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44..11..  FFOOSSSSAA  SSÉÉPPTTIICCAA  

As fossas sépticas são geralmente utilizadas para tratamento das águas residuais de pequenos 

aglomerados populacionais (Duarte, 2008). Podem ser definidas como unidade de sedimentação 

e de digestão anaeróbia, onde a velocidade e a permanência do líquido na fossa permitem a 

separação da fracção sólida da líquida, proporcionando a digestão limitada da matéria orgânica 

e a acumulação de sólidos (Toniato et al., 2005). 

Dada a importância da caracterização das lamas antes de serem encaminhadas para os leitos, 

no dia 25 de Junho efectuou-se uma colheita de lama da fossa. 

No Quadro 4.1 apresenta-se o resultado das diferentes análises efectuadas à lama da fossa 

séptica. 

Quadro 4.1 – Caracterização analítica das lamas retiradas da fossa séptica. Dia 25 de Junho de 2010, Fito-

ETAR de Barroca d’Alva 

Parâmetros Unidades Valor 

pH ---------- 7,40 

CE mS/cm 2,28 

ST g/kg 346,60 

SVT g/kg MS 152,42 

SNVT g/kg MS 847,58 

CQO Mg O2 / dm
3
 56 640 

N-NH4
+
 g/kg MS 1,13 

N-NO3
-
 g/kg MS 2,79 

NK g/kg MS 6,30 

Nota: CE: condutividade eléctrica; ST: sólidos totais; SVT: sólidos voláteis totais; SNVT: sólidos não voláteis totais; CQO: 
carência química de oxigénio; N-NH4

+
: azoto amoniacal; N-NO3

-
: azoto nítrico; NK: azoto Kjeldahl; MS: matéria seca. 

O valor do pH da lama (7,40) encontra-se dentro do intervalo considerado normal (7,0 a 8,0) para 

lamas primárias (Turovskiy e Mathai, 2006). 

A condutividade eléctrica (2,28 mS/cm) reflecte o conteúdo em sais dissolvidos presentes na 

lama. No entanto, é de esperar que após a desidratação da lama o valor da CE seja mais baixo, 

como referido por Sommers (1977); cit. in Pinto (1995). Segundo o autor, o processo de 

desidratação remove a maioria dos sais solúveis que contribuem para o valor mais elevado da 

CE. 

Quanto aos sólidos totais (ST), a maior contribuição vem dos sólidos fixos totais (também 

chamados de sólidos não voláteis totais - SNVT), com 847,58 g/kg MS (ou 84,8%), sendo os 

restantes 152,42 g/kg MS (ou 15,2%) referentes aos sólidos voláteis (SVT). Relativamente ao 

valor da matéria orgânica (MO ou SVT), está muito abaixo dos valores típicos, referidos por Brito 

(1986) para lamas digeridas anaerobiamente (Quadro 4.2). Segundo Sommers (1977); cit. in 

Pinto (1995) as lamas mistas digeridas anaerobiamente apresentam um teor em matéria 

orgânica relativamente menor, quando comparadas com lamas mistas digeridas aerobicamente, 
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pois a digestão anaeróbia incide sobre a matéria facilmente biodegradável como a matéria 

orgânica. 

O teor de matéria inorgânica (cinza, sólidos não voláteis totais ou ainda sólidos fixos totais) na 

amostra é de 847,58 mg/kg MS estando acima do valor referido por Brito (1986) (Quadro 4.2). 

Quadro 4.2 – Média dos constituintes químicos das lamas obtidas por digestão anaeróbia. Adaptado de Brito 

(1986) 

Constituintes Lamas digeridas 

Matéria orgânica (% MS) 45-60 

Cinza total (% MS) 40-55 

Dos compostos azotados analisados: azoto total (NK), azoto amoniacal (N-NH4
+
) e azoto nítrico 

(N-NO3
-
), seria de esperar um teor mais elevado de N-NH4

+
, visto a lama sofrer digestão 

anaeróbia. Segundo Sperling (1996); cit. in Toniato et al. (2005), um dos produtos resultantes da 

digestão anaeróbia é o azoto na forma amoniacal, referindo ainda que os efluentes da fossa 

séptica apresentam uma maior percentagem de azoto na forma amoniacal sendo uma 

característica de esgotos frescos. Como se pode observar no Quadro 4.1, o teor de N-NH4
+
 (1,13 

g/kg MS) é inferior ao de N-NO3
-
 (2,79 g/kg MS). O valor de N-NO3

-
 (superior ao esperado) 

poderá estar relacionado com maior tempo de permanência na fossa séptica, o que segundo o 

mesmo autor, provoca o aumento da sua concentração nas lamas. No entanto, como referido por 

Sommers (1977); cit. in Pinto (1995), é provável que a concentração de constituintes solúveis em 

água, como o N-NO3
-
, possa ser reduzida por desidratação das lamas. 

O resultado obtido para a carência química de oxigénio (CQO) foi de 56 640 mg O2/dm
3
, estando 

dentro dos limites considerados normais por Leite et al. (2006); cit. in Gonçalves (2008) - 1 500 a 

703 000 mg O2/dm
3
.  

O valor de CQO está ligado ao grau de estabilização e à concentração de poluentes. Desta 

forma, a lama pode ser classificada quanto à estabilidade (alta ou baixa) de acordo com o grau 

de estabilização sofrida. Leite et al. (2006); cit. in Gonçalves (2008) referem valores de CQO 

inferiores a 15 000 mg O2/dm
3
 para lamas já estabilizadas e valores entre 20 000 e 50 000 

mg O2/dm
3
 para lamas com baixa estabilidade (valores referentes a países tropicais). Como o 

resultado por nós observado está um pouco acima do limite superior, podemos afirmar que a 

lama ainda não se encontra estabilizada. 

Até ao momento da realização do presente estudo, não foi feito qualquer tipo de monitorização 

das lamas existentes nos leitos, pelo facto da sua acumulação ser muito reduzida. 

Dado que não foi contabilizada a lama que alimenta os leitos, julgamos importante ter noção do 

valor teórico de lama produzida por ano, para os oitos anos de exploração já decorridos. Assim, 

tendo por base os seguintes pressupostos: 

 População do projecto 500 HE; 

 Capitação de SST de 90 g/(HE/dia); 

 Eficiência do tratamento primário (fossa séptica) 60% (Morais, 1997; cit. in Santo, 2008); 
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 Área dos leitos 154,23 m
2
. 

Estimamos que a produção anual de lama primária seja de 9 855 kg e uma taxa anual de 

aplicação de sólidos de 64 kg/m
2
. 

Como actualmente os leitos se encontram no oitavo ano de exploração, a produção de lama 

primária ao longo dos 8 anos terá sido de 78 840 kg. 

