introduzidas no leito podem ser emergentes, fixas submersas ou flutuantes (Malaviya e 

Singh, 2012; Pisoeiro, 2013). 

O diagrama da Figura 2.1 apresenta os tipos de ZHC existentes. 

 

Figura 2.1 - Classificação das zonas húmidas construídas 

 

 

➢ Zonas húmidas construídas com escoamento superficial (ZHCS) 

As ZHCS (Figura 2.2) são os sistemas que mais se assemelham às zonas húmidas naturais. O 

escoamento dá-se numa superfície livre (localizada acima do substrato) diretamente exposta à 

atmosfera, de forma análoga a uma lagoa com plantas aquáticas (Kadlec e Wallace, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de sistemas é frequentemente utilizado na América do Norte e na Austrália. (Vymazal, 2010) 

Comparativamente com as ZHCSS, este tipo de ZHC apresenta como principais vantagens o seu 

menor custo, uma vez que apresenta um design mais simples com menos recursos associados, e a 

sua capacidade de suportar fauna de maiores dimensões, nomeadamente peixes.  

Por outro lado, a implementação e o desempenho das ZHCS estão mais condicionados ao clima, 

existindo uma significativa diminuição da sua eficiência de tratamento a baixas temperaturas (no 

Inverno).  

camada 

impermeabilizante 

solo 

entrada saída 

superfície 

livre 

macrófitas 

Figura 2.2 - Esquema de uma ZHCS (adaptado de Tilley et al. (2014)) 
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Dado o seu design, as ZHCS são mais suscetíveis à presença de pássaros, mosquitos e outros insetos 

portadores de doenças, podendo causar problemas de saúde pública (EPA, 2000a). 

➢ Zonas húmidas construídas com escoamento sub-superficial (ZHCSS) 

As ZHCSS (Figura 2.3) são o tipo de ZHC mais adotado na Europa (Fountoulakis et al., 2009). 

Uma ZHCSS consiste num leito constituído por uma camada impermeável e um meio de 

enchimento/substrato (composto por camadas com diferentes granulometrias de gravilha ou cascalho). 

As ZHCSS têm macrófitas emergentes aplicadas, destacando-se a aplicação de espécies dos géneros 

Phragmites (caniços), Typha, e Scirpus (EPA, 2000b). 

Neste tipo de sistemas, a água é sempre mantida abaixo da superfície do leito, isto é, o escoamento 

ocorre sempre no interior do meio de enchimento (Kadlec e Wallace, 2009). 

Usualmente, a profundidade destes leitos varia entre os 30 e os 90 cm, sendo frequentemente adotados 

60 cm (EPA, 2000b). 

 

Figura 2.3 - (a) ZHCSSV em Hannover, Alemanha (Wendland e Chiarawatchai, 2007) ; (b) ETAR das Taipadas 

(ZHCSSH), Montijo, Portugal  (SIMARSUL, 2017) 

 

Comparativamente às ZHCS, as ZHCSS são mais adequadas para implementações próximas de 

aglomerados urbanos, pois permitem um maior controlo do odor e apresentam menores riscos para 

saúde pública. Como o escoamento não ocorre à superfície, há uma menor exposição das populações 

à água residual e menor atração de mosquitos e outros seres vivos indesejados (EPA, 2000b). 

Estes sistemas apresentam uma maior resistência a climas frios (face às ZHCS) (EPA, 2000b).  

Em contrapartida, têm custos associados ao design e construção superiores aos das ZHCS, 

nomeadamente o maior investimento no substrato (EPA, 2000b). 

Apresentam um menor valor ecológico, na medida em que não suportam fauna de maiores dimensões 

(como peixes) e têm um menor enquadramento paisagístico (pois possuem uma aparência mais distinta 

das zonas húmidas naturais face às ZHCS) (EPA, 2000b). 

Uma vez que o escoamento ocorre exclusivamente no interior do meio de enchimento, a colmatação 

(entupimento) do leito é mais favorável neste tipo de sistemas (face às ZHCS), sendo necessária uma 

manutenção acrescida (Davis, 1994). 

(a) (b) 
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Como mencionado anteriormente, as ZHCSS são classificadas consoante a orientação do seu 

escoamento, podendo este ser preferencialmente horizontal ou vertical. No caso das zonas húmidas 

construídas com escoamento sub-superficial horizontal (ZHCSSH) (Figura 2.4), a água residual é 

introduzida na entrada do leito, a montante, e percola através dos poros do meio de enchimento num 

sentido mais ou menos horizontal até à zona de saída, a jusante, onde o efluente é coletado (Vymazal, 

2010). 

 

Nas zonas húmidas construídas com escoamento sub-superficial vertical (ZHCSSV) (Figura 2.5), o 

afluente é bombado e distribuído na superfície do leito (acima do meio de enchimento), atravessando 

o leito no sentido vertical (Kadlec e Wallace, 2009). Na base do leito é instalado um sistema de 

drenagem que permite a recolha e encaminhamento do efluente tratado.  

As ZHCSSV distinguem-se das ZHCSSH não só pelo diferente sentido do escoamento mas, sobretudo, 

pelas condições aeróbicas do leito. As ZHCSSV caracterizam-se por serem mais aeróbicas que as 

ZHCSSH (Vymazal, 2010). Nas ZHCSSV a alimentação do sistema é feita de forma 

intermitente/alternada, permitindo que o leito passe por períodos de saturação (durante a alimentação 

com afluente e consequente inundação da superfície) e insaturação (durante a drenagem do efluente 

torna-se possível a entrada e difusão de oxigénio nos espaços vazios do meio de enchimento), 

alternando assim entre condições anaeróbicas e aeróbicas (Tilley et al., 2014; Vymazal, 2010). Desta 

forma, neste tipo de sistemas há uma maior disponibilidade de oxigénio para a oxidação da matéria 

orgânica e nitrificação (face às ZHCSSH).  

macrófitas 
saída com 

controlo de nível 

entrada 

gravilha 
(meio de 

enchimento) 

camada 

impermeabilizante 

declive 1% 
gravilha 
(meio de 

enchimento) 

Figura 2.4 - Esquema de uma ZHCSSH com plantas (adaptado de Tilley et al. (2014)) 
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Em ambos os tipos de ZHCSS, ZHCSSV e ZHCSSH, há uma elevada redução da carência bioquímica 

de oxigénio, remoção de sólidos suspensos e de agentes patogénicos. Contudo, as ZHCSSV são mais 

eficientes no processo de nitrificação (uma vez que estão sob condições mais aeróbicas). Por outro 

lado, não ocorrem processos de desnitrificação neste tipo de sistemas (Vymazal, 2010).  

Comparando ambos os sistemas, os leitos com escoamento vertical requerem uma menor área para 

implementação, mas implicam um design e uma construção mais específicos e exigentes, 

nomeadamente ao nível do sistema de alimentação. 

Os sistemas de escoamento vertical necessitam ainda de uma fonte de energia elétrica para bombagem 

do afluente no sistema de alimentação. Consequentemente, estes sistemas estão associados a uma 

maior manutenção. 

Desta forma, os sistemas de escoamento horizontal apresentam menores custos de construção e 

operação face às ZHCSSV (Tilley et al., 2014). 

No entanto, as ZHCSSV apresentam uma importante vantagem no tratamento de águas residuais com 

elevadas cargas de sólidos suspensos totais: a sua menor facilidade em colmatar. O escoamento neste 

tipo de leitos ocorre a uma velocidade superior, evitando a deposição de partículas sólidas no meio de 

enchimento (Pisoeiro, 2013; Tilley et al., 2014). 

➢ Sistemas Híbridos 

Os sistemas híbridos consistem na combinação de diferentes tipos de ZHC num só esquema de 

tratamento.  

Esta solução de tratamento permite complementar e superar as desvantagens dos sistemas 

anteriormente referidos para obtenção de eficiências de tratamento superiores.  

O design dos sistemas híbridos consiste na disposição em série de dois ou mais tipos de ZHC 

interligadas. São exemplos as combinações ZHCSSV-ZHCSSH, ZHCSSH-ZHCSSV e ZHCSSH-ZHCS.  

macrófitas 

ar 
entrada 

tubo de 

ventilação 

gravilha camada 

impermeabilizante 

declive 1% tubo de 

drenagem 

saída 

Figura 2.5 - Esquema de uma ZHCSSV com plantas (adaptado de Tilley et al. (2014)) 
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A escolha do sistema híbrido a implementar prende-se com o objetivo de tratamento associado. No 

caso da combinação de ZHCSSV e ZHCSSH (Figura 2.6), esta pode fundamentar-se pelo facto dos 

sistemas de escoamento vertical serem mais eficientes no processo de nitrificação, mas poucos 

eficazes no processo de desnitrificação, contrariamente aos sistemas de escoamento horizontal. A 

combinação dos dois tipos de ZHC contribui assim para uma mais eficiente remoção do azoto (Vymazal, 

2013). 

 

 

2.2 Parâmetros e fatores relevantes no dimensionamento de ZHC 

O dimensionamento e a conceção de uma ZHC implicam a seleção prévia de diversos 

parâmetros/fatores e condições de funcionamento. Desses fatores destacam-se a seleção do local de 

implementação, o tipo de água residual a tratar, o substrato a aplicar enquanto meio de enchimento, as 

espécies de macrófitas, a carga hidráulica (Ch), o tempo de retenção hidráulico (TRH), o nível de água 

no interior do leito e o modo de operação e manutenção (inclusive o modo de alimentação) (Akratos et 

al., 2009; Kadlec e Wallace, 2009; Wu et al., 2015). 

O meio de enchimento (ou substrato) é, provavelmente, o principal componente de uma ZHC. Este 

fornece um suporte físico adequado para as macrófitas e é o habitat de muitos dos organismos vivos 

presentes no interior leito. Além disso, a sua permeabilidade influencia o escoamento no leito, as 

reações químicas e sobretudo biológicas que ocorrem no seu interior. Também permite a 

filtração/adsorção e armazenamento de sedimentos (fornecendo os nutrientes necessários à fixação 

microbiana, isto é, ao desenvolvimento do biofilme) (Davis, 1994; Kadlec e Wallace, 2009). 

Na seleção do substrato é necessário ter em conta diversas características do material a adotar como 

a granulometria, a porosidade, a condutividade hidráulica, a origem e o custo (EPA, 2000b). 

García et al. (2005) estudaram a influência de certos parâmetros no design de ZHCSSH em diferentes 

leitos experimentais. No seu trabalho García et al. (2005) compararam a aplicação de gravilha com 

diferentes granulometrias (3,5 e 10 mm) e observaram que leitos com gravilha menos grosseira (3,5 

mm) produziam efluentes com melhor qualidade. Estes autores compararam também o desempenho 

de leitos com diferentes alturas de água (0,27 m e 0,5 m) e verificaram maiores eficiências de remoção 

da Carência Química de Oxigénio (CQO), da Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO) e de azoto nos 

leitos operados com uma menor altura de água (0,27 m).  

Zona Húmida Construída com 

escoamento sub-superficial 

vertical 

Zona Húmida Construída com 

escoamento sub-superficial 

Horizontal 

Figura 2.6 - Sistema Híbrido ZHCSSV-ZHCSSH (Kadlec and Wallace 2009) 
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A altura de água do leito tem influência na bioquímica das reações responsáveis pela degradação da 

matéria orgânica (García et al., 2005). Esta altura é também condicionante para a seleção das espécies 

de macrófitas a aplicar (Song et al., 2009). 

A Ch e o TRH são aspetos relevantes para obtenção de elevadas eficiências de remoção. Altas Ch 

promovem uma passagem mais rápida das águas residuais no meio de enchimento, reduzindo o tempo 

de contacto. Por outro lado, um longo TRH permite um tempo de contacto superior para que a 

comunidade microbiana se estabeleça e remova os contaminantes (Saeed e Sun, 2013; Yan e Xu, 

2014). 

O modo de alimentação (continuo ou intermitente) numa ZHC é também relevante, pois pode influenciar 

a disponibilidade de oxigénio no leito e, consequentemente, os processos que nele ocorrem (Zhang, 

2012). 

As plantas macrófitas apresentam uma importante função na medida em que fornecem um substrato 

para o crescimento bacteriano. Simultaneamente, transferem oxigénio para a rizosfera favorecendo os 

processos de oxidação, absorvem nutrientes e contribuem para o isolamento da superfície do leito 

quando exposto a temperaturas mais frias (Vymazal, 2010). 

Num trabalho de revisão Wu et al. (2015) concluíram que, com o decorrer dos anos, o dimensionamento 

e o modo de operação das ZHC têm sido aperfeiçoados, tendo em vista o aumento das eficiências de 

remoção e a aplicação mais sustentável destes sistemas. No âmbito desse estudo foi elaborada a 

Tabela 2.1 com algumas das recomendações relativas a parâmetros do dimensionamento e modo de 

operação das zonas húmidas construídas com escoamento superficial e sub-superficial.  

 

Tabela 2.1 - Recomendações para o dimensionamento e modo de operação de ZHC (Wu et al., 2015) 

Parâmetro 
Tipo de ZHC  

ZHCS ZHCSS 

Área do leito (m2) O maior possível <2500 

Relação comprimento-largura 3:1-5:1 <3:1 

Altura de água (m) 0,3-0,5 0,4-1,6 

Declive hidráulico (%) <0,5 0,5-1 

Ch (m/dia) <0,1 <0,5 

TRH (dia) 5-30 2-5 

Substrato Preferência por materiais naturais e subprodutos industriais. Porosidade entre 
0,3-0,5. Granulometria das partículas <20mm (50-200 mm nas zonas de 
entrada e saída de água residual) 

Vegetação Preferência por espécies autóctones, a densidade de área coberta por 
vegetação deve ser aproximadamente 80% 

 

Note-se que, para além dos parâmetros hidráulicos e operacionais anteriormente referidos, o 

desempenho de uma ZHC é condicionado pelas condições ambientais envolventes, por exemplo, a 

temperatura e a radiação solar (Wu et al., 2015). 
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2.3 Principais processos de tratamento destes sistemas 

As ZHC são utilizadas no tratamento de diversos tipos de águas residuais e em diferentes fases de 

tratamento. 

No caso das ZHCSSH, estas são normalmente projetadas para tratar efluentes primários ou águas 

pluviais, sendo frequentemente antecedidas por um órgão de tratamento primário (por exemplo, uma 

fossa séptica ou um tanque Imhoff) (Galvão, 2009; Kadlec e Wallace, 2009). 

Consoante as características do afluente e da massa de água recetora do efluente, após o tratamento 

numa ZHCSSH pode ser necessário um pós-tratamento (tratamento terciário) para remoção mais 

eficiente do azoto (nitrificação e desnitrificação), do fósforo ou desinfeção (Wendland e Chiarawatchai, 

2007). 

A Figura 2.7 representa um possível esquema de tratamento com tratamento primário a montante e 

tratamento terciário a jusante da ZHCSSH. 
 

 

Figura 2.7 - Esquema de tratamento que inclui uma ZHCSSH (Wendland e Chiarawatchai, 2007) 

 

Nos leitos de ZHCSSH são combinados processos físicos, químicos e biológicos (Davis, 1994). 

Estes sistemas são eficientes na remoção de matéria orgânica, azoto e fosforo. Adicionalmente, 

permitem uma diminuição das concentrações de metais pesados, micropoluentes (como pesticidas, 

fármacos, desinfetantes, produtos de cuidado pessoal) e agentes patogénicos (Malaviya e Singh, 

2012). 

Na Tabela 2.2 apresentam-se os principais poluentes e os respetivos mecanismos de remoção em 

ZHCSSH. 

Tabela 2.2 - Principais poluentes e respetivos mecanismos de remoção em ZHCSSH (adaptado de Crites e 
Tchobanoglous (1998)) 

Poluentes Mecanismos de remoção 

Matéria orgânica 

biodegradável 

Oxidação por bactérias facultativas ou anaeróbicas anexadas à superfície 

das plantas ou dos sedimentos que compõe o substrato (biofilme) 

Sólidos suspensos Filtração, sedimentação 

Compostos azotados Nitrificação/Desnitrificação, assimilação pelas plantas, volatilização 

Fósforo Sedimentação, filtração, absorção pelas plantas 

Metais Pesados Sedimentação, absorção pelas plantas e pelo substrato 

Micropoluentes Adsorção, biodegradação 

Agentes patogénicos 
Decaimento natural, filtração, predação, sedimentação, excreção de 

antibióticos a partir das raízes das plantas 

 

Descarga 

final 

Água residual 

bruta 
Tratamento 

Primário ZHCSSH 
Tratamento 

Terciário 

Efluente 

primário 

Efluente 

secundário 
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A eficiência de remoção destes poluentes pode ser traduzida através de parâmetros como a Carência 

Bioquímica de Oxigénio a 20ºC, durante 5 dias (CBO5) e a Carência Química de Oxigénio (CQO), no 

caso da matéria orgânica; os Sólidos Suspensos Totais (SST), no caso dos sólidos suspensos; o azoto 

de Kjeldahl e o azoto amoniacal (NH4-N), no caso dos compostos azotados; e o fósforo total, no caso 

dos compostos com fósforo na sua composição (Galvão, 2009; Haberl et al., 1995). 

 

2.4 Vantagens e desvantagens face aos sistemas de tratamento convencionais 

As ZHC, em particular os sistemas com escoamento sub-superficial, apresentam diversas vantagens 

face aos sistemas de tratamento de água residuais convencionais (lamas ativadas, leitos percoladores, 

entre outros).  

As ZHCSS estão associadas a uma construção, operação e manutenção mais simples, pois necessitam 

de menos recursos de construção civil, equipamento, energia e reagentes. Simultaneamente, têm uma 

menor necessidade de mão-de-obra especializada. Desta forma, as ZHCSS comprometem menores 

encargos financeiros quando comparadas com outros sistemas de tratamento (Galvão e Matos, 2004; 

EPA, 2000b). 

