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33..11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Este trabalho decorreu entre Fevereiro e Outubro de 2010, na Fito-ETAR de Barroca d`Alva, 

(gerida pelo município de Alcochete) e, no Laboratório de Efluentes e Resíduos do 

Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas do Instituto Superior de Agronomia. 

Estudaram-se as características das lamas nomeadamente no que diz respeito à condutividade 

eléctrica, pH, teor de sólidos (voláteis e totais), carência química de oxigénio, azoto (amoniacal, 

nítrico e Kjedahl), fósforo total e elementos minerais (potássio, cálcio, magnésio, ferro, 

manganês, zinco e cobre). Em relação às plantas foi analisado o seu conteúdo em carbono e 

azoto. 

33..22..  LLOOCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  EENNSSAAIIOO  

A Estação de Tratamento de Águas Residuais através de Plantas (ou Fito-ETAR) encontra-se 

em funcionamento desde Outubro de 2001. Está localizada na Herdade da Barroca d`Alva 

(Latitude 38°43'59.70"N; Longitude 8°53'35.67"W), Concelho de Alcochete, Distrito de Setúbal 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Localização do leito de lamas na Fito-ETAR de Barroca d`Alva. Extraído de www.googlearth.com 

em 03/06/2010. 

A Herdade da Barroca d`Alva tem uma actividade fundamentalmente agrícola e pecuária. 

Abrange uma área de aproximadamente 1 600 hectares onde se produz cortiça, arroz, milho e 

pastagens. Criam-se cavalos de desporto e lusitanos da coudelaria Rio Frio de José Samuel 

Lupi, toiros bravos de lide, do mesmo proprietário, dos ferros Escudero e Rio Frio. A Herdade 

possui um Hotel Rural, o qual dispõe de 27 quartos, um café/restaurante, um centro hípico que 

conta com um pequeno picadeiro coberto, um picadeiro descoberto, pista de ensino de areia e 

um campo relvado, pistas de galope e treino e um centro de filmagens. 

Leitos de 
Lamas 
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33..33..  DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDAA  FFIITTOO--EETTAARR  

A Fito-ETAR foi dimensionada para servir uma população máxima de 500 HE, para tratamento 

dos efluentes provenientes, essencialmente, de residências unifamiliares. 

No Quadro 3.1 apresentam-se os valores dos parâmetros utilizados no dimensionamento da 

estação de tratamento. 

Quadro 3.1 – Parâmetros utilizados no dimensionamento da Fito-ETAR. Adaptado da memória descritiva e 

justificativa, Câmara Municipal de Alcochete, 2000  

PARÂMETRO VALORES 

Capitações 150 dm
3
/HE.dia 

Coeficiente de afluência 0,80 

Caudal a tratar 0,694 dm
3
/s 

Factor de ponta 4,18 

Caudal de ponta instantâneo 2,90 dm
3
/s 

Cargas orgânicas produzidas 

CBO5 60 g/HE.dia 

CQO 90 g/HE.dia 

SST 90 g/HE.dia 

Concentração afluente 

CBO5 500 mg/dm
3
 

CQO 750 mg/dm
3
 

SST 750 mg/dm
3
 

Características do efluente 

CBO5 25 mg/dm
3
 O2 

CQO 125 mg/dm
3
 O2 

SST 35 mg/dm
3
 

% Mínima de redução (Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de Junho) 

CBO5 70-90 

CQO 75 

SST 70 

Notas: HE- Habitante Equivalente; CBO5- Carência Bioquímica de Oxigénio ao fim de 5 dias; CQO- Carência 

Química de Oxigénio; SST- Sólidos Suspensos Totais  

O processo de tratamento dos efluentes é constituído por duas fases, uma fase líquida onde, a 

matéria orgânica e mineral suspensa e dissolvida no meio líquido vai sendo progressivamente 

removida e uma fase sólida, onde estes materiais vão sendo estabilizados e condicionados, 

correspondendo respectivamente ao tratamento da água residual afluente e ao tratamento das 

lamas produzidas. 

O esquema geral do processo de tratamento da Fito-ETAR de Barroca d´Alva é apresentado na 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Esquema do processo de tratamento geral da Fito-ETAR de Barroca d´Alva.  

3.3.1. Tratamento da fase líquida 

O tratamento da fase líquida inclui o pré-tratamento, o tratamento primário e o tratamento 

secundário.  

O pré-tratamento tem como objectivo a remoção de sólidos grosseiros. Consta de passagem do 

afluente por câmara de grades (grelha), canal de retenção de areias e estação elevatória. 

Para o tratamento primário o sistema implantado possui uma fossa séptica com dois 

compartimentos dispostos em série. A água entra no primeiro compartimento onde ocorre a 

sedimentação e digestão dos sólidos de maiores dimensões, passando de seguida para o 

segundo compartimento onde sedimentam e solubilizam as partículas de menores dimensões. O 

tempo de retenção hidráulico proposto é de um dia. 