44..22..  LLEEIITTOOSS  DDEE  LLAAMMAA  

Segundo Neto e Campos (1999), o tratamento das águas residuais através das fossas sépticas 

não produz efluentes de alta qualidade, apresentando consideráveis concentrações de matéria 

orgânica, sólidos, compostos inorgânicos, microrganismos patogénicos e mau odor, devendo ser 

encaminhados para um tratamento posterior. O tratamento, quer das águas quer das lamas 

(provenientes das fossas sépticas), através das ZHC, é a alternativa que melhor se adapta a 

pequenos aglomerados populacionais. 

As lamas são retiradas da fossa séptica e encaminhadas para os leitos de plantas uma vez por 

ano. 

Ao longo dos quatro meses do nosso estudo, pretendeu-se fazer a caracterização das lamas nos 

leitos de plantas, de forma a perceber o comportamento das plantas e a forma como variam os 

parâmetros caracterizadores ao longo do tempo. 

Visto o ensaio decorrer ao ar livre, sujeito às condições meteorológicas locais, só foi possível 

iniciar a recolha de amostras de lama no dia 16 de Junho pois, até essa data, os leitos 

encontravam-se alagados. Aliás, para ser possível iniciar este trabalho, tivemos de proceder à 

bombagem da água para fora dos leitos. 

Por outro lado, em todos os parâmetros analisados, observamos que no dia 25 de Julho ocorre 

uma brusca variação nos seus valores. As plantas haviam sido regadas e os leitos 

apresentavam-se com bastante água. 

Deve também ser referido que, no dia 12 de Agosto, a lama proveniente da fossa séptica foi 

distribuída pelos 3 leitos. 

4.2.1 EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS FISICO-QUÍMICOS 

4.2.1.1 Condutividade eléctrica e pH 

O pH mede a concentração hidrogeniónica (H3O
+
) da solução e dá-nos o grau de acidez ou 

alcalinidade da mesma. O valor ideal de pH para o desenvolvimento das plantas depende de 

vários factores, nomeadamente da espécie a ser cultivada, da variedade de cada espécie e do 

teor de matéria orgânica do solo. Santos (1991) refere que, para solos minerais pobres em 

matéria orgânica, o valor ideal de pH é aproximadamente 6,50. 

A variação de pH mais significativa ocorreu no dia 25 de Julho, nos leitos A2 e A3, apresentando 
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um valor médio de 8,32 e 8,08, respectivamente (Quadro 4.3). Valores tão altos de pH não 

seriam de esperar uma vez que nesta data as plantas tinham sido regadas e o pH da água da 

rega é mais baixo 6,30 (Quadro 4.4). 

Quadro 4.3 - Valores de pH nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. Fito-ETAR de 

Barroca d’Alva 

pH 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 7,31 0,02 7,46 0,06 

Leito A2 7,16 0,12 8,32 0,04 

Leito A3 7,14 0,06 8,08 0,01 

Nota – EPM: erro padrão da média 

Na mesma data, o leito A1 apresenta o valor de pH mais baixo (7,46). Este facto pode ser devido 

ao leito A1 apresentar maior teor de azoto nítrico (Quadro 4.20) pois a nitrificação é um processo 

acidificante. 

Quadro 4.4 - Valores de pH e de CE da água de rega. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Água de Rega Valor 

pH 6,30 

CE 230 µS/cm 

A descida do valor de pH, verificada nos leitos (A2 e A3) a 19 de Agosto (Quadro 4.5), prende-se 

com o facto de esses leitos terem sido regados com água de pH 6,30 (Quadro 4.4) e recebido 

lama no dia 12 de Agosto, que apresentava um valor de pH igual a 7,40 (Quadro 4.1), assim 

como ao facto do seu teor em nitratos ter aumentado. 

Quadro 4.5 - Valores de pH nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 2010. Entrada de 

lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

pH 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 7,55 0,06 7,17 0,01 

Leito A2 7,03 0,04 7,45 0,08 

Leito A3 6,88 0,06 6,86 0,06 

Nota – EPM: erro padrão da média 

Todos os valores de pH referidos (antes da nova adição de lamas e depois disso) apresentam 

um valor muito elevado, quando comparado com o valor encontrado para lamas em Monmouth 

Utilities Authority (WMUA). Estas lamas estavam nos leitos (com Phragmites australis) há 10 

anos e apresentavam um valor de pH de 4,5 (Kanepalli et al., 2009). 

Dado o predomínio de solos ácidos em Portugal, o uso de lamas residuais deverá ser 
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considerado como sendo benéfico para fazer subir o pH. Contudo, não é de esperar que 

conduzam sempre à subida do pH dos solos. Em solos alcalinos, devido à libertação de CO2 

(produto da mineralização da matéria orgânica), é provável que as lamas possam contribuir para 

o abaixamento do pH (Santos, 1991; Pinto, 1995). 

A condutividade eléctrica (CE) reflecte o conteúdo de sais dissolvidos existentes nas lamas. 

Os valores da CE (Quadro 4.6) são muito variáveis ao longo do tempo. Os valores mais baixos 

foram registados nos três leitos a 25 de Julho, devido à diluição ocorrida. No entanto, é o leito A3 

que apresenta o menor conteúdo em sais (110 µS/cm). A diferença ocorrida na CE entre as duas 

datas (16 de Junho e 25 de Julho), pode ser devida à rega dos leitos, com água cujo valor de CE 

era 230 µS/cm (Quadro 4.4). 

Quadro 4.6 - Valores da condutividade eléctrica (CE) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho 

de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Condutividade eléctrica (µS/cm) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 448 12 117 6 

Leito A2 260 9 203 4 

Leito A3 132 17 110 9 

Nota – EPM: erro padrão da média 

Os valores mais elevados de CE após a entrada nos leitos de nova lama oriunda da fossa 

(Quadro 4.7) ocorreram a 16 de Setembro, atingindo o leito A3 um valor médio de 788 µS/cm. 

De acordo com a análise efectuada a 25 de Julho (Quadro 4.1), as lamas da fossa séptica 

apresentavam uma CE de 2280 µS/cm, o que decerto terá contribuído para a elevação dos 

valores da CE dos leitos. 

Quadro 4.7 - Valores da condutividade eléctrica (CE) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de 

Setembro de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Condutividade eléctrica (µS/cm) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 501 6 568 5 

Leito A2 372 5 534 3 

Leito A3 246 12 788 12 

Nota – EPM: erro padrão da média 

O conhecimento da salinidade é importante quer ao nível da fertilização, quer ao nível da 

escolha das plantas a utilizar. Como as plantas apresentam diferentes tolerâncias à salinidade 

(Quadro 4.8), deve-se dar preferência a culturas que, sem afectar a produção, consigam tolerar a 

salinidade do solo (Santos, 1991). 