Estes sistemas apresentam a mais valia de serem tolerantes a variações de caudal e de carga mássica 

do afluente (Davis, 1994). A produção de lamas é reduzida, não sendo necessário o tratamento e 

deposição das mesmas (EPA, 2000b). Com o uso desta tecnologia de tratamento há uma promoção 

da biodiversidade e um maior enquadramento paisagístico.  

Por outro lado, o uso de ZHCSS tem algumas limitações e desvantagens.  

Requerem uma área de implementação superior à dos sistemas convencionais (para semelhantes 

cargas de afluente) (Davis, 1994). 

As ZHCSS requerem um tempo de arranque superior, isto é, é necessário mais tempo para o 

desenvolvimento e estabilização do biofilme até que a eficiência de remoção, para a qual o sistema foi 

dimensionado, seja atingida (Tilley et al., 2014). Ragusa et al. (2004) referem 90 dias como o tempo de 

arranque ideal para uma ZHCSS. No caso do tratamento em lamas ativadas o tempo de arranque ideal 

são 15 a 30 dias (Pisoeiro, 2013). Um tratamento eficiente em ZHCSS implica um tempo de contacto 

superior e, por isso, um TRH superior ao dos sistemas convencionais (EPA, 2000b). Wu et al. (2015) 

recomendam um TRH entre 2 a 5 dias para ZHCSS. No caso dos sistemas convencionais o TRH está, 

normalmente, compreendido entre 3 e 5 horas ou 20 e 30 horas (no caso de operarem em modo de 

arejamento prologado) (Metcalf e Eddy, 2003). 

Uma outra desvantagem do uso de ZHCSS é o risco de colmatação associado. Este fenómeno 

compromete o tempo de vida útil destes sistemas (Caselles-Osorio e Garcia, 2007). 

Estes sistemas são mais condicionados pelo clima e por eventuais fenómenos meteorológicos que 

possam ocorrer. Temperaturas muito baixas, precipitação muito intensa ou ausência de precipitação 

(seca) podem influenciar a eficiência do tratamento.  
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Apesar de serem tolerantes a flutuações de caudal, as ZHCSS necessitam sempre de uma quantidade 

mínima de água para se manterem em operação, não resistindo a condições de seca extrema (Davis, 

1994). 

 

 

2.5 O fenómeno da Colmatação  

Apesar das diversas vantagens do tratamento de águas residuais em ZHCSS, o acumular de processos 

físicos, químicos e biológicos pode causar uma gradual obstrução dos interstícios do meio de 

enchimento (colmatação).  

A colmatação pode ser causada por diversos processos, sendo influenciada por certas características 

de dimensionamento e condições operacionais. Este fenómeno pode ser prevenido e mitigado, em 

estado avançado pode exigir a remediação do meio de enchimento (Knowles et al., 2011). 

2.5.1 Processos que contribuem para a colmatação 

A origem da colmatação deve-se, fundamentalmente, a quatro processos: a deposição e acumulação 

de sólidos suspensos, o crescimento e desenvolvimento do biofilme, a deposição de precipitados no 

leito decorrentes de processos químicos e/ou o desenvolvimento da vegetação (Kadlec e Wallace, 

2009; Knowles et al., 2011). 

➢ Deposição e acumulação de sólidos suspensos  

A contínua deposição e acumulação de sólidos suspensos é uma das principais causas para a 

colmatação dos leitos de ZHCSSH. Estes sedimentos apresentam diversas dimensões e composições, 

podendo tratar-se de sólidos inertes (inorgânicos) ou sólidos orgânicos recalcitrantes (resistentes à 

degradação microbiana) (Kadlec e Wallace, 2009). 

Os sólidos suspensos são filtrados e retidos no leito através de mecanismos de transporte e fixação 

(Yao et al., 1971). Estes mecanismos favorecem a floculação, isto é, provocam uma colisão entre as 

partículas com posterior adesão entre elas (Knowles et al., 2011; Swift e Friedlander, 1964). 

Devido às baixas velocidades de escoamento em ZHCSSH a acumulação de matéria suspensa ocorre 

predominantemente na região de entrada de afluente no leito, zona onde a água residual apresenta 

uma maior concentração em sólidos suspensos (Kadlec e Wallace, 2009). 

➢ Crescimento e desenvolvimento do biofilme (Biocolmatação) 

O transporte e a fixação de microrganismos através dos meios porosos podem ser descritos de modo 

análogo ao transporte e fixação de sólidos (Hermansson, 1999; Tufenkji, 2007). 

Os microrganismos e os seus produtos extracelulares poliméricos aderem ao suporte sólido fornecido 

pelos poros do substrato, formando uma camada de biofilme que permite a oxidação de matéria 

orgânica (Kadlec e Wallace, 2009; Wichern et al., 2008). 
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O desenvolvimento do biofilme causa uma gradual obstrução dos poros. Adicionalmente, sobre esta 

camada podem ser retidas diversas partículas, como sólidos suspensos, contribuindo na colmatação.  

O biofilme desenvolve-se em função das cargas orgânicas solúveis e particuladas aplicadas no leito. 

Desta forma, a composição do biofilme varia com a natureza dos afluentes tratados (Kadlec e Wallace, 

2009). 

Comparando o desenvolvimento do biofilme ao longo do leito, na zona de entrada de afluente existe 

uma maior concentração em matéria orgânica e, por isso, o desenvolvimento do biofilme é superior 

(Ragusa et al., 2004). Por outro lado, na zona de saída de efluente, a disponibilidade de matéria 

orgânica é reduzida (uma vez que esta foi removida ou retida ao longo do leito) e, por isso, o 

desenvolvimento do biofilme é pouco significativo (Kadlec e Wallace, 2009). 

➢ Deposição de precipitados no leito decorrentes de processos químicos 

A ocorrência de processos químicos, como a adsorção e a precipitação, pode resultar na formação de 

precipitados químicos insolúveis (Kadlec e Wallace, 2009). Esses precipitados formam um revestimento 

na superfície dos grãos de substrato, causando a obstrução dos poros (Knowles, 2010). 

Kadlec e Wallace (2009) referem que a precipitação desses compostos pode ser favorecida por 

interações biológicas. 

➢ Desenvolvimento da vegetação 

A influência do desenvolvimento da vegetação na colmatação não é um consensual dentro da 

comunidade científica. Alguns estudos afirmam que o crescimento das raízes pode contrariar o 

entupimento dos poros, mitigando a colmatação (Kickuth e Könemann, 1988). No entanto, a maioria 

dos estudos refere que as raízes e rizomas das plantas reduzem o volume disponível dos poros (Kadlec 

e Wallace, 2009). 

Apesar de muitos dos detritos (matéria morta) das plantas poderem ser degradados por ação dos 

microrganismos, Kadlec e Wallace (2009) afirmaram que cerca de 5 a 15% dos detritos das plantas 

utilizadas em ZHCSSH são recalcitrantes. Desta forma, parte da biomassa sub-superficial (como raízes 

mortas) e da biomassa superficial (como folhas) pode contribuir para o entupimento dos poros 

(Knowles, 2010). 
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Na Figura 2.8 estão representados, à escala microscópica, alguns dos processos responsáveis pela 

obstrução dos poros do meio de enchimento de uma ZHCSSH.   

Figura 2.8 - Processos associados à colmatação em ZHCSSH (adaptado de Knowles (2010)) 

 

2.5.2 Características do dimensionamento que influenciam a colmatação 

As características do substrato/meio de enchimento, como a granulometria e a forma dos grãos, podem 

influenciar a colmatação (Knowles et al., 2011). Como referido no subcapítulo 2.2, o uso de gravilha 

com menor granulometria pode produzir efluentes com melhor qualidade (García et al., 2005). Quanto 

menor for a granulometria dos grãos, maior é a área de superfície específica disponível para o 

estabelecimento do biofilme. Simultaneamente, o diâmetro dos poros é menor, facilitando a 

intercetação de sólido suspensos. Desta forma, gravilha mais fina pode beneficiar a eficiência do 

tratamento, mas é propensa a uma obstrução mais rápida dos poros (Blazejewski e Murat-Blazejewska, 

1997; Langergraber et al., 2003; Platzer e Mauch, 1997; Wallace e Knight, 2006). A aplicação de 

gravilha com forma angular ou não esférica reduz a porosidade do substrato, contribuindo para a 

colmatação (Hyánková et al., 2006; Kadlec e Knight, 1996). 

A existência de sistemas de tratamento a montante do leito pode influenciar a colmatação. Este 

fenómeno pode ser prevenido e mitigado com a instalação de um órgão de tratamento primário a 

montante, que diminua a concentração de sólidos suspensos na água residual afluente ao leito 

(Caselles-Osorio e Garcia, 2007; EPA, 2000b). 

Como mencionado anteriormente, os processos responsáveis pela colmatação (como a acumulação 

de sólidos suspensos e o desenvolvimento do biofilme) têm uma preferencial incidência na região de 

entrada de afluente. A extensão da colmatação pode ser atenuada através da distribuição uniforme do 

afluente sobre a maior área possível (Knowles, 2010; Watson et al., 1990). Diversos estudos referem 

que um design e uma manutenção desajustados, com distribuidores de afluente instalados 

Biomassa da 

planta acima 

do solo 

Biomassa da 

planta abaixo 

do solo 
Resíduos 

de folhas 

Colmatação por 

crescimento do 

biofilme 
Poro parcialmente 

colmatado 

Superfície 

com biofilme 

Colmatação por 

acumulação de 

sólidos suspensos 

Direção do escoamento 

Bolha de ar  

Entrada de 

afluente 

(concentrado 

em SST, 

CBO5, etc) 

Formação de 

dendrites de 

biofilme 

Colmatação por acumulação 

de sólidos suspensos e 

crescimento do biofilme 

 



17 

 

incorretamente ou com pouca manutenção, favorecem uma distribuição não uniforme do afluente e, 

consequentemente, a colmatação do leito (Griffin et al., 2008; Rousseau et al., 2005). 

2.5.3 Condições operacionais que influenciam a colmatação 

O modo de operação, nomeadamente, a periodicidade da alimentação pode influenciar a colmatação 

(Knowles 2010). A alimentação intermitente pode ser benéfica para reverter este fenómeno (Corzo et 

al., 2008; Nguyen, 2000). 

O caudal da água residual afluente pode afetar o entupimento dos poros do substrato. A sobrecarga 

hidráulica pode originar períodos de escoamento superficial (Knowles, 2010). O escoamento superficial 

reduz a disponibilidade de oxigénio para os microrganismos responsáveis pela degradação da matéria 

orgânica e aumenta a probabilidade de acumulação de matéria na zona superficial do leito 

(Langergraber et al., 2003; Platzer e Mauch, 1997; ZHAO et al., 2009). 

As características físico-químicas e biológicas do afluente, nomeadamente a biodegradabilidade dos 

seus constituintes, podem influenciar a colmatação dos sistemas (Knowles, 2010). Diversos estudos 

referem que afluentes com elevado conteúdo em SST e CQO favorecem a ocorrência deste fenómeno 

(Tanner e Sukias, 1995; Winter e Goetz, 2003). 

Uma baixa concentração de SST não exclui necessariamente a colmatação. Caselles-Osorio e García 

(2006) demonstraram que afluentes com baixas concentrações de SST, mas com elevado conteúdo 

em matéria orgânica biodegradável solúvel, estimulam um excessivo crescimento do biofilme e, 

consequentemente, a colmatação de ZHCSSH. 

2.5.4 Efeitos e consequências da colmatação 

Como referido anteriormente, a acumulação de sólidos suspensos, o crescimento e desenvolvimento 

do biofilme, a deposição de precipitados e o desenvolvimento da vegetação contribuem para a oclusão 

dos poros do substrato, isto é, para a diminuição da sua porosidade. 

As principais consequências diretas deste fenómeno são o aumento da perda de carga (ou seja, o 

aumento da altura de água) e a redução da condutividade hidráulica e, consequentemente, a formação 

de caminhos de escoamento preferenciais e a existência de curto-circuitos hidráulicos (De Paoli e Von 

Sperling, 2013). 

Com a existência de caminhos preferenciais no leito, o TRH diminui e, naturalmente, a eficiência do 

tratamento é comprometida (Kadlec e Wallace, 2009). 

Em estados de colmatação avançados (Figura 2.9), a perda de condutividade hidráulica força o 

escoamento para a superfície. Este toma um percurso superficial até que seja possível infiltrar-se 

novamente no substrato (Knowles, 2010). Para além da redução da eficiência do tratamento, 

indiretamente, poderão surgir outros inconvenientes, como odores desagradáveis e seres vivos 

indesejados, por exemplo mosquitos (EPA, 2000c). 
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Figura 2.9 - ZHCSSH em Chmelná, República Checa, em (a) 1993 (um ano após iniciar a sua operação) e em (b) 

2016 (em estado avançado de colmatação) (Vymazal, 2018) 

 

  

(a) (b) 
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3. Métodos de análise de biofilme e colmatação  

 

3.1 Métodos de avaliação e identificação da colmatação 

Como referido anteriormente, a colmatação conduz a um mau funcionamento hidráulico das ZHCSSH, 

influenciando a sua operação e, consequentemente, a sua eficiência de tratamento (Rousseau et al., 

2005). 

Uma vez que a colmatação é um fenómeno que ocorre na subsuperfície (com exceção de quando se 

apresenta num grau bastante elevado e o escoamento é forçado para a superfície), não é facilmente 

identificada (de Matos, 2015). 

Quando a colmatação é detetada, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas para reverter 

este fenómeno. No entanto, essas técnicas, nomeadamente, a substituição do meio de enchimento, 

podem ser bastante dispendiosas financeiramente (Pedescoll et al., 2009). Desta forma, por razões de 

tratamento e financeiras, é essencial avaliar o grau de colmatação nas ZHCSSH (Pedescoll et al., 

2011). 

Na literatura têm sido reportadas diversas metodologias que permitem monitorizar os sistemas, para 

que possam ser tomadas medidas antes que o grau de colmatação atinja condições de difícil 

intervenção (de Matos, 2015). Estas metodologias baseiam-se, essencialmente, na medição da 

“dificuldade” da passagem do escoamento no leito através da condutividade hidráulica (Rodgers e 

Mulqueen, 2006; Sanford et al., 1995), na análise e quantificação de sólidos acumulados (Caselles-

Osorio et al., 2007), na análise hidrodinâmica dos sistemas através da utilização de traçadores para 

obtenção de valores de TRH (Bowmer, 1987) e na prospeção através de métodos geofísicos (de Matos, 

2015).  

Embora nenhum método individual seja adequado para obter uma visão completa da extensão da 

colmatação, estes podem ser úteis para entender contribuições individuais da colmatação do sistema 

e, desta forma, ter uma ideia do estado em que uma ZHCSSH se encontra (Morris e Knowles, 2011). 

Uma vez que a colmatação é um fenómeno com diversos fatores envolvidos, a combinação de diversos 

métodos em simultâneo possibilita a compreensão da interação entre os diferentes fatores, e 

consequentemente, permite uma melhor perceção deste fenómeno (Morris e Knowles, 2011).  

A Tabela 3.1 apresenta alguns dos métodos disponíveis para avaliação e identificação do grau de 

colmatação em ZHC e respetivas aplicabilidades.  
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Tabela 3.1 - Métodos disponíveis para avaliação e identificação do grau de colmatação em ZHC e respetivas 
aplicabilidades. (de Matos et al., 2018) 

Método Aplicabilidade 

Permeâmetros de bancada 

(de carga variável ou constante) 

Medição da condutividade hidráulica em solos e 

substratos coesos; 

Permeâmetro de carga constante 

(Constant head method)  

Medição da condutividade hidráulica em solos e 

ZHC; 

Permeâmetro de carga variável 

(Falling head method) 

Medição da condutividade hidráulica em solos e 

ZHC; 

Slug test Medição da condutividade hidráulica em solos; 

Infiltrómetro de anel 

(Infiltration ring) 
Medição da condutividade hidráulica em solos; 

Pumping test 

Steady state test 

Unlined Auger Hole 

Medição da condutividade hidráulica em 

ambientes saturados (aquitardos, aquicludos e 

aquíferos); 

Modified Cube Method 
Medição da condutividade hidráulica em solos e 

meios coesos; 

Amostragem de sólidos 
Quantificação da concentração de sólidos totais 

e voláteis; 

Teste com traçadores 

(Tracer test) 

Medição do TRH, eficiência volumétrica e outras 

variáveis hidrodinâmicas dos sistemas; 

Sonda de capacitância 

Determinação do conteúdo de água no meio; 

Associação do teor de água com o teor de 

matéria orgânica; 

Reflectometria no domínio do tempo  

(Time-domain reflectometry) 

Determinação do conteúdo de água no meio; 

Associação/relação do teor de água com o teor 

de matéria orgânica; 

Eletrorresistividade 

(Electrical resistivity)  

Mapeamento da contaminação metálica e 

inorgânica; 

Ressonância magnética Mapeamento da contaminação; 

Georadar 

(Groundwater Penetrating Radar) 

Mapeamento da contaminação orgânica e 

inorgânica. 

 

Seguidamente, são abordados os métodos mais frequentemente utilizados em ZHCSSH: a 

amostragem de sólidos, os testes com traçadores (Tracer test) e os permeâmetros de carga variável 

(Falling head method).  
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3.1.1 Amostragem de sólidos 

A amostragem de sólidos trata-se de uma metodologia de quantificação direta e baseia-se na 

determinação dos sólidos totais e voláteis da matéria que obstrui os interstícios do meio de enchimento. 

O procedimento usual deste método inicia-se com a extração de um volume conhecido de amostra (do 

interior de uma ZHCSSH) e recolha da água drenada por esta. No caso de a amostra incluir gravilha 

(do meio de enchimento), deverá ser lavada para que a gravilha seja peneirada e, desta forma, 

separada dos sólidos acumulados. Posteriormente, a amostra é seca (geralmente num forno a 105ºC) 

e é obtida a fração de sólidos acumulados. Podem ainda ser realizados testes de ignição (aquecimento 

a 550°C) para determinação da fração volátil da amostra, isto é, do conteúdo em matéria orgânica 

(Morris e Knowles, 2011; Nivala et al., 2012; Tanner e Sukias, 1995). 