O tratamento secundário é efectuado pelos leitos depuradores segundo a tecnologia Kickuth 

(Kickuth, 2004). Existem quatro leitos dispostos em paralelo, de área quadrada (21 x 21 m). Os 

leitos são impermeabilizados com uma tela de espessura 1,2 mm.  
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As características geométricas dos leitos estão descritas no Quadro 3.2. No enchimento dos 

leitos é utilizado um substrato optimizado, utilizando como meio de depuração um “solo 

especial”, em que se utiliza pelo menos 50% de material escavado no local. 

Quadro 3.2 – Características geométricas dos leitos. Adaptado da memória descritiva e justificativa, Câmara 

Municipal de Alcochete 2000 

PARÂMETRO VALOR 

Área superficial (m
2
) 441

 

Área de fundo (m
2
) 368

 

Área de corte transversal total (m
2
) 15,4

 

Área de corte transversal do substrato (m
2
) 13,9

 

Bordo livre (m) 0,20
 

Profundidade máxima total do leito (m) 1,05
 

Profundidade máxima do substrato (m) 0,85
 

Volume do substrato (m
3
) 313

 

Relação comprimento/largura 1:1 

3.3.2. Tratamento da fase sólida – leitos de secagem 

 Os leitos de secagem das lamas (Figura 3.3) estão dimensionados para uma produção de lamas 

de cerca de 128 m
3
/ano. O sistema depurador/secagem das lamas é composto por três leitos, 

com área rectangular (9,7 x 5,3 m) e profundidade de 1,35 m. Os leitos são revestidos por uma 

tela impermeabilizante e, até 0,65 m de profundidade, é colocado material poroso (brita e areia). 

Na Figura 3.4 pode observar-se a constituição dos leitos. 

 
Figura 3.3 – Leitos de secagem das lamas. Fito-ETAR de Barroca d`Alva. Fotografia da autora. 
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As lamas são retiradas (por bombagem) uma vez por ano da fossa séptica (deixando uma quinta 

parte dos sedimentos acumulados para reinício da actividade anaeróbia), sendo aplicadas 

verticalmente nos 3 leitos de macrófitas, de forma equitativa. O primeiro leito a receber as lamas 

é o A1, seguido do A2 e, por último, o leito A3. Por este motivo, as lamas de cada um dos leitos 

apresentam características diferentes. De facto, a lama do leito A1 apresenta um teor de 

humidade mais elevado, quando comparada com as lamas dos leitos A2 e A3. 

As plantas utilizadas nos leitos (tratamento secundário e leitos de secagem) provêem de viveiro 

e são da espécie Phragmites australis, comummente designadas por “caniços”. 

 

Figura 3.4 – Constituição dos leitos de secagem das lamas. Fito-ETAR de Barroca d`Alva (valores em metros). 

33..44..  OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  RREEAALLIIZZAADDAASS  DDUURRAANNTTEE  OO  EENNSSAAIIOO  

As plantas de Phragmites australis, foram regadas durante os meses de Verão com água 

proveniente de um furo. No dia 25 de Julho os leitos estavam cheios de água como se pode 

observar na Figura 3.5. Em 12 de Agosto de 2010, foi distribuída lama pelos leitos proveniente 

da fossa séptica. 

 

Figura 3.5 – Leitos (A1, A2 e A3) com água, 25 de Julho de 2010, Fito-ETAR de Barroca d`Alva. Fotos da 

autora. 
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33..55..  AAMMOOSSTTRRAAGGEEMM  

3.5.1. Lamas 

Foram colhidas três amostras de lamas por leito através de uma sonda, em três locais e a 

diferentes profundidades, sendo posteriormente homogeneizadas. Os fragmentos de maior 

dimensão foram fragmentados manualmente apresentando uma dimensão final aproximada de 2 

mm. 

As amostras foram colhidas em quatro datas (16 Junho, 25 Julho, 19 Agosto e 16 de Setembro 

de 2010). No dia 25 de Julho de 2010 foi colhida uma amostra das lamas existentes na fossa 

séptica.  

3.5.2. Plantas 

Em 16 de Junho e 16 de Setembro de 2010 foram colhidas 3 plantas inteiras por leito. 

As plantas foram lavadas com água desionizada, limpas e pesadas inteiras. Posteriormente 

separaram-se os rizomas da parte aérea, secando ambas as partes em estufa a 65ºC, até 

massa constante. Para cada uma, registou-se o peso seco, procedendo-se de seguida à 

moenda da biomassa, reduzindo-a a partículas de diâmetro inferior a 1 mm. 