Os valores da CE da lama, em todas as datas, são considerados baixos, não constituindo 
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limitação à sua utilização para fins agrícolas, nem para os solos nem para as culturas (Quadro 

4.8), visto que o valor mais elevado (leito A3 a 16 de Setembro) ainda se encontra abaixo do 

limite mínimo para a tolerância nas culturas sensíveis. 

Quadro 4.8 – Tolerância de algumas culturas à salinidade dos solos. Adaptado de Santos (1991) 

Culturas sensíveis 
(1 a 3 mS/cm) 

Culturas tolerantes 
(3 a 6 mS/cm) 

Culturas muito tolerantes 
(6 a 12 mS/cm) 

Amendoeira Figueira Beterraba sacarina 

Luzerna Azevém Cevada 

Macieira Oliveira Colza 

Pessegueiro Milho Espargo 

Trevos Videira  

4.2.1.2 Sólidos totais e sólidos não voláteis totais 

A análise do teor de sólidos é muito importante para o controlo dos processos físicos e biológicos 

do tratamento das lamas (Duarte, 2008). 

A análise dos sólidos totais (ST) ou matéria seca (MS) (Quadro 4.9) mostra que ocorreu no dia 

25 de Julho um aumento nos leitos A1 e A2. Dado que neste dia os leitos estavam com água, 

seria de esperar que o teor de sólidos totais fosse menor, o que não aconteceu. Ao analisar o 

quadro dos sólidos não voláteis totais (teor de matéria inorgânica) (Quadro 4.11), constata-se 

que este atinge valores mais elevados também neste dia. Consideramos a hipótese de que a 

recolha da amostra tenha sido mal efectuada. É provável que, ao introduzir a sonda na lama, 

esta tenha atingido a camada de areia. 

Quadro 4.9 - Valores de sólidos totais (ST) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. 

Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos totais (g/kg ) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 393,53 11,02 650,61 16,69 

Leito A2 496,64 5,72 641,89 5,68 

Leito A3 674,94 20,73 545,66 69,31 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Após a entrada da lama da fossa séptica nos leitos a 12 de Agosto verifica-se, neste período 

limitado de tempo (até 16 de Setembro) (Quadro 4.10), que o teor de sólidos totais se manteve 

quase inalterado, embora com uma ligeira tendência de subida, especialmente nos leitos A1 e 

A2. Quanto à diferença entre os valores apresentados antes e após a distribuição de lama da 

fossa pelos leitos (i.e., entre 25 de Julho e 19 de Agosto), admitimos que se tenha verificado um 

efeito de diluição, dado as lamas da fossa séptica apresentarem um teor de matéria seca de 

346,60 g/kg (Quadro 4.1), valor muito inferior ao registado em 25 de Julho para qualquer dos 

leitos. Quanto à ligeira tendência de subida entre 19 de Agosto e 16 de Setembro (Quadro 4.10), 
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especialmente nos leitos A1 e A2, poderá encontrar explicação no facto de ter ocorrido a 

desidratação das lamas, como referido por Nielsen (s/data 1) e por Melidis et al. (2010), 

argumentando que a desidratação da lama permite um aumento de sólidos totais nos leitos (no 

topo e no fundo do leito). 

A velocidade do vento tem um papel fundamental na desidratação das lamas (Melidis et al., 

2010; Nielsen s/data1) uma vez que permite a oscilação dos caules e, desta forma, a abertura de 

pequenos canais na lama. Durante o mês de Agosto a velocidade média do vento (Anexo 6 -

Figura A6.3) foi baixa (9,1 km/h), registando-se no dia 12 de Agosto a velocidade máxima 

(51,5 km/h). O mês de Agosto registou um valor médio para a temperatura média e máxima de, 

respectivamente, 24,7ºC e 33,8ºC (Anexo 6, Figura A6.1), o que aliado ao facto de durante este 

mês não ter ocorrido precipitação (Anexo 6, Figura A6.4) favoreceu a desidratação das lamas. 

Deve no entanto ser referido que, pelo facto dos leitos não apresentarem um sistema de 

drenagem, todo o processo de desidratação das lamas se torna mais demorado. 

De salientar que, segundo o Decreto-Lei nº 276/2009 de 2 de Outubro, lamas destinadas a ser 

incorporadas em solos agrícolas, que apresentem um teor de matéria seca superior a 20% 

devem ser espalhadas no terreno e incorporadas no solo no prazo máximo de 48 horas, o que é 

o caso das lamas de todos os leitos a 16 de Setembro, com valores entre 26,3% e 47,9% 

(Quadro 4.10). 

Quadro 4.10 - Valores de sólidos totais (ST) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 

2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos totais (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 176,29 0,37 263,43 3,55 

Leito A2 416,25 3,93 479,31 2,85 

Leito A3 467,84 2,57 458,68 3,29 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

O teor de matéria inorgânica (Quadro 4.11) é sempre superior ao valor da matéria orgânica (ou 

sólidos voláteis totais), quer na fossa (Quadro 4.1) quer nos leitos (Quadro 4.15 e Quadro 4.16). 

Lopes (2002) considera que a fracção inorgânica contida nas lamas residuais consiste numa 

diversidade de materiais de pequena dimensão, formada principalmente por areia, minerais de 

argila e outras substâncias minerais que se encontrem na água residual. Desta forma, visto a 

Fito-ETAR servir a Herdade de Barroca d’Alva e esta possuir um centro hípico que conta com um 

pequeno picadeiro coberto, um picadeiro descoberto e uma pista de ensino de areia, é provável 

que as águas de lavagem dos picadeiros e dos cavalos venha a entrar na caixa de entrada e 

desta formar aumentar o teor de material inorgânico. No entanto, a diferença verificada nos 

valores de material inorgânico antes (Quadro 4.11) e depois da adição de nova lama (Quadro 

4.12), sugere que, tal como já referido, a recolha da amostra a 25 de Julho foi mal efectuada. 
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Quadro 4.11 - Valores de sólidos não voláteis totais (SNVT) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de 

Julho de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos não voláteis totais (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 901,92 39,01 980,22 026,18 

Leito A2 928,13 15,19 977,54 009,50 

Leito A3 941,68 38,18 979,45 136,57 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Quadro 4.12 - Valores de sólidos não voláteis totais (SNVT) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 

de Setembro de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos não voláteis totais (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 927,67 11,01 907,98 15,66 

Leito A2 865,63 16,91 855,74 09,19 

Leito A3 863,98 06,96 850,35 10,26 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

4.2.1.3 Carência química de oxigénio 

A carência química de oxigénio (CQO) é uma medida indirecta da quantidade de compostos 

orgânicos oxidáveis, retratando a concentração de oxigénio consumida na oxidação destes 

(Metcalf e Eddy, 2003).  