A quantidade de sólidos acumulados depende muito do dimensionamento, do design, da idade e das 

condições de operação da ZHCSSH em estudo (Caselles-Osorio et al., 2007). Nomeadamente, 

depende da carga de sólidos do afluente e da eficiência de remoção do leito (Tanner e Sukias, 1995). 

A amostragem de sólidos apresenta como principais vantagens o facto de ser um método direto para 

obtenção do grau de colmatação, de simples execução, que pode utilizado para comparar diferentes 

leitos. No entanto, este método é bastante invasivo para o sistema e pode estar sujeito a perdas por 

lavagem (durante a separação entre sólidos acumulados e grãos de gravilha). Este método pode ainda 

implicar a interrupção do fornecimento de água residual ao sistema, o que pode ser complicado em 

sistemas com grande extensão (de Matos et al., 2018).  

 

3.1.2 Testes com traçadores (Tracer test) 

Os testes com traçadores fornecem informação sobre os efeitos da colmatação na dinâmica do 

escoamento (Nivala et al., 2012). 

Estes testes consistem na introdução de um impulso de uma substância inerte (traçador) na corrente 

de alimentação (à entrada do leito), no tempo zero (Kadlec e Knight, 1996). Ao longo de um período 

que idealmente deve corresponder a, pelo menos, três vezes o TRH teórico do leito, é monitorizada a 

concentração do traçador, à saída do leito. Através da evolução dessa concentração em função do 

tempo é produzido um gráfico (curva de resposta do traçador) e, por modelação, são obtidos 

parâmetros indicativos do comportamento hidráulico do leito (De Paoli e Von Sperling, 2013). 

Quanto menor for o tempo despendido para a saída do traçador no leito, menor deverá ser o TRH real 

e, consequentemente, mais avançado deverá ser o grau de colmatação do sistema. Deduzindo-se 

assim a existência de caminhos preferenciais, zonas “mortas” e um possível escoamento superficial 

(de Matos, 2015). 

A eficácia de um teste com traçador está condicionada pela escolha de um traçador adequado. Um 

bom traçador deve ser económico, inerte (não ser reativo nas condições de operação do sistema), 

pouco absorvido, pouco adsorvido, e não ser tóxico. Deve ser passível de ser injetado num curto 

período de tempo e não deve alterar o comportamento hidrodinâmico do sistema. Deve ter 
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características semelhantes às do fluido em escoamento, sobretudo densidade e viscosidade, mas 

apresentar alguma propriedade que o diferencie, de forma a que possa ser facilmente detetado, mesmo 

em baixas concentrações (Borges et al., 2009; Lemos et al., 2002; Metcalf e Eddy, 2003; Da Silva et 

al., 2009).  

Em ZHCSSH já foram aplicados diversos tipos de traçadores, destacando-se o uso de traçadores 

salinos (como o cloreto de sódio e os brometos de potássio e de sódio) e de traçadores fluorescentes 

(como a fluoresceína sódica e a rodamina WT), sendo as suas concentrações determinadas através 

da condutividade elétrica e por espectrofotometria, respetivamente (Branco, 2013; de Matos, 2015). 

Os testes com traçadores apresentam algumas limitações. Com estes testes é obtida informação global 

sobre as condições de escoamento no sistema, não sendo possível retirar conclusões sobre uma zona 

específica do leito. Os resultados obtidos podem ser influenciados pelo tipo de traçador utilizado, uma 

vez que não existe um traçador ideal. Alguns dos traçadores requerem equipamentos específicos para 

leitura da concentração à saída do leito. Podem ainda surgir problemas de toxicidade ou haver uma 

baixa recuperação da substância aplicada (de Matos et al., 2018).  

 

3.1.3 Permeâmetros de Carga Variável (Falling head method) 

O método do permeâmetro de carga variável é utilizado para caracterizar, de forma indireta, o grau de 

colmatação em ZHCSSH. Este método baseia-se na medição da condutividade hidráulica do meio de 

enchimento, através da aplicação de um volume conhecido de água e da verificação do tempo 

necessário para a sua percolação, numa distância definida (de Matos, 2015). 

O procedimento descrito por Caselles-Osorio e García (2006) e adaptado por Pedescoll et al. (2009) 

(Figura 3.1) inicia-se com a escavação de um pequeno furo no leito, até ser encontrado o nível de água 

(meio saturado). Neste furo é inserido um tubo perfurado e, no seu interior, uma sonda de pressão com 

ligação a um computador. Posteriormente, o tubo é cheio de água (num pulso) e é registada a variação 

de pressão, durante a percolação da água no seu interior. Os valores de pressão registados são 

convertidos em altura de água e, através desses valores, é produzida uma curva exponencial negativa 

que traduz a diminuição da altura da coluna de água em função do tempo. 

A curva produzida relaciona-se com a condutividade hidráulica do meio através da fórmula de Lefranc 

(NAVFAC, 1986) (Equação 3.1): 

𝐾 =  
𝑑2.𝑙𝑛(

2𝐿

𝑑
)

8𝐿𝑡
𝑙𝑛 (

ℎ1

ℎ2
)      (Equação 3.1) 

sendo K a condutividade hidráulica (em m/s), d o diâmetro do tubo (em metros), L o comprimento do 

tubo que está submerso (em metros), h1 a altura de água inicial no interior do tubo (em metros) no 

instante zero e h2 a altura da água dentro do tubo (em metros) no instante t (em segundos).  

A condutividade hidráulica é então estimada, através de um procedimento iterativo em conjunto com 

um ajuste pelo método dos mínimos quadrados. Para tal, é realizado um ajuste de K, de forma a que 

este minimize a aproximação entre os valores de h2 medidos in situ e os valores da curva modelada 
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calculados através da Equação 3.1, f(h2), conforme apresentado na Equação 3.2 (Caselles-Osorio e 

García, 2006; Correia, 2016; Pedescoll, et al. 2009, 2012).  

∑[h2 − f(h2)]2  → 0

t=x

t=0

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Representação esquemática do equipamento utilizado para realização do método do permeâmetro 

de carga variável em ZHCSSH (adaptado de Lancheros et al. (2017)) 

 

Como referido anteriormente, o fenómeno da colmatação consiste numa gradual obstrução dos poros 

e, consequentemente, na diminuição da condutividade hidráulica do meio. O permeâmetro de carga 

variável é um método de fácil execução, que pode ser aplicado em diferentes zonas de uma ZHCSSH, 

para determinação da condutividade hidráulica do meio poroso. No entanto, este método apresenta 

algumas limitações. Trata-se de um método invasivo, nomeadamente, quando o tubo é introduzido no 

leito há uma ligeira compactação. Os valores obtidos são aproximados, uma vez que a condutividade 

é medida verticalmente e, em ZHCSSH, o escoamento dá-se no sentido horizontal (Pedescoll et al., 

2009). As suas respostas são fortemente influenciadas pelas camadas mais superficiais do leito e, não 

é recomendável que este método seja utilizado para comparar resultados em leitos com diferentes 

configurações e condições de funcionamento (de Matos et al., 2018). 

Nos seus leitos experimentais, Lancheros et al. (2017) procuraram correlacionar os valores de 

condutividade hidráulica, obtidos em diferentes locais do meio poroso, com os SST determinados em 

diferentes pontos de amostragem. Nesse mesmo trabalho, Lancheros et al. (2017) propuseram 

classificar o grau de colmatação das ZHCSSH através do índice de colmatação (clogging index), Ci 

(Equação 3.3): 

Ci =
K.θ

L𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜
    (Equação 3.3) 

sendo K a condutividade hidráulica, Θ o TRH e Lleito o comprimento do leito.  

(Equação 3.2) 

A – ZHCSSH 

B – Sonda de pressão 

C – Registador de dados 

D – Computador 

E – Tubo perfurado de diâmetro 

conhecido 

F – Recipiente com água 

L – Comprimento do tubo que está 

submerso (m) 

L 
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Tendo por base diversos valores documentados na literatura, Lancheros et al. (2017) elaboraram a 

Tabela 3.2. Esta tabela propõe gamas para a classificação do grau de colmatação de ZHCSSH, de 

acordo com o Ci.  

 

Tabela 3.2 - Gamas propostas por Lancheros et al. (2017) para classificação das ZHCSSH, de acordo com o Ci 

Ci Grau de Colmatação 

0 a 50 Severo / Grave 

50 a 100 Alto 

100 a 200 Moderado 

> 200 Baixo 

 

 

3.2 Métodos de análise e quantificação do biofilme 

A composição e atividade do biofilme são dois parâmetros importantes para o controlo de qualquer 

sistema de tratamento de águas residuais (Lazarova, 1995). Sendo o desenvolvimento do biofilme um 

dos principais fatores para a colmatação em ZHCSSH (Wallace e Knight, 2006), caracterizar e 

quantificar o biofilme permite, indiretamente, compreender melhor a colmatação nestes sistemas.  

Na literatura têm sido reportados diversos métodos para identificação e quantificação do biofilme em 

ZHCSSH. Estes podem subdividir-se em três categorias (Faulwetter, 2010):  

➢ métodos de quantificação/contagem de fungos, protozoários e/ou bactérias (por exemplo, 

contagem em placas e microscopia de epifluorescência);  

➢ métodos de identificação da atividade/metabolismo microbiano que, através de técnicas 

moleculares e bioquímicas, permitem quantificar a atividade e/ou diversidade microbiana (por 

exemplo, respirometria, medição da atividade enzimática e medição da produção de gases como 

o CO2, N2 e CH4); 

➢ métodos focados numa determinada espécie ou num grupo funcional (por exemplo, microscopia 

eletrónica de varrimento e técnicas associadas ao genoma de microrganismos nitrificantes, 

desnitrificantes, metanogénicos e redutores de sulfato).  

Hawkins (2000) desenvolveu um método para medição da tendência para a formação do biofilme e do 

tipo de biofilme formado. Este método consistia na introdução de um suporte (Figura 3.2) com placas 

de vidro de microscópio 75mm x 25mm x 1mm (comprimento x largura x espessura), no interior de uma 

ZHCSSH. Posteriormente, as placas eram recolhidas e observadas ao microscópio. 
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Figura 3.2 – Suporte com placas de vidro de microscópio para amostragem de biofilme (Hawkins, 2000) 

 

 

3.3 Potencial de aplicação dos resultados experimentais na modelação de ZHC 

As ZHC são reconhecidamente sistemas complexos, cujo comportamento depende tanto de fatores 

externos (por exemplo, o caudal, a composição da água residual e a temperatura) como internos (por 

exemplo, o crescimento e desenvolvimento bacteriano) (García et al., 2010). 

Durante a última década têm sido desenvolvidos diversos modelos matemáticos que ambicionam 

compreender e descrever o comportamento das ZHC.  

Atualmente, quando uma ZHCSS é construída é incerto se esta irá colmatar durante o tempo de vida 

útil para o qual foi projetada. A simulação e avaliação a longo prazo do processo de colmatação destes 

sistemas pode ser estimada através do uso de modelos matemáticos (García et al., 2007). 

A calibração e validação desses modelos matemáticos é realizada através de parâmetros/valores 

obtidos experimentalmente, em modelos mecanicistas. 

O BIO_PORE é um modelo matemático que simula o crescimento do biofilme e a melhoria da qualidade 

da água nos poros do substrato de ZHCSSH (Samsó e Garcia, 2013). 

Samsó e Garcia (2013) calibraram e validaram o modelo BIO_PORE através de dados recolhidos entre 

2001 e 2003 numa instalação piloto com oito leitos de ZHCSSH, com características distintas e 

alimentados com afluentes de diferentes cargas (García et al., 2005). 

Desta forma, as instalações experimentais de ZHCSSH permitem não só retirar conclusões diretas dos 

próprios leitos experimentais (modelos mecanicistas), como também podem ser utilizadas na calibração 

e validação de modelos matemáticos que, devidamente adaptados, podem prever o comportamento de 

ZHCSSH reais. 
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4. Metodologia Adotada  

 

O estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação tem como base um sistema experimental instalado 

no laboratório de ambiente do Instituto Superior Técnico. 

Na conceção do sistema experimental foi prevista a monitorização de quatro leitos de escoamento sub-

superficial horizontal, organizados em dois grupos distintos: grupo B e grupo H. A principal diferença 

entre cada grupo diz respeito às adaptações realizadas por forma a medir a colmatação.  

Os leitos B têm como principal objetivo a amostragem de sólidos e a análise do crescimento e tipologia 

do biofilme através de placas com poros e de placas de vidro de microscópio inseridas nos leitos. Em 

termos de adaptação, estes leitos (Figura 4.1) foram especificamente munidos de diversos tubos 

perfurados e redes para amostragem de sólidos. Foram também introduzidas estruturas retangulares 

na região central destes leitos para amostragem de biofilme em placas de vidro de microscópio e em 

placas com poros. 

Os leitos H destinam-se à aplicação do método do permeâmetro de carga variável e à leitura de 

parâmetros analíticos no seu interior. Em termos de adaptação, na base destes leitos (Figura 4.2) foram 

inseridos dois tubos perfurados para leitura de parâmetros analíticos e, à superfície, dois tubos (de 

diferentes diâmetros) para realização do método do permeâmetro de carga variável. 

Sendo o principal objeto deste estudo o fenómeno da colmatação por desenvolvimento do biofilme e a 

sua influência nestes sistemas de tratamento, pretendeu-se induzir a colmatação em cada um dos leitos 

através das cargas mássicas de afluente aplicadas.  

Dentro de cada grupo anteriormente referido (H e B) o objetivo foi o de testar o efeito de cargas 

mássicas em CQO distintas: 420 gO2/(m2 de área transversal.dia) nos leitos 1 (B1 e H1) e 588 gO2/(m2 

de área transversal.dia) nos leitos 2 (B2 e H2). 

Os valores referidos foram estipulados com base nos dados apresentados por Kadlec e Wallace (2009). 

Estes autores referem que, para valores de cargas mássicas em CBO por área transversal superiores 

a 200 gO2/(m2.dia), verifica-se a inundação de ZHCSSH. Sendo a inundação uma evidência do 

fenómeno da colmatação em ZHCSSH, deduz-se que a colmatação pode ser induzida através da 

aplicação de cargas mássicas em CBO superiores a 200 gO2/(m2 de área transversal.dia). Tomando 

estes valores como referência, admitiu-se a aplicação de cargas mássicas em CBO de 250 e 350 

gO2/(m2 de área transversal.dia).  

Uma vez que no decorrer da fase experimental as concentrações foram avaliadas em função da CQO, 

pois os métodos disponíveis no laboratório são para análises em CQO e as soluções de esgoto sintético 

foram preparadas em termos de CQO, assumiu-se uma relação de 1,2 entre a CQO e a CBO (isto é, 

[CQO (mgO2/L)] = 1,2 x [CBO (mgO2/L)] ) para obtenção das correspondentes cargas mássicas em 

CQO (420 e 588 gO2/(m2 de área transversal.dia), respetivamente). 

De forma a facilitar a comparação com a literatura, uma vez que esta se refere correntemente a cargas 

mássicas em CQO por área superficial, na tabela 4.1 apresentam-se as cargas mássicas em CQO por 
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área superficial correspondentes às cargas mássicas em CQO por área transversal anteriormente 

descritas.  

Tabela 4.1 - Cargas mássicas dos afluentes aplicados em cada leito 

 
Leito 

B1 

Leito 

B2 

Leito 

H1 

Leito 

H2 

Carga mássica em CBO por área transversal 
(gO2/(m2.dia)) 

250 350 250 350 

Carga mássica em CQO por área transversal 

(gO2/(m2.dia)) 
420 588 420 588 

Carga mássica em CQO por área superficial 

(gO2/(m2.dia)) 
166 233 166 233 

 

  

Figura 4.1 - Esquema dos leitos B1 e B2: (a) vista de topo, (b) vista lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(b) (a) 

Figura 4.2 - Esquema dos leitos H1 e H2: (a) vista de topo, (b) vista lateral 
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Como referido no subcapítulo 2.5, o desenvolvimento da vegetação é um dos processos que 

contribuem para a origem da colmatação em ZHCSSH. Por este motivo e, uma vez que se pretender 

estudar a colmatação especificamente por desenvolvimento do biofilme, optou-se por não aplicar 

vegetação nos leitos em estudo. 

 

Na Figura 4.3 apresenta-se um esquema síntese dos métodos para os quais os leitos experimentais 

foram adaptados e as respetivas cargas mássicas em CQO aplicadas.  

 

Figura 4.3 - Esquema síntese dos métodos e cargas mássicas a aplicar nos leitos experimentais 

 

A fase experimental desta dissertação consistiu na construção (adaptação e preparação), 

caracterização e monitorização da fase de arranque (dez primeiras semanas) dos quatro leitos. Nesta 

última fase foram monitorizados os valores de CQO, SST e SSV dos afluentes e efluentes, a 

condutividade hidráulica (através do método do permeâmetro de carga variável) e outros parâmetros 

analíticos como o oxigénio dissolvido, a condutividade elétrica, o pH e a temperatura. 
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4.1 Adaptação e preparação dos leitos experimentais 

A adaptação dos leitos experimentais teve por base a separação de dois tanques, um destinado aos 

leitos B1 e B2 e outro aos leitos H1 e H2. Tendo em vista esta separação, foi colocada uma placa de 

PVC rígido no meio de cada tanque.  

Criou-se uma zona de saída de efluente com ligação ao sistema de drenagem de águas residuais em 

cada um dos leitos. Esta caracterizava-se por ser, no interior do leito, um filtro conectado ao orifício de 

saída, por sua vez, conectado a um suporte de saída de efluente do tipo “cabeça de cavalo”, localizado 

no exterior. Este suporte “cabeça de cavalo” garantia a saída de efluente de forma uniforme e, 

simultaneamente, permitia o controlo da altura de água no interior do leito. Junto a estes suportes, 

foram colocados quatro baldes com conexão ao sistema de drenagem de águas residuais, de forma a 

que os efluentes tratados fossem coletados e encaminhados para descarga final. 