33..66..  MMÉÉTTOODDOOSS  AANNAALLÍÍTTIICCOOSS  

3.6.1. Condutividade eléctrica e pH 

O pH e a condutividade eléctrica (CE) foram determinados por potenciometria. Estes parâmetros 

foram determinados de acordo com a Norma Portuguesa NP EN 12176 de 2000. De acordo com 

esta norma, para a determinação do pH em amostras sólidas, deverá ser realizado um extracto 

preparado com uma quantidade de amostra contendo 5% de matéria seca, à qual é adicionada 

água destilada até ao peso de 100 g. Procedeu-se à homogeneização do extracto através de 

agitação mecânica durante 15 minutos. 

O pH e a CE foram avaliados no mesmo extracto e a leitura foi efectuada, respectivamente, num 

potenciómetro e num condutivímetro à temperatura ambiente. 

Os resultados da condutividade eléctrica foram expressos em µS/cm. 

3.6.2. Teor de sólidos totais 

O teor de sólidos totais (ST), ou matéria seca, foi determinado por gravimetria, após secagem do 

material em estufa a 103-105ºC durante 24 horas. 

Os resultados foram expressos em g por kg. 
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3.6.3. Sólidos voláteis totais 

O teor de sólidos voláteis totais (SVT), também considerado teor de matéria orgânica, foi 

determinado por gravimetria, após incineração da amostra na mufla a 500-550ºC, durante pelo 

menos 8 horas. 

Os resultados foram expressos em g por kg de matéria seca. 

3.6.4. Sólidos não voláteis totais 

Os sólidos não voláteis totais (SNVT) ou sólidos fixos totais foram determinados pela diferença 

entre os sólidos totais e sólidos voláteis totais.   

Os resultados foram expressos em g por kg
 
de matéria seca. 

3.6.5. Carbono total 

O Carbono total foi calculado, recorrendo ao factor empírico de conversão (2,0), sugerido por 

De Bertoldi et al. (1987): 

Carbono total = Matéria orgânica total / 2,0. 

Os resultados foram expressos em g por kg
 
de matéria seca. 

3.6.6. Carência química de oxigénio 

A carência química de oxigénio (CQO) foi determinada através da digestão da amostra com 

dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,25 N, em meio ácido (ácido sulfúrico concentrado H2SO4, 

96%), na presença de um agente catalisador de oxidação e de um agente complexante dos 

cloretos, respectivamente, sulfato de prata (Ag2SO4) e sulfato de mercúrio (HgSO4), com 

aquecimento durante 2 horas numa coluna de refrigeração por refluxo. Seguidamente procedeu-

se à titulação com sal de Mohr de título conhecido. 

Os resultados foram expressos em g de O2 por kg. 

3.6.7. Azoto amoniacal, nítrico e Kjeldahl 

Para a determinação do azoto amoniacal (N-NH4
+
) e do azoto nítrico (N-NO3

-
) foi preparado um 

extracto com aproximadamente 20 g da amostra em 100 ml de cloreto de potássio (KCl 2,0 M). 

De seguida, procedeu-se à sua agitação durante uma hora. A suspensão foi então centrifugada 

durante 15 minutos, após o que se procedeu à sua filtração.  

A determinação do azoto amoniacal foi realizada por destilação em meio alcalino (NaOH). O 

azoto nítrico foi determinado através de eléctrodo específico para nitratos. 

Os resultados foram expressos em g por kg de matéria seca. 
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3.6.8. Razão C/N 

A razão C/N foi calculada através da seguinte expressão: 

Razão C/N = Carbono total/ Azoto total. 

3.6.9. Fósforo total  

O fósforo total foi determinado através da digestão da amostra (por calcinação), de forma a 

oxidar a matéria orgânica e transformar todas as espécies de fósforo em hidrogenofosfato 

solúvel. O hidrogenofosfato é doseado, segundo o método espectrofotométrico, com ácido 

vanadofosfomolíbdico. Na presença de vanádio forma-se um composto amarelo susceptível de 

determinação clorimétrica. A amostra obtida após calcinação foi mineralizada com uma solução 

de ácido clorídrico (HCl 3,0 N) em banho-maria, sendo posteriormente filtrada com papel de filtro 

de banda branca. A determinação do fósforo foi feita por espectrofotometria de absorção 

molecular. 

Os resultados foram expressos em g por kg de matéria seca. 

3.6.10. Elementos minerais  

Para a determinação dos elementos minerais (potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco 

e cobre), foi efectuado uma extracção na placa com uma mistura de 21 ml de ácido clorídrico 

(HCl) e 7 ml de ácido nítrico (HNO3). De seguida, procedeu-se à filtração da amostra para um 

balão de 100ml e foi completado o seu volume com água desionizada. Posteriormente foi 

determinado o teor dos elementos por espectrofotometria de absorção atómica. 

Os resultados foram expressos em g por kg de matéria seca. 

33..77..  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCOO  

Dada a reduzida dimensão da amostra (n=3), quer nas lamas, quer nas plantas, e para qualquer 

dos parâmetros analisados, somente se procedeu ao cálculo do valor médio e do erro padrão da 

média. Para o efeito utilizou-se o programa Microsoft Excel 2010. 