Os resultados obtidos para a CQO (Quadros 4.13 e 4.14) indicam uma grande variabilidade na 

remoção da matéria orgânica.  

Quadro 4.13 - Valores de carência química de oxigénio (CQO) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 

de Julho de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Carência química de oxigénio (gO2/kg) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 134,87 5,84 13,70 1,74 

Leito A2 84,97 2,94 10,00 2,93 

Leito A3 62,01 3,00 6,70 2,89 

Nota – EPM: erro padrão da média. 
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Quadro 4.14 - Valores de carência química de oxigénio (CQO) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 

16 de Setembro de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca 
d’Alva 

Carência química de oxigénio (gO2/kg) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 76,80 2,94 114,05 8,67 

Leito A2 72,96 4,07 42,24 3,00 

Leito A3 58,88 3,49 40,32 4,06 

Nota – EPM: erro padrão da média. 

4.2.1.4 Sólidos voláteis totais 

Os sólidos voláteis totais (SVT) também designados de matéria orgânica das lamas, são 

constituídos por substâncias muito heterogéneas. Pinto (1995) refere que, embora sejam 

produtos orgânicos, podem apresentar características diferentes, dependendo do grau de 

transformação a que estiveram sujeitos. 

Chagas (2000) e Lopes (2002), referem que o material orgânico presente nas lamas tem origem 

em vários produtos, nomeadamente, resíduos de alimentos, produtos de higiene, matéria fecal, 

cabelos, óleos, gorduras, fibras celulósicas, microrganismos e poluentes orgânicos. 

Analisando o Quadro 4.15, verifica-se para o dia 25 de Julho os teores de matéria orgânica são 

muito baixos em todos os leitos, sendo o leito A1 aquele que apresenta menor valor com 

19,78 g/kg MS. 

Quadro 4.15 - Valores de sólidos voláteis totais (SVT) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho 

de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos voláteis totais (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 98,08 1,76 19,78 1,00 

Leito A2 71,87 1,58 22,46 0,49 

Leito A3 58,32 5,24 20,55 4,21 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Nas restantes datas (Quadro 4.16), o teor de matéria orgânica era superior a 50 g/kg MS, tendo-

se registado o valor mais elevado a 16 de Setembro, no leito A3 (149,65 g/kg MS). De referir, no 

entanto, que a subida do teor de matéria orgânica verificada a partir do dia 25 de Julho, prende-

se com o facto de, a 12 de Agosto, os leitos terem recebido lama proveniente da fossa séptica, 

apresentando esta um valor de 152,42 g/kg MS (Quadro 4.1). A diferença verificada entre o leito 

A1 e os restantes, pode ser explicada pelo facto deste ser o primeiro a receber lama proveniente 

da fossa. Esta lama inicial apresenta um teor de humidade muito elevado e, possivelmente, com 
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um conteúdo inferior de matéria orgânica. 

 

Quadro 4.16 - Valores de sólidos voláteis totais (SVT) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de 

Setembro de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Sólidos voláteis totais (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 072,33 1,23 092,02 1,17 

Leito A2 134,37 1,83 144,26 1,71 

Leito A3 136,02 4,64 149,65 0,61 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Pela análise comparativa dos quadros referentes ao material inorgânico e aos da matéria 

orgânica, verificamos que os sólidos fixos estão sempre presentes em teores mais elevados do 

que os sólidos voláteis, o que segundo Melidis et al. (2010), é o resultado da transferência de 

oxigénio nos leitos de lama, permitindo desta forma a sua mineralização. No entanto, é de referir 

que estas lamas apresentam um baixo teor de matéria orgânica, sendo indicativo de que a 

mesma já se encontra estabilizada (EPA, 1999; Chen et al., 2009; Peruzzi et al., 2009). 

É de realçar o elevado interesse das lamas, como correctivos orgânicos, para aplicação na 

agricultura. Com excepção de Entre-Douro-e-Minho, aproximadamente 90% do território 

continental, apresenta baixos teores de matéria orgânica (Dias, 2004). A utilização das lamas, 

devidamente tratadas e higienizadas, pode ser uma mais valia para estes solos. Contudo, se as 

lamas fossem retiradas no dia 16 de Setembro, o valor médio da matéria orgânica dos 3 leitos 

seria de 128,65 g/kg MS (ou 12,87%). Segundo a Norma Portuguesa 1048-2 (Anexo 7), esta 

lama só poderia ser classificada como correctivo orgânico, uma vez que os teores de matéria 

orgânica, não são superiores a 50% (o que permitiria classificá-la como fertilizante orgânico). 

4.2.1.5 Azoto amoniacal e azoto nítrico 

Segundo Dias (2004) o azoto (total, nítrico e amoniacal) constitui a principal base na 

determinação da quantidade de biossólidos a aplicar ao solo. Ainda segundo o mesmo autor, na 

lama, o azoto está presente em maiores ou menores quantidades na forma orgânica e sob a 

forma de azoto amoniacal, em função dos processos de tratamento a que as lamas foram 

sujeitas. De acordo com Mc Bride e Tanner (2000), as plantas tendem a acentuar a remoção de 

azoto nas ZHC, quer através da assimilação directa de NH4
+ 

e NOX, quer através do 

fornecimento de O2 para os processos de nitrificação – desnitrificação. 

No Quadro 4.17 pode observar-se a forma como o processo de tratamento a que as lamas foram 

sujeitas interfere com a proporção de azoto orgânico e mineral. 
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Quadro 4.17 – Efeito do processo de tratamento das lamas na proporção das diferentes formas de azoto nos 

biossólidos. Adaptado de Dias (2004) 

Processo de Tratamento Azoto amoniacal 
(% de Azoto total) 

Azoto orgânico 
(% de azoto total) 

Estado físico dos 
biossólidos 

Digestão anaeróbia 60 40 Liquido 

Digestão aeróbia 25 75 Liquido 

Digestão anaeróbia e desidratação 25 75 Semi-sólido 

Leito de secagem 25 75 Sólido 

Compostagem 10 90 Sólido 

 

Nos 2 quadros seguintes, observa-se que o teor de azoto amoniacal para os três leitos é muito 

baixo, estando situado entre 0,03 e 1,23 g/kg MS. No dia 25 de Julho (Quadro 4.18), como já 

referido, os leitos encontravam-se cheios de água. Nessa circunstância, seria de esperar que o 

teor de N-NH4
+ 

fosse mais elevado, como sugerido por Andersen e Hansen (1982); cit. in 

Munzarova et al. (2005), o que não se verificou. 