Após esta primeira montagem, foi verificada a estanquidade dos leitos, não tendo ocorrido fugas ou 

passagem de escoamento. Posteriormente, os leitos foram lavados e desinfetados com lixívia, 

detergente e água, de forma a minimizar a presença de microrganismos e matéria orgânica no seu 

interior. 

Relativamente ao meio de enchimento, utilizou-se gravilha do tipo APAS 4. No caso das instalações B1 

e B2, optou-se por reutilizar gravilha já existente no laboratório e submete-la a uma lavagem e 

desinfeção com lixívia, detergente e água (uma vez que em B1 e B2 se pretendia analisar o biofilme 

era fundamental garantir que o ambiente estava pouco contaminado). Após lavada, a gravilha passou 

por um processo de crivagem através de um crivo de 2 mm, garantindo a filtragem das partículas mais 

finas. Relativamente às instalações H1 e H2, a gravilha aplicada foi comprada ao fornecedor e apenas 

lavada com água. Posteriormente, esta também passou por um processo de crivagem semelhante ao 

anteriormente referido.  

Seguidamente, procedeu-se à adaptação específica de cada leito de acordo com os métodos 

experimentais a aplicar (descrito pormenorizadamente nos pontos de 4.1.1 a 4.1.5) e iniciou-se o 

enchimento com gravilha (de forma uniforme, garantindo igual pressão exercida em ambos os lados 

das placas que dividem os tanques) (Figura 4.4). O enchimento foi realizado até aos 53 cm de altura, 

tendo sido colocados cerca de 300 kg de gravilha por leito.  
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Associado à adaptação dos leitos experimentais, foi necessário proceder à criação do sistema de 

alimentação de afluente. Este sistema era constituído por baldes conectados a tubos que 

encaminhavam o afluente para os T’s de alimentação localizados no interior dos leitos (Figura 4.5). Os 

baldes de alimentação caracterizavam-se por serem baldes com capacidade de 12L previamente 

adaptados com uma válvula de saída de escoamento. Esta válvula encontrava-se conectada a um tubo 

de PVC flexível ajustado com uma pinça de regulação de caudal, para controlo do mesmo. Por sua vez, 

o tubo flexível estava conectado ao respetivo T de alimentação. 

Os T’s de alimentação (Figura 4.5 b) foram dispostos no interior dos leitos, na região oposta à da saída 

de efluente, a 25 cm de distância da base. Estes T’s foram previamente construídos e consistiam em 3 

tubos de PVC (com um diâmetro interno de 1,85 cm) unidos por uma junção, formando um T invertido. 

O afluente é introduzido através do tubo de maior comprimento (35 cm), sendo depois distribuído 

uniformemente no leito através dos dois tubos perfurados (com furos de 3mm) dispostos 

horizontalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – (a) Início do enchimento dos leitos H1 e H2; (b) Enchimento dos leitos B1 e B2 (após 
colocação dos T's de alimentação). 

(a) (b) 
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4.1.1 Preparação de pontos de amostragem de sólidos 

Com o intuito de em trabalhos futuros poder ser feita a análise de sólidos totais e voláteis à gravilha 

presente no interior do leito, foram definidos pontos de amostragem em diferentes locais dos leitos B1 

e B2 (Figura 4.6 a). A construção destes pontos consistiu, primeiramente, na disposição de 24 tubos 

de PVC no interior destes leitos. Os tubos aplicados foram previamente perfurados numa distribuição 

ordenada (com furos de 3mm), de forma a garantir a passagem do escoamento. 

No interior de cada tubo foi inserida uma estrutura em rede de PVC verde (malha de 3x3mm), 

devidamente selada na base e de acessível manuseamento (recolha e reintrodução nos tubos). As 

redes de amostragem apresentavam um comprimento de cerca de 77 cm e um diâmetro de 

aproximadamente 4 cm (Figura 4.6 b). No interior de cada rede foram colocados cerca de 800g de 

gravilha. 

 

 
Figura 4.6 – Preparação dos pontos de amostragem de gravilha: (a) Leitos B1 e B2 com os 24 tubos perfurados; 

(b) Redes de amostragem de gravilha a inserir nos 24 tubos. 

(a) (b) 

Figura 4.5 - Sistema de alimentação de afluente: (a) balde conectado ao tubo com pinça reguladora de 

caudal; (b)T de alimentação instalado no interior do leito. 

16 cm 
16 cm 

(b) (a) 
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4.1.2 Preparação de placas de vidro de microscópio 

Tendo como referência o trabalho realizado por Hawkins (2000), aquando da introdução de placas de 

vidro numa ZHCSSH para amostragem e posterior observação ao microscópio, decidiu-se colocar 

placas de vidro no interior dos leitos experimentais B1 e B2.  

Utilizaram-se placas de vidro de microscópio com dimensões 76 x 26 x 1 mm (comprimento x largura x 

espessura) (referência VWR: 631-1553), dispostas numa orientação paralela ao escoamento, assentes 

numa estrutura suporte no meio do leito (Figura 4.7). Foram colocadas 34 placas de vidro em cada um 

dos leitos, distribuídas por dois suportes em cada leito, identificadas com as siglas “B1.1 a B1.17” e 

“B3.1 a B3.17”, no caso do leito B1, e de “B2.1 a B2.14” e “B4.1 a B4.17”, no caso do leito B2. 

Adicionalmente, aplicou-se o composto polilisina (poly-l-lysine RNB 1280 SIGMA; 0.01%) em algumas 

das placas de vidro. Este polímero melhora a adesão celular e a adsorção de proteínas, sendo 

frequentemente aplicado em placas de vidro de microscópio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Preparação de placas com poros para observação do desenvolvimento de biofilme  

Com objetivo de analisar o desenvolvimento do biofilme em poros de diferentes diâmetros a diferentes 

alturas do leito, dimensionaram-se e imprimiram-se placas 3D em plástico de poliácido láctico (PLA) 

com dimensões de 90 x 70 x 2 mm, e poros de 2 mm e 3 mm, respetivamente. Optou-se pela impressão 

numa tonalidade branca, dado ser a mais adequada para observação do contraste originado pelo 

desenvolvimento do biofilme.   

Foram impressas 14 placas de cada tipo (poros de 2 e 3 mm), devidamente identificadas e numeradas 

com “Pnúmero”. Na Figura 4.8 estão representadas as placas dimensionadas em AutoCAD. 

Figura 4.7 – (a) Placas de vidro de microscópio para amostragem de biofilme; (b) Estruturas suporte das 
placas de vidro de microscópio 

(a) (b) 
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As placas impressas foram distribuídas por quatro suportes, dois por cada leito, tendo cada suporte 7 

placas. A disposição em cada suporte foi feita de forma alternada, garantindo que uma placa com poros 

de 2 mm era precedida e seguida de placas de 3 mm, e vice-versa. Na Figura 4.9 é possível observar 

os suportes com as respetivas placas acopladas.  

 

 
Figura 4.9 – (a) Placas com poros de 2 e 3mm para desenvolvimento de biofilme; (b) Estrutura suporte das 

placas com poros  
 

Os suportes com as placas com poros foram inseridos no interior dos leitos B1 e B2, numa orientação 

perpendicular ao escoamento. 

Apesar do desenvolvimento do biofilme nos poros de 2 e 3 mm não ser analisado no decorrer desta 

dissertação, foi necessário fazer uma observação ao estereoscópio do estado inicial de todos os poros 

antes do arranque da instalação, pois esta será considerada o “zero de referência” em estudos futuros. 

Esta observação (Figura 4.10) foi realizada através de um estereoscópio Nikon SMZ645, utilizando-se 

uma resolução de 0,8. 

Figura 4.8 - Desenhos 3D em AutoCAD das placas para desenvolvimento de biofilme com poros de (a) 2 
e (b) 3 mm, respetivamente 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.10 – (a) Observação das placas com poros de 2 e 3mm ao estereoscópio Nikon SMZ645; (b) Imagem 
do Poro A2 de 2mm (placa P5) ao estereoscópio 

 

4.1.4 Preparação das zonas de leitura de parâmetros analíticos  

Tendo em vista a leitura de parâmetros analíticos (como a temperatura, a concentração em oxigénio 

dissolvido, o pH e a condutividade elétrica) nos leitos H1 e H2, foram construídas duas zonas para o 

efeito no interior de ambos os leitos. Estas zonas consistiam em tubos de PVC previamente perfurados 

numa distribuição ordenada (furos de 3mm). No interior de cada leito foram instalados dois desses 

tubos, um a 26 cm de comprimento da zona de entrada de afluente (a ¼ do comprimento total) e outro 

a 26 cm de comprimento da zona de saída de afluente (a ¾ do comprimento total). Na Figura 4.4 é 

possível observar as zonas de leitura de parâmetros analíticos em H1 e H2. 

 

4.1.5 Preparação do permeâmetro de carga variável 

Para aplicação do método do permeâmetro de carga variável recorreu-se a dois tubos de PVC 

transparente com um diâmetro interno correspondente a 13,7 cm, e a dois tubos de PVC com menor 

diâmetro interno, 3,6 cm. Estes tubos foram previamente adaptados, sendo perfurados próximo da base 

com furos de 3 mm (distribuídos por 3 linhas). Os quatro tubos foram inseridos sensivelmente a meio 

dos dois leitos destinados à aplicação do método do permeâmetro de carga variável, H1 e H2 (Figura 

4.11).  

A utilização de dois tubos com diâmetros distintos (13,7 e 3,6 cm) em cada leito prende-se com o 

objetivo de não perturbar o sistema com o procedimento do teste. Uma vez que o tubo de menor 

diâmetro causa uma menor perturbação no leito (pois o volume de água introduzido para a realização 

do teste é menor), este será utilizado para ensaios com uma maior periodicidade. Por outro lado, o tubo 

de maior diâmetro será utilizado com menor periodicidade mas, uma vez que o volume de água 

introduzido é superior, permite o registo de variações de pressão durante mais tempo e, 

consequentemente, a obtenção de mais pontos da curva real. 

(a) (b) 
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Na Figura 4.12 apresentam-se os quatros leitos em estudo após as diversas adaptações realizadas. 

 

 

Figura 4.12 - Leitos em estudo: B1, B2, H1 e H2, respetivamente  

Figura 4.11 – Colocação do tubo transparente de diâmetro 13,7 cm no leito H1, para realização do método 
do permeâmetro de carga variável 
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4.2 Caracterização dos leitos experimentais 

Antes do arranque da instalação foi pertinente proceder à caracterização dos leitos experimentais em 

estudo, nomeadamente, analisar as dimensões, as condições operacionais, o meio de enchimento e o 

TRH dos quatro sistemas. 

 

4.2.1 Caracterização Geral dos Leitos 

 

Como referido anteriormente, os leitos B1 e B2 possuem características muito semelhantes às dos 

leitos H1 e H2, no entanto apresentam dimensões ligeiramente maiores. Na Tabela 4.2 apresentam-se 

as características operacionais de todos os leitos em estudo. 

Tabela 4.2 - Características operacionais de cada um dos leitos em estudo 
 

Leito B1 B2 H1 H2 

Comprimento (m) 1,10 1,10 1,10 1,10 

Altura do meio de enchimento (m) 0,53 0,53 0,53 0,53 

Altura de água (m) 0,435 0,435 0,435 0,435 

Largura (m) 0,44 0,44 0,34 0,34 

Área da Secção Transversal (m2) 0,19 0,19 0,15 0,15 

Área Superficial (m2) 0,48 0,48 0,37 0,37 

Volume total (m3) 0,21 0,21 0,16 0,16 

Capacidade útil (m3) 0,087 0,087 0,052 0,052 

Nº horas em operação/dia 12 12 12 12 

Caudal diário do afluente (L/dia) 24 24 24 24 

Caudal horário do afluente (L/hora) 2 2 2 2 

Caudal médio em operação (mL/min) 33,3 33,3 33,3 33,3 

 

Note-se que por capacidade útil (m3) entende-se o volume de água que o leito pode conter no seu 

interior, tendo em conta a altura de água pretendida (0,435 m). A capacidade útil dos quatro leitos foi 

verificada quando foi introduzida água (abastecida pela rede pública) até à altura de água pretendida, 

antes do arranque da instalação. 

 

4.2.2 Caracterização do Meio de Enchimento 

Como descrito no capítulo 2.2, a seleção da gravilha a utilizar no meio de enchimento de um leito é um 

aspeto relevante do seu dimensionamento. Uma vez que nos leitos em estudo foram utilizados dois 

lotes diferentes de gravilha APAS 4 (a gravilha aplicada em B1 e B2 foi reutilizada de leitos 

experimentais já existentes no laboratório há alguns anos, enquanto que a gravilha colocada em H1 e 

H2 foi comprada ao fornecedor no final do ano de 2017), optou-se por analisar os dois lotes utilizados 

em separado. 
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➢ Granulometria 

Com o objetivo de obter informação relativa à granulometria da gravilha utilizada no meio de enchimento 

dos leitos, foi traçada a respetiva curva granulométrica, de acordo com a norma NP EN 933-1 – Análise 

Granulométrica - Método da Peneiração. Para tal, recolheu-se uma amostra de 1kg de cada lote de 

gravilha. Posteriormente, estas amostras foram dispostas consecutivamente em peneiros de 0,25mm, 

0,5mm, 1mm, 2mm, 4mm, 5,6mm e 8mm e foi determinada a % em massa de material que passava 

em cada peneiro. 

Com base nas curvas granulométricas obtidas (Figuras 4.13 e 4.14), foi calculado o diâmetro efetivo 

(D10 ou De), o D30, o D60 e o D90, correspondentes ao diâmetro abaixo do qual se situa, respetivamente, 

10, 30, 60 e 90 % do peso total da amostra seca (Tabelas 4.3 e 4.4). 

Seguidamente, determinou-se o Coeficiente de Uniformidade (CU) (Equação 4.1), uma grandeza que 

permite perceber a variedade das dimensões das partículas numa amostra, ou seja, uma amostra com 

um reduzido Cu traduz uma reduzida variabilidade na dimensão das partículas.  

Cu =
D60

D10
                                                      (Equação 4.1)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grandezas 

D10 (mm) 2,36 

D30 (mm) 3,36 

D60 (mm) 4,51 

D90 (mm) 5,38 

Cu 1,91 

Grandezas 

D10 (mm) 2,20 

D30 (mm) 2,81 

D60 (mm) 4,04 

D90 (mm) 5,21 

Cu 1,84 

Tabela 4.3 - Grandezas 

granulométricas dos 

Leitos B1 e B2 

Tabela 4.4 - Grandezas 
granulométricas dos 

Leitos H1 e H2 
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Figura 4.13 - Curva Granulométrica do meio de enchimento dos leitos B1 e B2 
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Figura 4.14 - Curva Granulométrica do meio de enchimento dos leitos H1 e H2 



39 

 

Através dos valores obtidos verificou-se que ambas as amostras apresentam uma reduzida 

variabilidade na dimensão das partículas, uma vez que ambas possuem um reduzido Cu. A grande 

maioria das partículas (entre 10% e 90%) possui um diâmetro entre 2 e 5 mm, aproximadamente. No 

geral, a gravilha utilizada nos leitos B1 e B2 apresenta dimensões muito semelhantes, mas ligeiramente 

superiores às da gravilha dos leitos H1 e H2.  

Na literatura são referidos diversos diâmetros utilizados no meio de enchimento de ZHCSSH. Estes 

valores podem variar entre solos com D10<0,1mm e cascalhos mais grosseiros com D10>4mm (Kadlec 

e Wallace, 2009). A título de exemplo, nos seus leitos experimentais, García et al. (2004) utilizaram 

gravilha com um D60 de 3,5mm e um CU correspondente a 1,7, valores semelhantes aos utilizados neste 

estudo. 

 

➢ Porosidade, Índice de vazios, Densidade relativa e Densidade relativa seca 

Procedeu-se à análise de diversas características da gravilha utilizada no meio de enchimento  tendo 

por base os “Métodos sugeridos para determinação do conteúdo em água, porosidade, densidade, 

absorção e propriedades relacionadas” elaborados pela International Society for Rock Mechanics 

(ISRM) (ISRM, 1979). 

Para tal, foram selecionadas amostras de ambos os lotes de gravilha e, posteriormente, foram 

calculados o peso real, o peso seco (após a amostra ser colocada a 105ºC), o volume da amostra e o 

volume de água necessário para cobrir os interstícios das partículas da amostra. Com base nessas 

medições e nas expressões descritas no documento de referência (ISRM, 1979), foram obtidas as 

grandezas descritas na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Porosidade, índice de vazios, densidade relativa e densidade relativa seca do meio de enchimento 

dos leitos em estudo 

 Porosidade (%) 
Índice de 

vazios 

Densidade 

relativa 

Densidade 

Relativa seca 

Leitos B1 e B2 34,46 0,53 2,67 1,50 

Leitos H1 e H2 33,28 0,50 2,54 1,56 

 

A literatura refere frequentemente a utilização de gravilha com porosidade de 40% em instalações 

experimentais de ZHCSSH (García et al., 2004; De Paoli e Von Sperling, 2013). Por exemplo, 

Lancheros et al. (2017), estudaram leitos de ZHCSSH com gravilha de porosidade 34,5%. Desta forma, 

os valores de porosidade obtidos são semelhantes aos valores referidos pela literatura. 
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4.2.3 Tempo de Retenção Hidráulico 

Antes do arranque da instalação, foram realizados testes com um traçador (Tracer Test) a cada a um 

dos leitos. Como referido anteriormente, estes ensaios permitem obter informação relativa ao regime 

de escoamento nos leitos, nomeadamente permitem saber o TRH real de uma ZHC. O traçador é 

injetado na corrente de alimentação do leito, analisando-se a evolução da sua concentração ao longo 

do tempo, à saída do leito (Branco, 2013). 

Neste caso optou-se por utilizar como traçador o cloreto de sódio (NaCl), sendo aplicado um impulso 

de uma solução concentrada neste reagente no início de cada ensaio. A medição da concentração de 

NaCl à saída dos leitos foi realizada de forma indireta, através de condutivímetros (sondas 

multiparamétricas YSI 556 MPS) e das curvas de calibração pré-estabelecidas (apresentadas em 

anexo nas Figuras A1 a A8). 

A alimentação foi realizada no regime de operação previsto para o arranque da instalação (alimentação 

de 24 L durante 12 horas por dia, correspondente a um caudal médio em operação de 33,33 mL/min), 

mas sendo apenas utilizada água como afluente. 

Para leitura da condutividade elétrica e consequente realização do teste, foram instalados junto à saída 

de efluente funis conectados a um tubo que encaminhava o efluente até ao local de leitura de 

condutividade elétrica (recipiente onde se encontrava a sonda). Posteriormente, o efluente seguia 

através de um tubo para os baldes de recolha de efluente (conectados ao sistema de drenagem de 

águas residuais). Na Figura 4.15 apresenta-se o esquema de montagem referido. 

 

Nas Figuras 4.16 e 4.17 é possível observar a evolução da concentração de NaCl nos leitos B1 e B2, 

e H1 e H2, respetivamente, no decorrer dos testes com o traçador. 

 

Figura 4.15 - Esquema de montagem das saídas de efluente para leitura da condutividade elétrica 
(durante os testes com traçador) 
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Figura 4.16 - Evolução da concentração em NaCl durante os testes com este traçador nos leitos B1 e B2 

 

 

Figura 4.17 - Evolução da concentração em NaCl durante os testes com este traçador nos leitos H1 e H2 

 

Através deste teste foi possível determinar o TRH real de cada leito (Tabela 4.6). Com o intuito de 

validar os testes efetuados, foi também calculada a percentagem de NaCl recuperado (Tabela 4.6). 

O TRH teórico (presente na Tabela 4.6) tinha sido previamente calculado através do quociente entre a 

capacidade útil (em L) de cada leito e o caudal diário do afluente (24 L/dia) (Equação 4.2).  

TRH teórico (dias) =
Capacidade útil do leito

Caudal diário do afluente 
    (Equação 4.2) 

Optou-se por utilizar a Equação 4.2, em vez da equação habitualmente utilizada para calcular o TRH 

teórico em ZHC (de Matos, 2015), pois nos leitos em estudo existem várias zonas com ausência de 

gravilha (por exemplo, as zonas com placas com poros e placas de vidro de microscópico, em B1 e B2, 

e as zonas para leitura de parâmetros analíticos, em H1 e H2). 
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Tabela 4.6 - TRH teórico, TRH real, quantidade de sal adicionado e recuperado (em g) e Percentagem de NaCl 
recuperado nos testes com traçador 

 B1 B2 H1 H2 

TRH teórico (dias) 3,63 3,63 2,17 2,17 

Resultados dos Testes com Traçador 

TRH real (dias) 2,16 2,01 3,42 2,39 

Quantidade de NaCl 

adicionado (g) 
42,46 39,64 29,41 27,85 

Quantidade de NaCl 

recuperado (g) 
42,88 39,19 30,94 27,30 

% NaCl recuperado 105,69 98,87 105,2 98,04 

 

Headley e Kadlec (2007) referem que os testes com traçadores são considerados válidos quando há 

uma recuperação de, pelo menos, 80% do traçador injetado. Assim sendo, os ensaios efetuados são 

considerados válidos.  

A percentagem de NaCl recuperado em dois dos ensaios (B1 e H1) foi superior a 100%. Estes valores 

devem-se, muito provavelmente, a uma variação da condutividade elétrica da água abastecida pela 

rede pública. 

Relativamente aos TRH calculados (reais), estes diferem ligeiramente dos TRH teóricos. Esperava-se 

que os TRH reais de B1 e B2 fossem superiores aos de H1 e H2, uma vez que os primeiros apresentam 

TRH teóricos superiores aos segundos, e tal não se verifica. Este facto pode justificar-se pelas diversas 

estruturas instaladas no interior dos leitos B1 e B2 (nomeadamente os pontos de amostragem de 

gravilha e as estruturas onde estão adjacentes as placas de vidro de microscópio e as placas com 

poros) que provavelmente induzem a formação de caminhos preferenciais. 

Por outro lado, os leitos H1 e H2 apresentam TRH reais com uma diferença de cerca de 1 dia entre si. 

Esta diferença pode dever-se à localização das saídas de efluentes em ambos os leitos. A saída do 

leito H2 localiza-se ligeiramente mais abaixo que a saída de H1. Tal facto pode eventualmente favorecer 

um caminho preferencial em H2 e, consequentemente, diminuir o TRH. 
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4.3 Monitorização dos Leitos 

No âmbito desta dissertação foi realizada a monitorização dos leitos durante as dez primeiras semanas 

da fase de arranque (diariamente com exceção de fins-de-semanas e feriados). As três primeiras 

semanas consistiram na inoculação dos leitos (descrito pormenorizadamente em 4.3.1), período 

durante o qual os leitos foram alimentados com água residual real e esgoto sintético. Nas restantes 

sete semanas foi realizada a alimentação diária dos leitos com esgoto sintético e foram monitorizados 

os valores de CQO, SST e SSV dos afluentes e efluentes, a condutividade hidráulica (através método 

do permeâmetro de carga variável) e outros parâmetros analíticos como o oxigénio dissolvido, a 

condutividade elétrica, o pH e a temperatura. 

A solução de esgoto sintético utilizada nas diversas alimentações simula água residual, tendo por isso 

uma composição semelhante à da água residual em termos de conteúdo de matéria orgânica e 

nutrientes. Os constituintes e a respetiva dosagem de esgoto sintético a aplicar foram definidos com 

base nos estudos de  Akratos e Tsihrintzis (2007) e Nopens et al. (2001). Foram utilizados os seguintes 

compostos:  

➢ Amido, como fonte de carbono (lentamente biodegradável); 

➢ Leite em pó gordo instantâneo, como fonte de carbono e azoto (proteína);  

➢ Leite meio gordo, como fonte de carbono e azoto (proteína); 

➢ Ureia, como fonte de azoto amoniacal;  

➢ Acetato de sódio trihidratado, como fonte de carbono, rapidamente biodegradável; 

➢ Óleo de soja, como fonte de óleos e gorduras;  

➢ Peptona, como fonte de aminoácidos e, consequentemente, carbono e azoto;  

➢ Fertilizante NPK, como fonte de azoto, fósforo e oligoelementos (ferro, zinco, entre outros).  

 

4.3.1 Fase de inoculação 

Por forma a garantir a presença de microrganismos e promover o desenvolvimento do biofilme nos 

leitos experimentais, realizou-se uma inoculação durante as três primeiras semanas do arranque da 

instalação. 

Nesta fase de inoculação os leitos foram alimentados por água residual gradada, proveniente da fase 

de pré-tratamento da ETAR de Beirolas e posteriormente filtrada em laboratório, diluída numa “solução 

de esgoto sintético”. 

A água residual gradada foi recolhida diariamente (com exceção aos fins-de-semana), a jusante dos 

tamisadores existentes na obra de entrada da ETAR de Beirolas. Em laboratório, as amostras diárias 

de água residual foram filtradas (através de um filtro com uma malha de 125 micra) e, posteriormente, 

foram analisados os SST, os SSV e a CQO. 

Durante a fase de inoculação, a alimentação foi realizada nos dias úteis, durante 12h, em ciclos de 4h. 

Durante cada ciclo foram aplicados 8 L de afluente (1 L de água residual filtrada e 7 L de uma solução 
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esgoto sintético específica para a inoculação). As soluções de esgoto sintético foram também 

analisadas diariamente relativamente à CQO. 

Nesta fase, optou-se por aplicar cargas mássicas em CQO por área transversal semelhantes em todos 

os leitos. Como H1 e H2 apresentavam dimensões distintas de B1 e B2 foi necessário preparar duas 

soluções concentradas de esgoto sintético com composições distintas: solução H (para os leitos H1 e 

H2) e solução B (para os leitos B1 e B2).  

As soluções concentradas foram preparadas semanalmente tendo em conta as quantidades descritas 

na Tabela 4.7, adicionando-se posteriormente água potável de forma a perfazer um volume total de 6 

L em cada preparação de solução concentrada.  

Tabela 4.7 - Composição das duas soluções concentradas preparadas semanalmente, por cada 6L (fase de 

inoculação) 

 
Solução H 

(para os Leitos H1 e H2) 
Solução B 

(para os Leitos B1 e B2) 

Composto Quantidade 

Ureia (VWR)  8,4 g 8,4 g 

Acetato de sódio trihidratado  
(VWR) 

199,5 g 299,5 g 

Peptona (VWR) 35,7 g 35,7 g 

Amido de milho 152,25 g 189 g 

Leite em pó gordo instantâneo 152,25 g 189 g 

Óleo de soja 3,15 g 3,15 g 

Fertilizante (Adubo NPK: 6-3-6) 105 mL 105 mL 

 

As soluções de esgoto sintético a aplicar foram obtidas através da diluição de pequenos volumes (entre 

135 a 200 mL) das soluções concentradas (descritas na Tabela 4.7) em água, perfazendo um volume 

total de 7 L de solução. Os volumes de solução concentrada a aplicar foram ajustados diariamente 

tendo em conta os valores de CQO lidos e as cargas mássicas pretendidas (no caso dos leitos H1 e 

H2 pretendia-se aplicar uma concentração em CQO de 2200 mgO₂/L e, no caso dos leitos B1 e B2 

pretendia-se aplicar 2800 mgO₂/L).  

 

4.3.2 Alimentação dos leitos após a fase de inoculação 

Após a fase de inoculação, a alimentação foi realizada num regime semelhante (alimentação nos dias 

úteis, durante 12h, em ciclos de 4h), mas em cada ciclo foram aplicados 8 L de solução de esgoto 

sintético. 

Na fase após inoculação foram aplicadas soluções de esgoto sintético por forma a “forçar” o fenómeno 

da colmatação. Nesta fase procurou-se aplicar diariamente cargas mássicas em CQO semelhantes em 
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B1 e H1 (420 gO₂/(m2 de área transversal.dia)), mas distintas das de B2 e H2 (588 gO₂/(m2 de área 

transversal.dia)). Para tal, foram preparadas duas soluções concentradas: solução 1 (para os leitos B1 

e H1) e solução 2 (para os leitos B2 e H2). Estas soluções foram preparadas tendo em conta as 

quantidades descritas na Tabela 4.8, adicionando-se posteriormente água potável de forma a perfazer 

um volume total de 6 L.  

Tabela 4.8 - Composição das duas soluções concentradas, por cada 6L (fase após inoculação) 

Período de Utilização 
Período 1 
(28/3/18 a 

11/4/18) 

Período 2 
(12/4/18 a 

24/4/18) 

Período 3 
(26/4/18 a 3/5/18 

Período 4 
(4/5/18 a 11/5/18) 

 Solução Solução Solução Solução 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 

 

C 

O 

M 

P 

O 

S 

T 

O 

 

Ureia 

(VWR) 
22 g 22 g 22 g 22 g 11 g 11 g 11 g 11 g 

Acetato de 
sódio 

trihidratado 
(VWR) * 

2202,4 

g 

3028,2 

g 
- - - - - - 

Peptona 

(VWR) 
82,6 g 110,1 g 83 g 110 g - - - - 

Amido de 

milho 

1211,3 

g 

1734,4 

g 
1376 g 1872 g 688 g 936 g 688 g 936 g 

Óleo de soja 8,3 g 8,3 g 8 g 8 g 4 g 4 g 4 g 4 g 

Fertilizante 

(Adubo NPK: 

6-3-6) 

275,3 

mL 

275,3 

mL 
275 mL 275 mL 138 mL 138 mL 138 mL 138 mL 

 

* Substituído por leite meio gordo após 11 de abril. 

 

As soluções de esgoto sintético a aplicar a cada leito foram obtidas através da diluição de pequenos 

volumes das soluções concentradas (descritas na Tabela 4.8) em água, perfazendo um volume total 

de 8 L de solução. Os volumes de solução concentrada variaram de leito para leito pois, apesar das 

cargas mássicas em CQO por área transversal serem semelhantes, as dimensões de B1 e H1, e B2 e 

H2 eram distintas e, consequentemente, as cargas mássicas em CQO aplicadas foram diferentes. 

À semelhança da fase de inoculação, os volumes de solução concentrada a aplicar foram ajustados 

diariamente, tendo em conta os valores de CQO lidos e as concentrações em CQO pretendidas (4690 

mgO₂/L, 3625 mgO₂/L, 6565 mgO₂/L e 5073 mgO₂/L para B1, H1, B2 e H2, respetivamente) 

Note-se que, nos períodos 2 a 4 (de 12/4/2018 a 11/5/2018), devido à ausência do reagente acetato de 

sódio trihidratado, optou-se por adicionar leite meio gordo. Este composto não foi aplicado na solução 

concentrada, mas foi adicionado diretamente a cada alimentação em volumes fixos (Tabela 4.9). 
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Tabela 4.9 - Volumes de leite meio gordo adicionados por alimentação (relativo às alimentações de 12/4/2018 a 
11/5/2018) 

 

  B1 H1 B2 H2 

Volume de leite meio gordo adicionado (mL)  46 40 66 56 

 

 

4.3.3 Determinação da Carência Química de Oxigénio 

A CQO (expressa em mg O2/L) permite medir a concentração de matéria orgânica suscetível de ser 

oxidada, numa dada amostra. 

Durante as dez semanas de monitorização foi realizada a análise da CQO nos afluentes e efluentes 

dos leitos em estudo, praticamente todos os dias nos afluentes e às segundas e sextas-feiras nos 

efluentes. Esta análise foi realizada através de um método colorimétrico.  

Para tal, eram recolhidas e diluídas em água destilada amostras de afluente e efluente, em diluições 

de 1:8 e 1:30, respetivamente. Posteriormente, eram pipetados 3 mL da solução de reagentes em 

células de teste de CQO, sendo utilizadas células com as gamas de leitura 25 - 1500 mg/L (Ref Merck 

Millipore: 1.14541.0001) e 10 - 150 mg/L (Ref Merck Millipore: 1.14540.0001), para os afluentes e 

efluentes, respetivamente. Seguidamente, as células eram agitadas vigorosamente e colocadas na 

manta de aquecimento (Spectroquant TR 320) a 148ºC. Após duas horas na manta de aquecimento, 

as células eram recolhidas e deixadas a arrefecer (na ausência de luminosidade) cerca de 30 minutos. 

Por fim, as células eram inseridas na espectrofotómetro (spectroFlex series 6600) e eram lidos os 

respetivos valores de CQO.  

O procedimento descrito anteriormente encontra-se esquematizado na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 - Procedimento para leitura da CQO: (a) Células teste de CQO após a pipetagem de 3 mL de uma 
solução de reagentes; (b) Aquecimento das células teste de CQO a 148ºC durante duas horas, na manta de 

aquecimento Spectroquant TR 320; (c) Leitura dos valores de CQO através do espectrofotómetro spectroFlex 
series 6600 

Através dos valores de concentração em CQO dos afluentes e efluentes, foi possível calcular as 

eficiências de remoção da CQO (Equação 4.3) de cada leito. 

Eficiência de remoção da CQO (%) =  
(CQO afluente−CQO efluente)

CQO afluente
 × 100 (Equação 4.3) 

(a) (b) (c) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miligrama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
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4.3.4 Determinação dos Sólidos Suspensos Totais e Voláteis 

Durante as dez semanas de monitorização foram determinados os sólidos suspensos (totais e voláteis) 

por diversas ocasiões. Na fase de inoculação (três primeiras semanas de monitorização), determinou-

se os SST e SSV da água residual real, recolhida na ETAR de Beirolas e aplicada na solução afluente. 

Na fase após a inoculação (restantes sete semanas), determinou-se semanalmente os SST e SSV dos 

afluentes e efluentes (às quintas e sextas-feiras, respetivamente) dos quatro leitos em estudo. 

A determinação dos SST e SSV foi realizada tendo por base as metodologias indicadas nos 

documentos “Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes” (EPA, 1983) e “Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater” (APHA et al., 2012). Neste caso, foram utilizados filtros 

de fibras de vidro grau 693, que retêm partículas com dimensões superiores a 1,2 µm (Ref VWR: 516-

0872). 

O procedimento teve início com a lavagem dos filtros, com água destilada, e colocação dos mesmos 

em discos metálicos previamente identificados. Posteriormente, os discos foram dispostos cerca de 

uma hora na mufla a 550ºC e colocados no exsicador. Seguidamente, foram pesados, sendo este valor 

considerado o “minicial” (peso inicial do filtro). 

➢ Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Para determinação dos SST, foram recolhidas amostras de cerca de 1 L dos afluentes e efluentes e 

colocadas sob agitação através de um agitador magnético. 

Posteriormente, após a montagem do sistema de filtração a vácuo, filtrou-se um volume conhecido de 

amostra (“Volume de amostra filtrado”), através de um dos filtros secos pesados anteriormente. 

Colocou-se o filtro no analisador de humidade (MBT 163 L) para que fosse seco a 105ºC, até que o 

equipamento verificasse uma variação de peso inferior a 0,01%. Por fim, o disco (e filtro 

correspondente) foram arrefecidos no exsicador e pesados (“mapós 105ºC”).  A concentração em SST 

(expressa em mg/L) foi obtida através da Equação 4.4. 

SST (mg/L) =
mapós 105ºC (g)−minicial (g)

Volume de amostra filtrado (L)
× 1000  (Equação 4.4) 

O procedimento adotado para determinação dos SST encontra-se esquematizado na Figura 4.19. 

 
 

Figura 4.19 - Procedimento para determinação dos SST: (a) Filtragem de amostras através do sistema de 
filtração a vácuo; (b) Secagem a 105ºC no analisador de humidade; (c) Arrefecimento no exsicador; (d) Pesagem 
 

(a) (b) (c) (d) 
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➢ Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

Para determinação dos SSV, colocaram-se os discos metálicos (e respetivos filtros) provenientes da 

análise de SST numa mufla a 550ºC. Após uma hora na mufla, os discos foram arrefecidos no exsicador 

cerca de 30 minutos e, posteriormente, pesados (“mapós 550ºC”). A concentração em SSV (expressa em 

mg/L) foi obtida através da Equação 4.5. 