Quadro 4.18 - Valores de azoto amoniacal (N-NH4
+
), nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho 

de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto amoniacal (g N-NH4
+/kg MS) 

Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 0,10 0,01 0,10 0,01 

Leito A2 0,08 0,01 0,04 0,00 

Leito A3 0,03 0,00 0,06 0,00 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Pela observação do Quadro 4.19, verificamos que o teor de azoto amoniacal aumentou devido à 

entrada de lama proveniente da fossa séptica (a 12 de Agosto). De referir que na análise 

efectuada à lama da fossa séptica (Quadro 4.1), esta apresenta um teor absoluto de azoto 

amoniacal de 1,13 g/kg MS e uma percentagem de azoto nítrico superior ao azoto amoniacal, 

com valores em relação ao azoto total de, respectivamente, 44,29% e 17,94%. 

O valor máximo para o azoto amoniacal, quer absoluto quer relativo, foi verificado a 19 de 

Agosto, no leito A1 com 1,23 g/kg MS, o que corresponde a 7,63% do azoto total. 

Quadro 4.19 - Valores de azoto amoniacal (N-NH4
+
), nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de 

Setembro de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto amoniacal (g N-NH4
+/kg MS) 

Leitos de lama 
Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 1,23 0,14 na na 

Leito A2 0,42 0,02 na na 

Leito A3 0,28 0,01 na na 
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Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca; na: não avaliado. 

Quanto ao azoto nítrico (Quadros 4.20 e 4.21), o valor absoluto mais elevado foi verificado no 

leito A1, a 16 de Setembro (11,35 g/kg MS), representando 66,29% do azoto total. No entanto, a 

percentagem máxima relativa ao azoto total (88,96%) foi atingida em 25 de Julho no leito A1, 

com 2,66 g/kg MS. 

Quadro 4.20 - Valores de azoto nítrico (N-NO3
-
) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 

2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto nítrico (g N-NO3
-/kg MS) 

Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 2,61 0,02 2,66 0,03 

Leito A2 1,82 0,00 1,67 0,04 

Leito A3 1,45 0,00 1,94 0,08 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

É ainda de realçar o facto de, a 16 de Setembro, o azoto nítrico no leito A2 apresentar o valor 

mais baixo para o período em estudo, quer absoluto quer relativo, respectivamente, 

0,72 g/kg MS e 8,65% do azoto total.  

Quadro 4.21 - Valores de azoto nítrico (N-NO3
-
) nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro 

de 2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto nítrico (g N-NO3
-/kg MS) 

Leitos de lama 
Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 4,31 0,18 11,35 0,49 

Leito A2 1,82 0,01 0,72 0,07 

Leito A3 1,70 0,06 5,03 0,29 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Constatamos que, para todas as datas, a quantidade de azoto na forma nítrica (N-NO3
-
) foi 

sempre superior à da forma de azoto amoniacal (N-NH4
+
), corroborando os resultados obtidos 

por Bianchi et al. (2010). Melidis et al. (2010) também verificaram um aumento do teor de nitratos 

e nitritos, em resultado da mineralização do azoto orgânico o que, de acordo com o sugerido por 

Peruzzi et al. (2009), é indicativo de que a lama já se encontra estabilizada. 

De referir que na análise efectuada à lama da fossa séptica (Quadro 4.1), obtivemos uma 

percentagem de azoto nítrico superior ao azoto amoniacal, com valores em relação ao azoto 

total de, respectivamente, 44,29% e 17,94%. 

Quanto à relação entre o azoto amoniacal e azoto nítrico (N-NH4
+
/N-NO3

-
), os valores mais 

baixos ocorreram no dia 25 de Julho (Quadro 4.22), e os mais elevados a 19 de Agosto (Quadro 

4.23), sendo o resultado da inundação dos leitos com lama proveniente da fossa séptica, como 
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referido anteriormente. No entanto, é de realçar que, para todas as datas, de acordo com Bianchi 

et al. (2010), os valores obtidos para a razão N-NH4
+
/N-NO3

- 
podem considerar-se baixos e 

indicativos da transformação do azoto orgânico em nitratos. 

Quadro 4.22 - Valores da razão NH4
+
/NO3

-
 nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. 

Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Razão NH4
+
/NO3

-
 

Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 0,038 0,002 0,038 0,005 

Leito A2 0,044 0,006 0,024 0,001 

Leito A3 0,021 0,000 0,031 0,001 

Nota – EPM: erro padrão da média. 

Quadro 4.23 - Valores da razão NH4
+
/NO3

-
 nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 

2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Razão NH4
+
/NO3

-
 

Leitos de lama 
Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 0,289 0,046 na na 

Leito A2 0,231 0,011 na na 

Leito A3 0,166 0,012 na na 

Nota – EPM: erro padrão da média; na: não avaliado. 

4.2.1.6 Azoto Kjeldahl e fósforo total 

Os valores obtidos para o azoto Kjeldahl, nas duas primeiras datas, podem considerar-se muito 

baixos (Quadro 4.24), verificando-se um decréscimo de 16 de Junho para 25 de Julho. 

Quadro 4.24 - Valores de azoto Kjeldahl nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. 

Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto Kjeldahl (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 7,86 0,04 2,99 0,01 

Leito A2 4,37 0,01 2,97 0,18 

Leito A3 3,08 0,02 2,75 0,02 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto (Quadro 4.25), o teor de azoto Kjeldahl 

aumentou, estando de acordo com o verificado, na mesma data, com o azoto nítrico e 

amoniacal. 
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Quadro 4.25 - Valores de azoto Kjeldahl nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 

2010. Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Azoto Kjeldahl (g/kg MS) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 16,12 0,18 17,13 0,01 

Leito A2 7,95 0,11 8,33 0,00 

Leito A3 9,95 0,00 9,98 0,06 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

Os valores obtidos para o azoto Kjeldahl estão muito abaixo dos referidos por DEPA (2000); cit. 

in Nielsen (s/data 4) (Quadro 2.12), onde o valor mínimo de azoto total é de 37,1 g/kg MS. 

Peruzzi et al. (2009) num estudo efectuado na Toscânia durante um ano chegaram à conclusão 

de que os teores de azoto total decrescem ao longo do tempo, sugerindo que, no final, a matéria 

orgânica da lama está completamente estabilizada. No nosso ensaio, o facto de ter ocorrido a 

adição de lama aos leitos, inviabiliza a análise ao longo do tempo. Contudo, no período que 

precedeu essa adição e algum tempo após a mesma, verificou-se uma tendência para a 

diminuição do azoto total. 