SSV (mg/L) =
mapós 550ºC (g)−mapós 105ºC(g)

Volume de amostra filtrado (L)
× 1000  (Equação 4.5) 

O procedimento adotado para determinação dos SSV encontra-se esquematizado na Figura 4.20.  

 

 

Uma vez que os SSV consistem na fração volátil dos SST, calculou-se também a relação SSV/SST 

(%). 

As eficiências de remoção dos SST foram calculadas de forma análoga às eficiências de remoção da 

CQO mas, neste caso, através das concentrações em SST dos afluentes e efluentes (Equação 4.7). 

Eficiência de remoção de SST (%) =  
(SST afluente−SST efluente)

 SST afluente
 × 100 (Equação 4.6) 

As eficiências de remoção dos SSV foram também calculadas mas, neste caso, através das 

concentrações em SSV dos afluentes e efluentes. 

 

 

4.3.5 Leitura de parâmetros físico-químicos (Condutividade elétrica, Oxigénio dissolvido, pH 

e Temperatura) 

A leitura destes parâmetros foi realizada diariamente em amostras de afluente e efluente dos quatro 

leitos e no interior dos leitos H1 e H2 (nas zonas criadas para o efeito descritas no subcapítulo 4.1.4). 

Para leitura do pH e da temperatura (ºC) utilizou-se a sonda portátil sensION + PH1, para leitura da 

condutividade elétrica (𝝻S/cm) e da concentração em oxigénio dissolvido (mgO2/L) utilizou-se a sonda 

multiparamétrica YSI 556 MPS. 

 

Figura 4.20 - Procedimento para determinação dos SSV: (a) Colocação das amostras na mufla a 550ºC 
durante 1 hora; (b) Arrefecimento no exsicador; (c) Pesagem 

(a) (b) (c) 
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4.3.6 Aplicação do permeâmetro de carga variável 

Como referido anteriormente, o método do permeâmetro de carga variável é utilizado para determinar 

a condutividade hidráulica do meio poroso das ZHCSSH. Para aplicação deste método foi utilizado o 

procedimento desenvolvido por Caselles-Osorio e García (2006) e Pedescoll et al. (2009), descrito no 

subcapítulo 3.1.3.  

Este método foi aplicado apenas nos leitos H1 e H2. Para tal, tinham sido previamente introduzidos 

dois tubos de diferentes diâmetros em cada um dos leitos, conforme referido no subcapítulo 4.1.5. Na 

Tabela 4.10 apresentam-se as características de cada tubo utilizado (o diâmetro interno, d, e o 

comprimento do tubo que está submerso, L).  

Tabela 4.10 - Características dos tubos utilizados para realização do método do permeâmetro de carga variável 

 

Optou-se por realizar ensaios com maior periodicidade nos tubos de menor diâmetro. Desta forma, 

procedeu-se aos ensaios nestes tubos nos dias 22 de fevereiro (antes do arranque da instalação), 2 de 

abril (após a fase de inoculação), 17 de abril e 10 de maio.  

Nos tubos de maior diâmetro foram apenas realizados ensaios a 22 de fevereiro (antes do arranque da 

instalação) e a 10 de maio. 

Os ensaios foram realizados no início de cada dia, sem ter sido iniciada a alimentação dos leitos. Para 

medição dos valores de pressão foi utilizada uma sonda de pressão HITEC CP5250, conectada a um 

registador de dados HITEC LOG40, por sua vez, ligado a um computador. 

O procedimento de cada ensaio (Figura 4.21) consistiu em, primeiramente, inserir a sonda de pressão 

no interior do tubo e fixá-la o mais próximo possível do meio de enchimento. Era iniciado o registo no 

registador de dados e, posteriormente, era rapidamente introduzido um dado volume de água no interior 

do tubo, de forma a garantir um fluxo continuo (nos tubos de menor diâmetro adicionou-se cerca de 1 

L de água em cada ensaio, por sua vez, nos tubos de maior diâmetro foram adicionados 10 L de água). 

Após toda a água em excesso ter percolado até à saída do leito, o procedimento anterior foi repetido 

uma segunda e uma terceira vez, de forma a serem realizadas três réplicas. Por fim, o registo de dados 

era terminado e os dados eram transferidos para o computador (através do software HOBOWARE Pro).  

 

 

Leito H1 Leito H2 

Tubo de menor 
diâmetro 

Tubo de maior 
diâmetro 

Tubo de menor 
diâmetro 

Tubo de maior 
diâmetro 

d (m) 0,036 0,137 0,036 0,137 

L (m) 0,092 0,168 0,092 0,164 
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Figura 4.21 - Aplicação do método do permeâmetro de carga variável (a) no tubo de maior diâmetro e (b) no tubo 
de menor diâmetro, do leito H1; (c) Registador de dados HITEC LOG40 

 

Os dados guardados no software HOBOWARE Pro foram, por sua vez, exportados para MS Excel. 

Neste último programa foram selecionados os valores que correspondiam a cada ensaio e eliminados 

aqueles que tinham sido registados antes e após os ensaios.  

Posteriormente, os valores de pressão selecionados foram convertidos em valores de altura de água. 

Esta conversão foi feita por extrapolação, tendo como referência os valores de pressão 

correspondentes a 0,168 m e 0,336 m de altura de água (medidos numa proveta com 500 e 1000 mL 

de água, respetivamente). 

O valor da condutividade hidráulica, K, foi determinado através do ajuste da equação de Lefranc 

(Equação 3.1) aos valores registados nos ensaios, pelo método dos mínimos quadrados (Equação 3.2). 

A título de exemplo, as Figuras 4.22 e 4.23 ilustram a modelação das curvas obtidas em dois ensaios, 

um num tubo de menor diâmetro e outro num tubo de maior diâmetro, respetivamente.  

 

Figura 4.22 - Modelação da curva experimental referente ao ensaio 3 realizado no tubo de menor diâmetro do 
leito H2, a 10 de maio de 2018 
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Figura 4.23 - Modelação da curva experimental referente ao ensaio realizado no tubo de maior diâmetro do leito 
H2, a 10 de maio de 2018 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A
lt

u
ra

 d
e
 á

g
u

a
 (

m
)

Tempo (s)

Ensaio Modelação

K = 75,6 ± 3,77 



52 

 

  



53 

 

5. Apresentação e Análise de Resultados 

 

Os resultados obtidos no seguimento da metodologia adotada, durante a monitorização dos quatro 

leitos em estudo, são apresentados e analisados neste capítulo. 

 

5.1 Análise da água residual aplicada na fase de inoculação 

Como referido no capítulo anterior, procedeu-se à determinação da concentração em SST, SSV e CQO 

da água residual aplicada durante a fase de inoculação. Os valores determinados foram relacionados 

com os dados de precipitação e temperatura dos respetivos dias de amostragem (Figura 5.1 a 5.4). Os 

dados meteorológicos utilizados foram disponibilizados pelo meteo|Técnico, sendo referentes à 

estação meteorológica existente no Instituto Superior Técnico, localizada a cerca de 7 km do local de 

amostragem (ETAR de Beirolas). Na seleção dos dados meteorológicos referentes a cada dia, 

consideraram-se os dados correspondentes às 24h imediatamente antes de cada amostragem.  

 

Figura 5.1 – Evolução da concentração em SST (mg/L) da água residual aplicada durante a fase de inoculação, 
relação com a temperatura e precipitação 

 

 

Figura 5.2 - Evolução da concentração em SSV (mg/L) da água residual aplicada durante a fase de inoculação, 
relação com a temperatura e precipitação 
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Figura 5.3 – Evolução da relação SSV / SST (%) da água residual aplicada durante a fase de inoculação, relação 
com a temperatura e precipitação 

 

 

Figura 5.4 - Evolução da concentração em CQO (mgO2/L) da água residual aplicada durante a fase de 
inoculação, relação com a temperatura e precipitação 

 

Analisando os valores obtidos, verificou-se que no período entre 6 e 16 de março, período em que a 

intensidade de precipitação foi superior, as concentrações em SST, SSV e CQO foram em média 180 

mg/L, 130 mg/L e 360 mgO2/L, respetivamente. Por outro lado, durante o período de 19 a 27 de março 

as concentrações em SST, SSV e CQO foram em média 260 mg/L, 220 mg/L e 590 mgO2/L. Desta 

forma, e através da observação direta dos gráficos anteriores, verificou-se uma tendência para maiores 

concentrações em SST, SSV e CQO nos dias com ausência de precipitação (mais frequentes no 

período de 19 a 27 de março). Esta tendência é justificada pelo facto de a precipitação levar à diluição 

da água residual. Uma vez que a ETAR recebe contribuições pluviais, uma maior intensidade de 

precipitação conduziu a uma diminuição das concentrações dos parâmetros acima descritos. 

Durante a fase de inoculação não existiram variações significativas de temperatura, uma vez que esta 

variou entre os 10 e os 15ºC. Consequentemente, não se evidenciou uma relação direta entre a 

temperatura e as concentrações acima descritas. 
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5.2 Carência Química de Oxigénio 

5.2.1 Evolução da CQO dos afluentes e efluentes 

 

Como referido no subcapítulo 4.3.3, a leitura das concentrações em CQO dos afluentes aplicados a 

cada leito foi realizada praticamente todos os dias. Os valores obtidos nessas leituras apresentam-se 

na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Evolução da concentração em CQO (mgO2/L) dos afluentes aplicados a cada leito (B1, B2, H1 e H2), 
durante as dez semanas de monitorização 

 

A concentração em CQO dos afluentes variou ao longo do período de monitoração. Através da Figura 

5.5 é possível confirmar que durante a fase de inoculação (até 27 de março) foram aplicadas 

concentrações em CQO muito inferiores às aplicadas na fase após inoculação. Na fase de inoculação 

pretendeu-se aplicar 2200 mgO2/L nos leitos H1 e H2, e 2800 mgO2/L nos leitos B1 e B2. Na fase após 

inoculação procurou-se aplicar concentrações de 6565, 5073, 4690 e 3625 mgO2/L a B2, H2, B1 e H1, 

respetivamente, por forma a garantir as cargas mássicas em CQO por área transversal definidas no 

capítulo 4. Desta forma, após a fase de inoculação, B2 foi o leito que recebeu uma maior concentração 

em CQO, seguido de H2, B1 e, por último, H1.  

Entre 28 março e 10 de abril foram aplicadas concentrações significativamente superiores às 

pretendidas, pois houve uma maior dificuldade em ajustar os volumes de solução concentrada (de 

esgoto sintético) a aplicar durante este período.  

Relacionando os valores anteriores com os valores de concentração em CQO dos efluentes de cada 

leito, obteve-se a Figura 5.6. Por forma a complementar a informação recolhida, em três dos dias de 

monitorização foi analisada a CQO dos afluentes e efluentes filtrados (provenientes da filtração a vácuo 

para separação dos SST), estes resultados encontram-se também dispostos na Figura 5.6. 
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Figura 5.6 – (a) Evolução da concentração em CQO (mgO2/L) dos afluentes, efluentes, afluentes filtrados e 
efluentes filtrados dos leitos (a) B1, (b) B2, (c) H1 e (d) H2 

 

Por análise da Figura 5.6 verificou-se que as concentrações dos efluentes eram proporcionais às 

concentrações dos afluentes. Desta forma, os leitos B2 e H2 apresentavam não só afluentes com 

concentrações em CQO superiores às dos leitos B1 e H1, como também efluentes com concentrações 

superiores. Estes valores estão de acordo com a literatura, uma vez que, diversas publicações referem 

que um aumento da concentração em CQO do afluente é proporcional a um aumento na concentração 

em CQO do efluente (Caselles-Osorio e García, 2006, 2007; Hijosa-Valsero et al., 2010). 

Relativamente à concentração em CQO dos efluentes filtrados, esta era muito semelhante às dos 

efluentes não filtrados. Assim sendo, pode deduzir-se que os efluentes apresentam uma reduzida 

quantidade de matéria orgânica em suspensão.  

No caso dos afluentes não filtrados e dos afluentes filtrados, os primeiros apresentavam uma 

concentração em CQO relativamente superior (cerca do dobro). Tal deve-se, muito provavelmente, ao 

facto de os afluentes terem uma considerável concentração em SSV (ver subcapítulo 5.3) e, 

consequentemente, uma considerável concentração em matéria orgânica disponível para ser oxidada. 
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5.2.2 Eficiências de Remoção da CQO 

Através da Equação 4.4 e fazendo corresponder as concentrações em CQO dos afluentes e efluentes, 

às segundas e sextas-feiras, obteve-se os valores de eficiência de remoção da CQO presentes nas 

Figuras 5.7 e 5.8.  

 

Figura 5.7 - Evolução da eficiência de remoção (%) da CQO nos leitos B1 e B2 

 

 

Figura 5.8 - Evolução da eficiência de remoção (%) da CQO nos leitos H1 e H2 

 

Observando os gráficos anteriores foi possível constatar que as eficiências de remoção da CQO dos 

quatro leitos variaram ao longo do tempo, estando em contante oscilação. Estas variações justificam-

se pela complexidade dos sistemas em estudo e pelo facto de estar a ser analisada a fase de arranque 

destes sistemas (fase em que o biofilme ainda não está estabilizado). 

Como referido em capítulos anteriores, as ZHC são sistemas complexos e não homogéneos, estando 

a sua eficiência de remoção condicionada por muitos parâmetros. Consequentemente, as oscilações 

na eficiência de remoção podem dever-se a variações desses parâmetros, tais como a concentração 

em CQO do afluente aplicado, o caudal do afluente e do efluente, entre outros. 

Os valores anteriores foram agrupados por fases (fase de inoculação e após inoculação) e foram 

calculadas as médias de CQO dos afluentes, as médias de CQO dos efluentes e as eficiências de 

remoção da CQO em cada fase (Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Médias das concentrações em CQO dos afluentes e efluentes ± desvio padrão e respetivas 

eficiências de remoção, nas fases de inoculação e após inoculação 

Leito 

Fase de Inoculação (N = 16) Fase Após Inoculação (N = 22) 

Média da 
CQO dos 
Afluentes 
(mgO2/L) 

Média da 
CQO dos 
Efluentes 
(mgO2/L) 

Eficiência de 
Remoção 

(%) 

Média da CQO 
dos Afluentes 

(mgO2/L) 

Média da 
CQO dos 
Efluentes 
(mgO2/L) 

Eficiência 
de 

Remoção 
(%) 

B1 2590 ± 383 1310 ± 265 49,3 5050 ± 745 1700 ± 556 66,4 

B2 2590 ± 383 1290 ± 252 50,2 7320 ± 1033 2490 ± 910 65,9 

H1 2100 ± 348 960 ± 189 54,0 3940 ± 653 1440 ± 491 63,4 

H2 2100 ± 348 970 ± 159 53,8 5640 ± 842 1950 ± 615 65,4 

 N corresponde ao nº de amostras. 

Comparando as eficiências de remoção da CQO dos quatro leitos nas duas fases, na fase de 

inoculação os quatro leitos apresentaram eficiências de remoção muito semelhantes, próximas dos 

50%. Na fase após a inoculação as eficiências de remoção dos quatros leitos foram também muito 

semelhantes, próximas dos 60%, mas superiores às da fase anterior. Estes valores estão de acordo 

com o esperado uma vez que, com o decorrer do tempo, o biofilme desenvolve-se e, 

consequentemente, a taxa de remoção de poluentes (nomeadamente a oxidação da matéria orgânica) 

aumenta. 

Através dos valores da Tabela 5.1 constatou-se que, durante a fase de inoculação, os leitos H1 e H2 

apresentaram eficiências de remoção ligeiramente superiores às dos leitos B1 e B2. Estes valores 

podem justificar-se pelo facto de no interior dos leitos B (B1 e B2) terem sido feitas mais adaptações 

(nomeadamente, existirem mais zonas sem meio de enchimento) e, consequentemente, existir uma 

menor quantidade de gravilha no perfil destes leitos.   

Analisando o par H1 e H2 após a fase de inoculação, verificou-se que apesar das eficiências de 

remoção dos dois leitos serem muito semelhantes, o leito H2 apresentou uma eficiência de remoção 

ligeiramente superior (65.4 %). No entanto, após a inoculação, B1 apresentou uma eficiência de 

remoção ligeiramente superior à do leito B2 (65.9 %).  

Nos seus estudos, Caselles-Osorio e García (2006, 2007) e Hijosa-Valsero et al. (2010) obtiveram 

eficiências de remoção superiores quando eram aplicadas cargas orgânicas em CQO por área 

superficial mais elevadas. Desta forma, uma vez que neste estudo se pretendeu aplicar cargas 

orgânicas em CQO correspondentes a 166 gO2/(m2 de área superficial.dia) dia nos leitos H1 e B1 e 233 

gO2/(m2 de área superficial.dia) nos leitos B2 e H2, era espectável que os leitos B2 e H2 apresentassem 

eficiências de remoção superiores às dos leitos B1 e H1, respetivamente.  
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No laboratório de ambiente do IST, Mavioso (2010) acompanhou o arranque de leitos experimentais de 

ZHCSSH sem vegetação e, durante as primeiras 14 semanas de monitorização (que incluíram 3 

semanas de inoculação), obteve uma eficiência média de remoção em CQO de 62%. Após dois anos, 

Soares (2012) monitorizou os mesmos leitos e obteve eficiências de remoção médias entre 75% e 95%.  

As eficiências médias de remoção dos leitos B1, B2, H1 e H2, durante as dez semanas de 

monitorização, foram 59,9%, 60,6%, 59,2% e 60,9%, respetivamente. Relacionando estes valores com 

os resultados de Mavioso (2010) e Soares (2012), os valores obtidos são semelhantes aos resultados 

de Mavioso (2010). Durante a fase de arranque (que constitui uma fase de transição) é normal que as 

eficiências de remoção não sejam muito elevadas. Por outro lado, os valores obtidos por Soares (2012), 

numa fase em que os sistemas já se encontravam num estado estacionário, são consideravelmente 

superiores.  