No dia 25 de Julho os leitos estavam inundados com água, predominando condições de 

anaerobiose, podendo levar a perdas de azoto por volatilização. Santos (1995) refere que, 

quando houver um predomínio de condições de anaerobiose e se verifique que a matéria 

orgânica se encontre em formas facilmente oxidáveis, pode ocorrer a desnitrificação, conduzindo 

à formação de gases (principalmente N2 e N20). Em condições de anaerobiose, o NO3
-
 pode 

substituir o O2 como aceitador final de electrões. Esta situação pode também acontecer quando 

o O2 não está distribuído de forma uniforme (Mengel e Kirkby, 2001). Pinto (1995) refere que a 

desidratação das lamas pode reduzir o valor fertilizante azotado das lamas, devido às perdas de 

azoto, quer em solução, quer por volatilização do amoníaco. O mesmo autor adianta que o valor 

fertilizante azotado das lamas é proveniente da mineralização do azoto orgânico. Melidis et al. 

(2010) também verificaram um aumento do teor de nitratos e nitritos. 

As lamas, para além do azoto, veiculam também elevadas quantidades de fósforo. Admite-se 

que cerca de metade do fósforo se encontre sob formas minerais (fosfatos de cálcio, alumínio e 

ferro). Sendo portanto baixa a disponibilidade do fósforo para as plantas. 

Quando comparado com o azoto, o fósforo é absorvido pelas plantas em quantidades muito 

inferiores (Dias, 2004). 

O comportamento do fósforo, ao longo do ensaio, foi inverso do azoto (Quadros 4.26 e 4.27). O 

fósforo apresenta os valores mais elevados para os três leitos no dia 16 de Junho (Quadro 4.26). 

Nesta data, o leito A1 apresenta um teor em fósforo muito próximo do encontrado por DEPA 

(2000); cit. in Nielsen (s/data 4) (Quadro 2.12), referente à composição típica de uma lama 
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tratada através de ZHC durante 9 anos. Note-se que, nesse estudo, o valor mínimo de fósforo 

total é de 23 g de P/kg MS, o que convertido em P2O5, representa 52,67 g/kg MS, valor 

semelhante ao obtido em A1 (48,65 g/kg MS) (Quadro 4.26). 

Quadro 4.26 - Valores de fósforo total nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. Fito-

ETAR de Barroca d’Alva 

Fósforo total (g P2O5/kg MS) 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 48,65 5,46 1,05 0,26 

Leito A2 36,99 3,74 0,36 0,16 

Leito A3 18,81 0,49 0,79 0,22 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

No dia 25 de Julho, os leitos apresentaram os valores mais baixos de fósforo de todo o ensaio, 

verificando-se a partir dessa data uma tendência de aumento do teor deste elemento, como 

também observado por Melidis et al. (2010). 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto (Quadro 4.27), o teor de fósforo total 

aumentou, apresentando os valores mais elevados nos três leitos a 16 de Setembro. O fósforo 

total da lama proveniente da fossa séptica não foi avaliado, mas o aumento verificado nos leitos, 

pode ter tido o contributo destas lamas. 

Quadro 4.27 - Valores de fósforo total nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 2010. 

Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Fósforo total (g P2O5/kg MS) 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 4,95 0,70 11,87 0,45 

Leito A2 4,06 0,05 7,88 0,47 

Leito A3 3,72 0,13 6,39 1,13 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

4.2.1.7 Carbono total e Razão C/N 

Segundo Brito (1986), as lamas quando estabilizadas apresentam uma razão C/N inferior a 10, 

podendo ser utilizados na agricultura como correctivos orgânicos. Lamas com uma razão C/N 

superior a 15, ainda não estabilizadas, podem provocar uma imobilização temporária do azoto, 

quando aplicadas ao solo. 

Os valores da razão C/N ao longo do ensaio (Quadros 4.28 e 4.29) são sempre inferiores a 10, o 

que pode indicar a sua estabilização, possibilitando assim o seu uso como correctivo dos solos. 
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Quadro 4.28 - Valores da razão C/N nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 16 de Junho e 25 de Julho de 2010. Fito-

ETAR de Barroca d’Alva 

Razão C/N 
Leitos de lama 

Data 16 Junho 2010 25 Julho 2010 

Valor  Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 6,23 0,14 3,31 0,17 

Leito A2 6,11 2,27 3,82 0,30 

Leito A3 9,47 0,88 3,73 0,75 

Nota – EPM: erro padrão da média. 

Quadro 4.29 - Valores da razão C/N nos leitos A1, A2 e A3 nos dias 19 de Agosto e 16 de Setembro de 2010. 

Entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto de 2010. Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Razão C/N 
Leitos de lama 

Após entrada de lama da fossa séptica a 12 de Agosto 

Data 19 Agosto 2010 16 Setembro 2010 

Valor Médio EPM Médio EPM 

Leito A1 2,24 0,03 2,69 0,03 

Leito A2 8,46 0,23 8,67 0,10 

Leito A3 6,84 0,23 7,50 0,07 

Nota – EPM: erro padrão da média; MS: matéria seca. 

4.2.2 ELEMENTOS MINERAIS  

No que respeita aos elementos minerais, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco e 

cobre (Quadro 4.30), o resultado das análises efectuadas no dia 16 de Junho, permite afirmar 

que o leito A1 é o que apresenta maior teor de nutrientes e, o leito A3 menores. Na Figura 3.3, 

podemos observar que as plantas no leito A3 se encontram menos desenvolvidas, podendo 

encontrar justificação na menor quantidade de nutrientes. 

Quanto aos teores de potássio, como seria de esperar, são baixos, visto que, por formar 

compostos solúveis, passa para as águas resultantes da separação das lamas (Santos, 1995). 

Quadro 4.30 – Caracterização analítica das lamas retiradas dos leitos A1, A2 e A3. Dia 16 de Junho de 2010, 

Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Nutrientes 
(16Jun2010) 

Unidades 
Leito A1 Leito A2 Leito A3 A1+A2+A3 

Valor 
Médio 

EPM 
Valor 
Médio 

EPM 
Valor 
Médio 

EPM 
Valor 
Médio 

EPM 

Potássio (K) g/ kg MS 2,29 0,28 2,22 0,28 1,56 0,06 2,03 0,16 

Cálcio (Ca) g/ kg MS 4,12 0,14 3,62 0,70 2,24 0,09 3,33 0,35 

Magnésio (Mg) g/ kg MS 1,62 0,04 1,33 0,08 1,23 0,04 1,39 0,06 

Ferro (Fe) g/ kg MS 3,95 0,15 3,31 0,24 2,98 0,11 3,41 0,17 

Manganês (Mn) g/ kg MS 0,033 0,001 0,015 0,001 0,010 0,000 0,019 0,03 

Zinco (Zn) g/ kg MS 0,27 0,02 0,13 0,01 0,11 0,00 0,17 0,03 

Os valores de cálcio são superiores aos do magnésio para todos os leitos. No entanto, ambos os 
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nutrientes estão presentes em pequenas quantidades, o que, segundo Dias (2004) se deve às 

águas de abastecimento público ao do método de estabilização das lamas. 

No que diz respeito aos micronutrientes catiões, o cobre e o zinco fazem parte da lista dos 

metais pesados. Quando presentes em quantidades superiores aos valores limite estabelecidos 

por lei podem ser nocivos para a vida vegetal e animal. O cobre e o zinco apresentam um valor 

médio nos três leitos de 0,034 g/kg MS e 0,17 g/kg MS, respectivamente. Valores bastante 

inferiores aos observados por DEPA, 2000; cit. in Nielsen (s/data 4) (Quadro 2.12), cujo teor 

mínimo encontrado foi de 0,27 g/kg MS para o cobre e 0,49 g/kg MS para o zinco. 

Os valores limite apresentados no Decreto-Lei n.º 276/2009 (Anexo 3), referentes à 

concentração dos metais pesados, nomeadamente em relação ao cobre e zinco nas lamas, são 

respectivamente de 1,0 g/kg MS e 2,50 g/kg MS. De referir que os valores observados em todos 

os leitos estão muito abaixo dos valores limite estabelecidos, não causando portanto, nenhum 

impedimento para a futura aplicação da lama na agricultura. 

O elevado teor de ferro pode ser devido à contaminação da amostra, devido ao equipamento de 

recolha das mesmas. 

44..33..  PPLLAANNTTAASS  

As plantas macrófitas emergentes, nomeadamente as Phragmites australis, são as mais 

comummente encontradas nas ZHC para depuração e secagem das lamas. 

Ao analisarmos o Quadro 4.32, podemos constatar que, em termos de matéria seca, a 

Phragmites australis apresenta valores semelhantes na parte aérea e radicular para ambas as 

datas. No entanto, na parte aérea, verifica-se uma ligeira tendência para valores mais elevados a 

16 de Setembro. Em ambas as datas, e tanto na parte aérea como na parte radicular, é nas 

plantas do leito A2 que encontramos uma tendência para maior teor de matéria seca, com 

excepção do dia 16 de Junho, em que os rizomas/raízes das plantas do leito A3 apresentam 

maior teor de matéria seca. Da análise da composição das plantas por datas, pode verificar-se 

que em termos de matéria seca (excepto leito A3 a 16 de Setembro) as estruturas radiculares 

das plantas apresentam uma tendência para teores ligeiramente mais elevados.  

Globalmente, os valores de matéria seca são elevados, como seria de esperar, dado que as 

macrófitas são produtoras de grandes quantidades de matéria seca (Ferreira et al., 2003; 

Mazzola, 2005; Mannarino et al., 2006; cit. in Escosteguy et al., 2008). 

Em relação à matéria orgânica, as plantas do leito A2, e para ambas as datas de amostragem, 

apresentam maior teor de matéria orgânica, tanto na parte aérea como nas suas estruturas 

radiculares. 

Em termos médios, a 16 de Junho as plantas apresentam maior teor de matéria orgânica na 

parte aérea (984,77 g/kg MS), existindo um desequilíbrio entre esta e a parte radicular, pois 
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apresentam um teor de matéria orgânica bastante inferior (704,72 g/kg MS). A 16 de Setembro 

acontece o inverso, no entanto com menor significado. 

O teor de carbono nas plantas é de 400 a 450 g C/kg MS. 

O teor de humidade das plantas inteiras é de 54% em 16 de Julho e de 46% em 16 de 

Setembro, valores compreendidos dentro do intervalo 43-65%, referido por Shu et al. (2011). A 

diferença de valores no teor de humidade nas duas datas pode ser devido ao facto das plantas 

retiradas a 16 de Setembro já estarem mais dessecadas em função das condições 

meteorológicas de Agosto e Setembro (Anexo 6). 

O azoto é o principal elemento limitante das produções vegetais. É absorvido pelas raízes, mas 

também pela parte aérea (através dos estomas e microporos da cutícula exterior das folhas). O 

conteúdo celular em azoto depende, entre outros factores, da fase de desenvolvimento da planta 

e da concentração em azoto do meio (Moreira, 1998). 

A 16 de Junho o teor de azoto nas plantas era inferior nas estruturas radiculares, o que vai de 

encontro ao referido por Bjorndahl e Egnéus (1980); cit. in Hansson e Fredriksson (2004), que 

obtiveram valores superiores para os nutrientes na parte aérea das plantas, durante os meses 

de Julho e Agosto. O teor de azoto das plantas no leito A1 foi o mais baixo na parte aérea, mas 

dos mais elevados na estrutura radicular. Por outro lado, as plantas do leito A3 registaram o 

valor de azoto Kjeldahl mais elevado da parte aérea e o mais reduzido da parte radicular. 

A 16 de Setembro, as plantas do leito A3 apresentavam teor de azoto mais elevado, tanto na 

parte aérea como nas suas estruturas radiculares. Na mesma data, o menor teor do nutriente em 

análise foi verificado nas plantas do leito A2 (parte aérea e parte radicular). 

Em termos médios, os teores de azoto baixaram entre as duas datas, tanto na parte aérea como 

na radicular. De referir, no entanto, que o valor observado nas duas datas para a parte aérea 

(23,54 e 15,85 g/kg de MS) estão dentro do intervalo de valores referidos por Moreira (1998) 

(Quadro 4.31). No entanto, os valores referidos nesse quadro, no que à parte aérea se refere, 

dizem apenas respeito às folhas da Phragmites australis, contrariamente aos nossos resultados 

que resultam da análise da totalidade da parte aérea.  

Na parte radicular, os teores médios de azoto observados a 16 de Junho e a 16 de Setembro 

(16,17 e 14,62 g/kg de MS, respectivamente) são inferiores aos referidos por Moreira (1998) 

(Quadro 4.31). No entanto, se considerarmos o teor de azoto na planta inteira (parte aérea e 

parte radicular) para ambas as datas, o teor em azoto é muito superior (respectivamente, 39,71 e 

30,47 g/kg MS) ao verificado por Moreira (1998) para as Phragmites australis em meio natural 

(Quadro 4.31). 
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Quadro 4.31 – Conteúdo em azoto Kjeldahl da Phragmites australis. Adaptado de Moreira, 1998. 