Note-se que as cargas orgânicas em CQO aplicadas por Mavioso (2010) e Soares (2012) foram na 

ordem dos 10 gO2/(m2 de área superficial.dia), ou seja, foram bastante inferiores às cargas orgânicas 

aplicadas neste estudo (166 gO2/(m2 de área superficial.dia) nos leitos H1 e B1 e 233 gO2/(m2 de área 

superficial.dia) nos leitos B2 e H2). Desta forma, apesar de terem sido aplicadas elevadas cargas 

orgânicas nos leitos em estudo, os sistemas apresentaram um bom desempenho. 
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5.3 Sólidos Suspensos Totais e Voláteis nos afluentes e efluentes  

Com base nos resultados obtidos aquando da determinação de SST e SSV (após a fase de inoculação), 

foram traçados os gráficos das Figuras 5.9, 5.10 e 5.11. Estes gráficos correlacionam as concentrações 

em SST e SSV dos afluentes e efluentes dos quatro leitos em estudo, bem como a relação SSV/SST.  

 

Figura 5.9 - Evolução da concentração em SST (mg/L) dos afluentes e efluentes (a) dos leitos B1 e B2 e (b) dos 
leitos H1 e H2 

 

 

Figura 5.10 - Evolução da concentração em SSV (mg/L) dos afluentes e efluentes (a) dos leitos B1 e B2 e (b) dos 
leitos H1 e H2 

 

 
  

Figura 5.11 - Evolução da relação SSV / SST (%) dos afluentes e efluentes (a) dos leitos B1 e B2 e (b) dos leitos 
H1 e H2 

Através dos valores apresentados na Figura 5.9 foram calculadas as médias de SST dos afluentes e 

as médias de SST dos efluentes. Por sua vez, estes valores médios foram usados para calcular as 

respetivas eficiências de remoção dos SST (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.2 - Médias das concentrações em SST dos afluentes e efluentes ± desvio padrão e respetivas 

eficiências de remoção (durante a fase após a inoculação) 

Leito 

Fase Após Inoculação 

Média de SST nos 
Afluentes (mg/L) 

Média de SST nos 
Efluentes (mg/L) 

Eficiência de 
Remoção de SST 

(%) 

B1 2830 ± 276 17,6 ± 17,2 99,4 

B2 4200 ± 291 17,8 ± 12,8 99,6 

H1 2410 ± 195 14,2 ± 4,4 99,4 

H2 3550 ± 627 16,2 ± 7,5 99,5 

Nº de amostras: N dos afluentes = 4 e N dos efluentes = 6 

De forma análoga, através dos valores da Figura 5.10, foram calculadas as médias de SSV dos 

afluentes e as médias de SSV dos efluentes. Por sua vez, estes valores médios foram usados para 

calcular as respetivas eficiências de remoção dos SSV (Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 - Médias das concentrações em SSV dos afluentes e efluentes ± desvio padrão e respetivas 

eficiências de remoção (durante a fase após a inoculação) 

Leito 

Fase Após Inoculação 

Média de SSV nos 
Afluentes (mg/L) 

Média de SSV nos 
Efluentes (mg/L) 

Eficiência de 
Remoção de SSV 

(%) 

B1 2830 ± 275 13,8 ± 11,1 99,5 

B2 4200 ± 286 15,8 ± 11,2 99,6 

H1 2410 ± 192 13,6 ± 4,1 99,4 

H2 3520 ± 592 15,7 ± 7,1 99,6 

Nº de amostras: N dos afluentes = 4 e N dos efluentes = 6 

Na Tabela 5.4 apresentam-se os valores médios da relação SSV/SST nos afluentes e efluentes, 

respetivamente. 

Tabela 5.4 – Valores médios ± desvio padrão da relação SSV/SST nos afluentes e efluentes (durante a fase 

após a inoculação) 

Leito 

Fase Após Inoculação 

Média da relação SSV/SST 
nos Afluentes (%)  

Média da relação SSV/SST 
nos Efluentes (%) 

B1 99,9 ± 0,07 80,5 ± 12,6 

B2 99,8 ± 0,12 89,0 ± 5,3 

H1 99,8 ± 0,14 91,4 ± 7,6 

H2 99,4 ± 0,76 94,0 ± 2,0 
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Analisando os gráficos anteriores, verificou-se que as concentrações em SST e SSV dos afluentes 

foram muito superiores às dos efluentes. Efetivamente, as eficiências de remoção dos SST e dos SSV 

dos quatro leitos foram muito próximas dos 100% (Tabelas 5.2 e 5.3). 

Em concordância com as cargas mássicas aplicadas (superiores em B2 e H2), os afluentes de B2 e H2 

apresentaram maiores concentrações em SST e SSV, comparativamente aos afluentes de B1 e H1. 

Os efluentes dos quatro leitos tinham concentrações em SST e SSV muito semelhantes. 

Relativamente à razão SSV/SST, foram considerados apenas os valores que apresentavam 

percentagens inferiores a 100%, desta forma, o rácio SSV/SST acaba por estar subestimado. Os 

valores da relação SSV/SST dos afluentes variaram entre 98 e 100%, podendo afirmar-se que os 

sólidos suspensos presentes nos afluentes são essencialmente matéria orgânica particulada (SSV), 

isto é, sólidos suscetíveis de serem oxidados pelos microrganismos. Os valores da relação SSV/SST 

dos efluentes variaram ao longo do tempo. No entanto, visto tratarem-se de concentrações em SST e 

SSV tão reduzidas, estas variações não são significativas.  
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5.4 Condutividade Elétrica, Oxigénio Dissolvido, pH e Temperatura 

 

5.4.1 Leitura dos parâmetros nos afluentes e efluentes 

A leitura dos parâmetros pH, condutividade elétrica, oxigénio dissolvido e temperatura foi realizada 

durante as últimas três semanas de monitorização. Os valores referentes às amostras de afluentes e 

efluentes dos quatro leitos apresentam-se na Figura 5.12 e Tabela 5.5.  

 

 

Figura 5.12 - Evolução do (a) pH, da (b) temperatura (ºC), da (c) concentração em oxigénio dissolvido (mgO2/L) e 
da (d) condutividade elétrica (𝝻S/cm) dos afluentes e efluentes, entre 24 de abril e 11 de maio 
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Tabela 5.5 - Valores médios ± desvio padrão de pH, temperatura, oxigénio dissolvido (OD) e condutividade 

elétrica (Cond.) dos afluentes e efluentes, entre 24 de abril e 11 de maio 

Leito 

Afluentes (N = 11) Efluentes (N = 11) 

pH T (ºC) 
OD 

(mgO2/L) 
Cond. 

(𝝻S/cm) 
pH T (ºC) 

OD 
(mgO2/L) 

Cond. 
(𝝻S/cm) 

B1 
7,15 ± 
0,07 

17,8 ± 
1,44 

9,56 ± 
1,02 

577 ± 
57,0 

5,07 ± 
0,15 

17,8 ± 
1,27 

2,25 ± 
0,42 

978 ± 
111 

B2 
7,09 ± 
0,05 

17,7 ± 
1,34 

9,64 ± 
0,52  

591 ± 
61,8 

5,04 ± 
0,23  

17,8 ± 
1,41 

2,19 ± 
0,49 

1160 ± 
162 

H1 
7,18 ± 
0,07 

17,8 ± 
1,36 

9,71 ± 
0,58 

505 ± 
58,2  

5,22 ± 
0,18 

17,8 ± 
1,36 

2,43 ± 
0,33 

862 ± 
115 

H2 
7,13 ± 
0,05 

17,8 ± 
1,37 

9,75 ± 
0,55 

522 ± 
55,0 

5,10 ± 
0,20 

17,8 ± 
1,36 

2,49 ± 
0,50 

952 ± 
147 

N corresponde ao nº de amostras. 

Analisando os gráficos da Figura 5.12, verificou-se que não existiu uma grande variabilidade dos 

valores medidos ao longo das três semanas, com exceção da condutividade elétrica dos efluentes.  

Os valores de pH dos afluentes são mais elevados que os valores de pH dos efluentes, sendo estes 

últimos considerados ácidos. Conforme será salientado à frente no subcapítulo 5.4.3, esta variação é 

justificada pelas interações entre o substrato e o biofilme (Akratos e Tsihrintzis, 2007; Kadlec e Knight, 

1996). 

A temperatura variou entre os 15ºC e os 20ºC, de forma análoga em afluentes e efluentes, uma vez 

estar condicionada pela temperatura ambiente. 

As concentrações em oxigénio dissolvido dos afluentes foram consideravelmente superiores às dos 

efluentes, uma vez que foi consumido oxigénio no interior do leito, durante o processo de oxidação da 

matéria orgânica. Contrariamente ao que seria expectável (ver subcapítulo 5.4.2), as concentrações 

em oxigénio dissolvido nos efluentes apresentaram valores superiores a 0 mgO2/L, próximos dos 2 

mgO2/L. Este facto deverá estar relacionado com o modo de recolha das amostras de efluente, uma 

vez que, quando estas eram recolhidas a concentração em oxigénio dissolvido aumentava por difusão 

em contacto com a atmosfera e mistura durante a queda. 

Comparando as condutividades elétricas obtidas, os efluentes apresentaram valores superiores face 

aos afluentes. No geral, os afluentes e efluentes que apresentaram maior e menor condutividade 

elétrica são os dos leitos B2 e H1, respetivamente. Estes valores são concordantes com as cargas 

mássicas aplicadas e a composição das soluções de esgoto sintético, uma vez que as soluções 

concentradas utilizadas tinham na sua composição fertilizante NPK, rico em ferro, zinco e outros metais 

que influenciam a condutividade elétrica. Desta forma, visto que foram aplicados maiores volumes de 

solução concentrada no leito B2 e menores no leito H1, era espectável que o leito B2 apresentasse 

uma maior condutividade elétrica, contrariamente ao leito H1. Ainda assim, analisando a evolução da 

condutividade elétrica dos efluentes, esta mostrou uma tendência no sentido de diminuir e aproximar-

se dos valores dos afluentes.  
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5.4.2 Leitura dos parâmetros no interior dos leitos H1 e H2 

Os valores dos gráficos da Figura 5.13 e da Tabela 5.6 são referentes às medições realizadas no 

interior dos leitos H1 e H2. Conforme indicado nos subcapítulos 4.1.4 e 4.3.5, através das tubagens 

perfuradas inseridas nos leitos, foram realizadas medições em duas zonas: a ¼ do comprimento total 

(isto é, a 26 cm de distância da zona de entrada de afluente) e a ¾ do comprimento total (ou seja, a 26 

cm da zona de saída de efluente). 

 

Figura 5.13 - Evolução do (a) pH, da (b) temperatura (ºC), da (c) concentração em oxigénio dissolvido (mgO2/L) e 
da (d) condutividade elétrica (𝝻S/cm) no interior dos leitos H1 e H2, entre 24 de abril e 11 de maio 

 

Tabela 5.6 - Valores médios ± desvio padrão de pH, temperatura, oxigénio dissolvido (OD) e condutividade 

elétrica (Cond.) medidos no interior dos leitos H1 e H2, entre 24 de abril e 11 de maio 

N = 10 

Zona pH T (ºC) 
OD 

(mgO2/L) 
Cond. 

(𝝻S/cm) 

¼ do Comprimento H1 4,93 ± 0,51 17,4 ± 1,14 0,55 ± 0,29 671 ± 93,2 

¾ do Comprimento H1 5,31 ± 0,50 17,3 ± 1,17 0,20 ± 0,04 816 ± 72,5 

¼ do Comprimento H2 4,98 ± 0,61 17,5 ± 1,27 0,38 ± 0,17 736 ± 80,2 

¾ do Comprimento H2 5,27 ± 0,42 17,4 ± 1,23 0,28 ± 0,13 920 ± 139 
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Analisando os gráficos e a tabela acima verificou-se que, no interior dos leitos H1 e H2, a água residual 

apresentava valores de pH ácidos (maioritariamente entre 4 e 6). Em ambos os leitos, as zonas a ¼ do 

comprimento (mais próximas da zona de entrada) apresentavam valores de pH ligeiramente mais 

ácidos, comparativamente às zonas a ¾ do comprimento (mais próximas da zona de saída). 

À semelhança dos afluentes e efluentes, a temperatura da água no interior dos leitos variou entre os 

15 e os 20ºC, de forma análoga em ambos os leitos.  

As concentrações em oxigénio dissolvido registadas foram muito semelhantes, sendo próximas dos 0 

mgO2/L. 

Relativamente à condutividade elétrica, os valores obtidos nas zonas a ¾ do comprimento dos leitos 

(mais próximas da zona de saída) foram superiores aos das zonas a ¼ do comprimento (mais próximas 

da zona de entrada). Por sua vez, as condutividades elétricas registadas no interior do leito H2 foram 

superiores às do leito H1. A justificação para este facto é a mesma da apresentada anteriormente para 

os afluentes e efluentes, as cargas mássicas aplicadas em H2 foram superiores (e consequentemente, 

os volumes de fertilizante NPK também).  
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5.4.3 Evolução dos parâmetros ao longo dos leitos H1 e H2 

Com base nos valores médios descritos nas Tabelas 5.5 e 5.6, foram traçados os gráficos da Figura 

5.14. Estes gráficos traduzem a evolução de cada parâmetro ao longo dos leitos H1 e H2: na entrada 

(valores referentes aos afluentes), a ¼ do comprimento do leito, a ¾ do comprimento do leito e na saída 

(valores referentes aos efluentes).  

 
 

Figura 5.14 - Evolução do (a) pH, da (b) temperatura, da (c) concentração em oxigénio dissolvido e da (d) 
condutividade elétrica ao longo dos leitos H1 e H2 

 

Os gráficos obtidos têm tendências bastante semelhantes às dos gráficos obtidos por Akratos e 

Tsihrintzis (2007).  

Em ambos os leitos, H1 e H2, a concentração em oxigénio dissolvido era inicialmente cerca de 10 

mgO2/L e teve tendência a diminuir com o seu consumo no interior do leito. Nas zonas junto à entrada 

dos leitos (a ¼ do comprimento) a concentração em oxigénio dissolvido já apresentava valores nulos. 

Pode assim concluir-se que, no interior dos leitos, as condições são essencialmente anóxicas e a 

remoção de matéria orgânica consome a maior parte do oxigénio disponível (Akratos e Tsihrintzis, 

2007; Kadlec e Knight, 1996).  
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Excecionalmente, as concentrações em oxigénio dissolvido nos efluentes foram ligeiramente 

superiores aos valores registados no interior dos leitos. Como referido anteriormente no subcapítulo 

5.4.1, esta diferença deverá estar relacionada com o modo de recolha das amostras de efluente, uma 

vez que, quando estas eram recolhidas a concentração em oxigénio dissolvido aumentava por difusão 

em contacto com a atmosfera e mistura durante a queda. 

Após a entrada do afluente no leito, o pH manteve-se tendencialmente ácido. As substâncias orgânicas 

formadas no interior das ZHC através dos ciclos de crescimento, morte e decomposição microbiana 

são uma fonte de acidez natural. As substâncias húmicas resultantes são moléculas grandes e 

complexas com múltiplos grupos carboxilato e fenolato.  As formas protonadas tendem a ser menos 

solúveis em água e precipitam sob condições ácidas (Kadlec e Wallace, 2009). Desta forma, a acidez 

ao longo do leito é justificada pelas interações entre o substrato e o biofilme (Akratos e Tsihrintzis, 2007; 

Kadlec e Knight, 1996). 

Essas interações podem resultar na libertação de sais do meio para a água, explicando o constante 

aumento da condutividade elétrica ao longo do leito (Akratos e Tsihrintzis, 2007).  

Relativamente à temperatura, esta não apresentou grandes variações ao longo dos leitos. 
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5.5 Avaliação da colmatação 

 

5.5.1 Evolução da condutividade hidráulica 

Os ensaios com o método do permeâmetro de carga variável, para determinação da condutividade 

hidráulica dos leitos H1 e H2, foram realizados com maior periodicidade nos tubos de menor diâmetro 

e menor nos tubos de maior diâmetro.  

Optou-se por realizar sempre três réplicas e calcular o valor médio dos mesmos (K médio). 

Excecionalmente, a 10 de maio, foi realizada apenas uma réplica nos tubos de maior diâmetro. Esta 

opção prendeu-se com o facto de em cada ensaio deste tipo serem introduzidos 10 L de água nos leitos 

e, dado o tamanho dos sistemas, adicionar 30 L de água seria estar a alterar completamente as suas 

condições de funcionamento. 

Na Tabela 5.7 apresentam-se os valores de condutividade hidráulica obtidos nos ensaios com os tubos 

de menor diâmetro.  

Tabela 5.7 - Valores de condutividade hidráulica (m/d) obtidos nos ensaios com o método do permeâmetro de 

carga variável nos tubos de menor diâmetro 

Condutividade Hidráulica, K (m/d) 

Ensaio 
Leito H1 Leito H2 

1 2 3 K médio 1 2 3 K médio 

22/fev 113 120 110 114 110 122 122 118 

02/abr 108 116 110 111 128 110 106 115 

17/abr 85,5 84,2 88,1 86,0 86,9 63,2 64,3 71,5 

10/mai 78,2 85,3 91,6 85,0 68,0 69,2 68,2 68,5 

 

A Figura 5.15 ilustra a evolução dos valores médios de K obtidos através dos ensaios com os tubos de 

menor diâmetro. 

 

Figura 5.15 - Evolução dos valores de condutividade hidráulica (m/d) obtidos nos ensaios com o método do 
permeâmetro de carga variável nos tubos de menor diâmetro 
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Analisando os resultados anteriormente dispostos é evidente uma tendência para a diminuição da 

condutividade hidráulica em ambos os leitos, H1 e H2.  

Inicialmente, entre o arranque da instalação e o dia 2 de abril, o meio poroso do leito H2 apresentava 

uma condutividade hidráulica superior.  

Durante este período inicial, a variação da condutividade foi muito semelhante em ambos os leitos, 

sendo ligeiramente superior no leito H2. Estes valores estão de acordo com o esperado, uma vez que 

a carga mássica aplicada em ambos os leitos foi a mesma entre 6 e 27 de março, tendo sido aplicada 

uma carga superior em H2 apenas nos dias 28 e 29 de março.  

No período seguinte, entre 2 e 17 de abril, a variação da condutividade hidráulica em H2 foi muito 

superior à variação em H1. Tal facto justifica-se pela diferença de cargas mássicas aplicadas durante 

este período, superiores em H2 e inferiores em H1. Diversos autores referem uma relação positiva 

entre as cargas aplicadas e a perda de condutividade hidráulica dos sistemas (Nguyen, 2000; Tanner 

e Sukias, 1995). 

Por fim, no período entre 17 de abril e 10 de maio, as variações da condutividade hidráulica foram muito 

pouco significativas em ambos os leitos, no entanto o leito H2 continuou a apresentar uma redução 

ligeiramente superior à do leito H1.  

Comparando os três períodos descritos, o período entre 2 e 17 de abril foi, claramente, o que 

apresentou maiores variações da condutividade hidráulica (em ambos os leitos). Estes valores deverão 

estar relacionados com as distintas composições das soluções afluentes aplicadas na fase inoculação 

e imediatamente após esta fase. Comparando ambas as soluções, a solução aplicada durante a fase 

de inoculação apresentava muito provavelmente uma concentração em SST mais baixa. Por outro lado, 

a solução aplicada após a fase de inoculação tinha uma concentração em SST superior. Desta forma, 

após a fase após a inoculação deverá ter ocorrido uma maior acumulação de sólidos suspensos. No 

entanto, visto a relação SSV/SST ser bastante elevada, a maioria destes sólidos correspondiam a 

matéria orgânica suscetível de ser oxidada pelo biofilme, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

Conclui-se assim que, durante o período entre 2 e 17 de abril deverá ter existido uma maior colmatação 

dos leitos, por contribuição de sólidos suspensos e por desenvolvimento do biofilme. 

Seguidamente apresentam-se os resultados referentes aos ensaios realizados nos tubos de maior 

diâmetro (Tabela 5.8 e Figura 5.16).  

Tabela 5.8 - Valores de condutividade hidráulica (m/d) obtidos nos ensaios com o método do permeâmetro de 
carga variável nos tubos de maior diâmetro 

Condutividade Hidráulica, K (m/d) 

Ensaio 
Leito H1 Leito H2 

1 2 3 K médio 1 2 3 K médio 

22/fev 113 74,9 76,9 88,3 137 120 135 131 

10/mai 52,8 - - 52,8 75,6 - - 75,6 



71 

 

 

 

Figura 5.16 - Evolução dos valores de condutividade hidráulica (m/d) obtidos nos ensaios com o método do 
permeâmetro de carga variável nos tubos de maior diâmetro 

 

À semelhança dos ensaios realizados com os tubos de menor diâmetro, verificou-se uma diminuição 

da condutividade hidráulica em ambos os leitos, mais acentuada no leito H2. 

 

Analisando os valores de condutividade hidráulica obtidos em todos os ensaios realizados (inclusive os 

com tubos de diferentes diâmetros), foi notória a perda da condutividade hidráulica em ambos os leitos, 

com o decorrer do tempo. Entre dias distintos, o leito H2 apresentou sempre uma maior variação da 

condutividade hidráulica face a H1. Consequentemente, pode deduzir-se que H2 estava mais 

colmatado que H1. 

Comparando os valores obtidos pelos tubos de diferentes diâmetros, foram evidentes algumas 

discrepâncias de valores. Estas diferenças poderão estar relacionadas com as características dos 

próprios tubos, pois foram utilizados tubos de diferentes materiais (apesar de muito semelhantes), com 

um número de perfurações diferentes. Recentemente, alguns autores têm procurado avaliar a influência 

do tubo utilizado na aplicação do método do permeâmetro de carga variável, nomeadamente a 

influência das perfurações na zona inferior do tubo (Matos et al., 2017). 

Comparando a fiabilidade dos resultados obtidos pelos tubos de diferentes diâmetros, não é possível 

concluir qual o diâmetro mais adequado. Os ensaios com os tubos de maior diâmetro permitiram a 

introdução de um maior volume de água e, consequentemente, o registo de variações de pressão 

durante mais tempo (traduzindo-se em mais pontos da curva real). Por outro lado, estes ensaios 

forneceram menos informação, pois foram realizados com menor periodicidade (devido ao volume de 

água necessário de aplicar). 
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5.5.2 Determinação do Índice de Colmatação 

Os índices de colmatação foram determinados de acordo com a equação proposta por Lancheros et al. 

(2017) (Equação 3.3), tendo como referência os TRH reais descritos na Tabela 4.6 (3,42 e 2,39 dias 

para H1 e H2, respetivamente), os comprimentos dos dois leitos (1,10 m em ambos os casos) e os 

valores de condutividade hidráulica determinados. 

Na Tabela 5.9 apresentam-se os valores obtidos por aplicação da Equação 3.3, utilizando os valores 

de condutividade hidráulica determinados nos ensaios com os tubos de menor diâmetro. 

 

Tabela 5.9 – Índices de Colmatação dos leitos H1 e H2, de acordo com os valores de condutividade hidráulica 
determinados nos ensaios com os tubos de menor diâmetro 

 Ci 

Data Leito H1 Leito H2 

22/fev 355 257 

2/abr 346 250 

17/abr 267 155 

10/mai 264 149 

 

Comparando os valores da Tabela 5.9 com as gamas propostas por Lancheros et al. (2017) (na Tabela 

3.2) verifica-se que, ao longo dos ensaios realizados (com os tubos de menor diâmetro), o leito H1 

apresentou sempre um baixo grau de colmatação (Ci > 200). Por sua vez, o leito H2 inicialmente 

apresentava um grau de colmatação baixo mas, após os ensaios de dia 17 de abril, passou a ter um 

grau de colmatação moderado (Ci entre 100 e 200). 

 

De forma análoga, na Tabela 5.10 apresentam-se os valores dos índices de colmatação calculados 

através dos valores de condutividade hidráulica (obtidos nos ensaios com os tubos de maior diâmetro). 

 

Tabela 5.10 - Índices de Colmatação dos leitos H1 e H2, de acordo com os valores de condutividade hidráulica 

determinados nos ensaios com os tubos de maior diâmetro 

 Ci 

Data Leito H1 Leito H2 

22/fev 275 284 

10/mai 164 164 

 

Os valores obtidos nos ensaios com os tubos de maior diâmetro traduzem graus de colmatação muito 

semelhantes para ambos os leitos, inicialmente baixos (Ci > 200) e, mais a tarde (a 10 de maio) 

moderados (Ci entre 100 e 200). 
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5.5.3 Análise qualitativa do crescimento do biofilme  

 

Uma vez que o biofilme demora algum tempo a crescer e a desenvolver-se, o acompanhamento dos 

métodos para os quais os leitos B1 e B2 foram adaptados (placas com poros e placas de vidro de 

microscópio) não foi compatível com a elaboração desta dissertação. No entanto, seguidamente é feita 

uma análise qualitativa do crescimento do biofilme com base na observação (a olho nu) de algumas 

das estruturas instaladas nos leitos B1 e B2 (Figuras 5.17 e 5.18). 

 

Figura 5.17 - Estruturas com as placas de vidro de microscópio a 11 de maio de 2018: (a) e (b) estruturas do leito 

B1; (c) e (d) estruturas do leito B2 

 

Através das placas apresentadas na Figura 5.17 constatou-se um maior desenvolvimento do biofilme 

nas camadas mais superficiais dos leitos. Este facto deverá estar relacionado com a maior 

disponibilidade de oxigénio nas zonas mais próximas da superfície (Kadlec e Wallace, 2009). 

No geral, as estruturas do leito B2 evidenciam um maior crescimento do biofilme face às estruturas do 

leito B1. Estes resultados estão de acordo com a literatura, uma vez que, sendo aplicadas cargas 

orgânicas superiores em B2, deverá ter existido um maior crescimento do biofilme neste leito (Kadlec 

e Wallace, 2009). 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 5.18 - Estruturas com as placas com poros a 11 de maio de 2018: (a) e (b) estruturas do leito B1; (c) e (d) 
estruturas do leito B2 

 

Analogamente, através das estruturas com as placas com poros verificou-se também um maior 

desenvolvimento do biofilme nas camadas mais superficiais dos leitos. 
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6. Discussão, Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

As zonas húmidas construídas com escoamento sub-superficial horizontal são uma solução adequada 

para o tratamento de águas residuais em pequenos aglomerados, onde os recursos humanos e 

económicos são normalmente mais escassos.  

A colmatação nas ZHCSSH é um problema que pode colocar em causa a eficiência de remoção e a 

longevidade destes sistemas. De forma a compreender os processos associados ao aparecimento 

deste fenómeno e a sua influência no modo de operação das ZHCSSH, é de todo pertinente 

acompanhar o desempenho destes sistemas desde o seu arranque.  

As dissertações desenvolvidas no âmbito de instalações experimentais são muito relevantes pois 

permitem não só obter conclusões sobre as instalações em estudo, como também podem ser utilizadas 

como referência na calibração e validação de modelos matemáticos.  

A presente dissertação incidiu na fase de arranque de uma instalação experimental, dimensionada com 

o objetivo de compreender a evolução da colmatação por crescimento de biofilme através da aplicação 

de diferentes métodos de análise de biofilme e colmatação e diferentes cargas orgânicas de afluente. 

Para tal, foram devidamente adaptados quatro leitos de ZHCSSH: B1, B2, H1 e H2. 

Ao longo do período de monitorização dos leitos experimentais, verificou-se que as cargas orgânicas 

dos afluentes e efluentes dos leitos B2 e H2 eram sempre superiores às dos leitos B1 e H1, 

respetivamente.  

Nos quatro leitos em estudo, as eficiências de remoção da CQO sofreram algumas oscilações e 

apresentaram valores inferiores aos de diversos estudos referentes a fases após o arranque. Tais 

factos justificam-se pela complexidade dos sistemas em estudo e pelo facto de estar a ser analisada a 

fase de arranque, fase em que o biofilme ainda não está estabilizado. Futuramente, é espectável que 

sejam obtidas eficiências de remoção mais elevadas em todos os leitos e que seja evidente uma maior 

diferença entre as eficiências de remoção de B1 e B2, e de H1 e H2. Uma vez que as cargas orgânicas 

aplicadas em B2 e H2 são superiores, deverá ocorrer um maior desenvolvimento do biofilme nestes 

leitos e, consequentemente, deverá ser verificada uma maior remoção da matéria orgânica.  

Relativamente aos parâmetros registados nos afluentes, efluentes e em diferentes locais dos leitos H1 

e H2 (pH, temperatura, condutividade elétrica e concentração em oxigénio dissolvido), não foram 

verificadas variações significativas ao longo do tempo. Os valores registados estão de acordo com os 

valores reportados na literatura. A concentração em oxigénio dissolvido dos afluentes é elevada, mas 

no interior dos leitos a maior parte do oxigénio disponível foi consumido com a oxidação da matéria 

orgânica. Conclui-se assim que, no interior dos leitos, as condições foram essencialmente anóxicas. 

Os afluentes apresentaram inicialmente valores de pH neutros, mas os efluentes tinham valores de pH 

ácidos, provavelmente devido às interações entre o substrato e o biofilme (inclusive a mineralização de 

matéria orgânica). Estas interações possivelmente conduziram à libertação de sais do meio para a 

água, resultando num aumento da condutividade elétrica dos efluentes face aos afluentes. Nos leitos 

alimentados com cargas orgânicas superiores foram registadas condutividades elétricas superiores, 
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presumivelmente porque foram aplicados maiores volumes de solução concentrada de esgoto sintético 

(que inclui fertilizante NPK na sua composição). Relativamente à temperatura, não foram registadas 

variações significativas ao longo dos leitos. 

Para aplicação do método do permeâmetro de carga variável nos leitos H1 e H2 foram utilizados dois 

tubos de diferentes diâmetros em cada um dos leitos. Os resultados obtidos nos ensaios em ambos os 

tubos evidenciaram que, durante o período de monitorização, houve uma perda de condutividade 

hidráulica em ambos os leitos, superior no leito H2. Estes resultados estão de acordo com a literatura, 

uma vez que, sendo aplicadas cargas orgânicas superiores em H2, deverá ter existido um maior 

crescimento do biofilme e, consequentemente, uma maior colmatação deste leito.  

Apesar de diversos autores não recomendarem que os resultados obtidos através do método do 

permeâmetro de carga variável sejam comparados entre diferentes leitos, os leitos H1 e H2 apresentam 

configurações e condições de funcionamento muito semelhantes. A aplicação da equação desenvolvida 

por Lancheros et al. (2017), para obtenção do grau de colmatação, justifica-se no estudo desenvolvido. 

Esta expressão apresenta a mais valia de relacionar a condutividade hidráulica com características 

específicas dos leitos (o comprimento e o TRH).  

Através da referida equação foram obtidos os graus de colmatação de ambos os leitos. Segundo os 

ensaios realizados no final do período de monitorização (a 10 de maio) com os tubos de menor 

diâmetro, H1 e H2 apresentaram graus de colmatação baixo e moderado, respetivamente. Por sua vez, 

de acordo com os ensaios realizados no mesmo dia com os tubos de maior diâmetro, ambos os leitos 

mostraram ter um grau de colmatação moderado. 

Em termos temporais, e face ao tempo de vida útil normal destes sistemas, o tempo de monitorização 

realizado (dez semanas) foi curto, sendo por isso normal que desde o arranque da instalação até ao 

final do período de monitorização não tenham sido verificadas grandes variações na condutividade 

hidráulica. Futuramente, é espectável que haja uma maior perda de condutividade hidráulica e, 

consequentemente, maiores evidências de colmatação. 

Como descrito ao longo desta dissertação, a origem da colmatação deve-se, fundamentalmente, a 

quatro processos: a acumulação de sólidos suspensos, o crescimento de biofilme, a deposição de 

precipitados e o desenvolvimento da vegetação. Embora neste estudo pretenda analisar-se 

especificamente a colmatação devida ao crescimento do biofilme e para tal não tenha sido instalada 

vegetação nos leitos, inevitavelmente poderá ter ocorrido uma contribuição de outros fatores, 

nomeadamente a acumulação de sólidos suspensos provenientes do afluente. 

Apesar de durante esta dissertação não terem sido desenvolvidos os métodos de análise de biofilme 

para os quais os leitos em estudos foram adaptados, através das placas instaladas nos leitos B1 e B2 

constatou-se visualmente (a olho nu) um maior desenvolvimento do biofilme nas camadas mais 

superficiais dos leitos. Este facto foi também descrito por diversos autores na literatura e deverá estar 

relacionado com a maior disponibilidade de oxigénio nas zonas mais próximas da superfície. 

Em trabalhos futuros nesta instalação sugere-se que sejam novamente realizados testes com traçador, 

com o intuito de perceber se o TRH variou com o acentuar da colmatação dos leitos. Propõe-se também 
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que sejam realizadas medições de altura de água no interior dos leitos H1 e H2, de forma a aferir se 

esta aumentou (face à altura inicial indicada na Tabela 4.2).  

Seria também relevante proceder-se à análise de outros parâmetros nas amostras de afluentes e 

efluentes e, adicionalmente, recolher-se amostras de água residual do interior de H1 e H2 (nas zonas 

criadas para leitura de parâmetros físicos-químicos). Nestas amostras poderiam ser analisados o 

fosforo total, o azoto total, o azoto amoniacal, os nitritos, os nitratos, os fosfatos e a CBO5. 

No futuro, podem ser dimensionadas novas instalações experimentais, com um maior comprimento, 

que possibilitem a aplicação do método do permeâmetro de carga variável em diferentes locais dos 

leitos, de forma a averiguar a variabilidade espacial da condutividade hidráulica, com o acentuar da 

colmatação.  
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Anexos 

 

Seguidamente apresentam-se as curvas de calibração dos testes com o traçador NaCl. 

 

Figura A1 – Curva de calibração Quantidade de NaCl vs Condutividade Elétrica do teste realizado no leito B1 

 

 

 

Figura A2 – Curva de calibração Condutividade Elétrica vs Concentração em NaCl do teste realizado no leito B1 
(válida para valores de condutividade elétrica inferiores 4000 𝝻S/cm) 
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Figura A3 – Curva de calibração Quantidade de NaCl vs Condutividade Elétrica do teste realizado no leito B2 

 

 

 

Figura A4 – Curva de calibração Condutividade Elétrica vs Concentração em NaCl do teste realizado no leito B2 

(válida para valores de condutividade elétrica inferiores 4000 𝝻S/cm) 

 

 

 

Figura A5 – Curva de calibração Quantidade de NaCl vs Condutividade Elétrica do teste realizado no leito H1 
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Figura A6 – Curva de calibração Condutividade Elétrica vs Concentração em NaCl do teste realizado no leito H1 
(válida para valores de condutividade elétrica inferiores 4000 𝝻S/cm) 

 

 

 

Figura A7 – Curva de calibração Quantidade de NaCl vs Condutividade Elétrica do teste realizado no leito H2 

 

 

 

 

Figura A8 – Curva de calibração Condutividade Elétrica vs Concentração em NaCl do teste realizado no leito H2 
(válida para valores de condutividade elétrica inferiores 4000 𝝻S/cm) 

y = 0,579386x - 90,344426
R² = 0,999823

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 e
m

 N
a
C

l 
(m

g
/L

)

Condutividade Elétrica ( S/cm)

y = 8250,9x + 433,68
R² = 0,9992

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

C
o

n
d

u
ti

v
id

a
d

e
 E

lé
tr

ic
a
 (
 

S
/c

m
)

Quantidade de NaCl (g)

y = 0,551297x - 100,375887
R² = 0,999935

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 e
m

 N
a
C

l 
(m

g
/L

)

Condutividade Elétrica ( S/cm)