Phragmites australis Azoto 
(g/kg MS) 

Folha 

Raízes e Rizomas 

9,6 – 35,0 

19,7- 62,0 

Meio Natural 12,0 

Os valores mais elevados da razão C/N a 16 de Junho ocorreram nas plantas do leito A1 (na 

parte aérea) e nas plantas do leito A2 (nas estruturas radiculares). A 16 de Setembro os valores 

mais elevados foram encontrados nas plantas do leito A2 (em ambas as partes). 

Em termo médios, a razão C/N aumentou entre as duas datas, com valores concordantes com 

os obtidos por Peruzzi et al. (2009), que referem uma razão C/N para a Phragmites australis 

entre 20 e 40.Também Fredriksson (2002); cit. in Hansson e Fredriksson (2004) obteve um valor 

da mesma ordem de grandeza: razão C/N de 39. Visto as plantas apresentarem uma razão C/N 

elevada, quando aplicadas ao solo podem, a curto prazo, levar à imobilização temporária do 

azoto.  

Quadro 4.32 – Caracterização analítica da parte aérea e raízes e rizomas das plantas (Phragmites australis). Dia 

16 de Junho e 16 de Setembro de 2010, Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Parâmetros Leito 

Parte Aérea Raízes e Rizomas 

16 Junho 16 Setembro 16 Junho 16 Setembro 

Média EPM Média EPM Média EPM Média EPM 

Matéria 
Seca 
(g/kg) 

A1 933,67 2,32 948,00 1,81 933,97 1,62 946,10 6,16 

A2 936,87 2,90 957,60 1,65 944,23 1,39 949,07 1,96 

A3 930,77 2,88 937,60 3,79 979,10 5,12 941,07 4,14 

Médio 933,77 2,80 947,73 5,49 952,43 12,15 945,41 4,34 

Matéria 
Orgânica 
(g/kg MS) 

A1 981,24 4,36 954,23 12,75 803,29 10,81 973,56 6,81 

A2 990,75 5,69 965,83 2,66 851,38 0,42 990,70 1,78 

A3 982,32 2,81 972,90 2,77 459,49 30,69 975,39 30,77 

Médio 984,77 4,65 964,32 8,16 704,72 108,01 979,88 17,81 

Azoto 
Total 

(g/kg MS) 

A1 19,52 1,05 17,53 0,01 17,94 0,35 13,66 0,01 

A2 23,86 0,17 7,76 0,02 17,83 1,38 10,41 0,01 

A3 27,23 0,04 22,28 0,07 12,74 0,09 19,78 0,02 

Médio 23,54 2,01 15,85 3,70 16,17 1,65 14,62 2,38 

C/N 

A1 25,30 1,48 27,22 0,35 22,42 0,62 35,64 0,24 

A2 20,77 0,25 62,27 0,20 24,17 1,90 48,17 0,06 

A3 18,04 0,05 21,84 0,01 18,03 1,10 24,66 0,78 

Médio 21,37 1,98 37,10 10,98 21,54 1,95 36,16 5,90 

Nota: “Leito médio” representa o valor médio dos 3 leitos; EPM: erro padrão da média. 

A Phragmites australis, após o seu papel como agente depurador, torna-se um resíduo, 

tornando-se premente dar-lhe um destino adequado, para que não ocorra um problema de 

transferência ambiental. Se lhes for dado um destino adequado podem passar da condição de 
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resíduo a matéria-prima. A compostagem da biomassa pode ser um destino possível, pois as 

plantas apresentam elevada capacidade de armazenamento de nutrientes, os quais serão 

devolvidos ao ambiente através da decomposição da sua biomassa. Desta forma, a 

compostagem da biomassa proveniente dos leitos, pode ser a alternativa mais eficiente no 

destino a dar às plantas, visto ser um processo biológico que contribui para a redução da 

quantidade de resíduos a depositar nos aterros sanitários. Adicionalmente, a compostagem 

produz um composto com características que permitem melhorar a qualidade dos solos. O 

carbono e o azoto são os elementos necessários à decomposição microbiológica. O carbono 

fornece energia e constitui 50% da massa celular dos microorganismos enquanto o azoto é um 

componente essencial das proteínas, ácidos nucleícos, aminoácidos, enzimas, sendo necessário 

e essencial para o crescimento e funcionamento celular.  

Visto as plantas apresentarem uma razão C/N elevada, se o nosso objectivo fosse a 

compostagem seria necessário adicionar outros tipos de resíduos (Fredriksson, 2002; cit. in 

Hansson e Fredriksson, 2004). 

4.4. OPÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS LAMAS E DAS PLANTAS 

Como referido por Nielsen (2003), o esvaziar dos leitos deverá ocorrer passados 8 a 9 anos, 

devendo ser programado com base na espessura do resíduo de lama acumulada e na taxa de 

aplicação de lama. No caso da Fito-ETAR de Barroca d’Alva os leitos ainda podem receber mais 

lama durante os próximos 2 a 3 anos visto a produção de lama anual ser baixa (9 855 kg). No 

entanto, vamos considerar que seria necessário retirar as lamas a 25 de Julho ou a 16 de 

Setembro. Uma vez retiradas as lamas e as plantas dos leitos (dia 25 de Junho ou a 16 de 

Setembro) duas opções poderiam ser tomadas: compostagem das lamas juntamente com as 

plantas; remoção em separado das lamas e das plantas dos leitos, dando desta forma, destinos 

independentes às plantas e às lamas. 

 Compostagem das lamas e das plantas 

A compostagem é encarada como a alternativa financeira e ambientalmente mais viável (Metcalf 

e Eddy, 2003). Pode definir-se como um processo de tratamento/valorização de resíduos que 

consiste na degradação da matéria orgânica em presença de oxigénio. É concretizada por 

microrganismos, sob condições controladas e permite uma elevada redução do volume inicial 

dos resíduos, com a produção de um produto final estabilizado, higienizado e rico em nutrientes, 

que se designa por composto e que pode ser valorizado como fertilizante ou correctivo de solos. 

Os parâmetros que influenciam o processo, são diversos e estão relacionados com as condições 

necessárias ao metabolismo dos microrganismos responsáveis pelo processo. Os principais 

parâmetros através dos quais podemos actuar, de forma a optimizar o processo e a proporcionar 

as condições óptimas de compostagem são: razão C/N, temperatura, teor de oxigénio, 

características físicas dos materiais a compostar (dimensão, porosidade e estrutura), teor de 

humidade e pH. 
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As condições preferenciais para compostagem encontram-se descritas no Quadro 4.33. 

Quadro 4.33 – Condições preferenciais para compostagem e formas de controlo. Adaptado de Relatório Técnico 

Final (2003) 

Parâmetros 
Condições 
preferíveis 

Forma de controlo 

Razão C/N 
25 - 40 

 25 - 30* 

Aditivos com diferentes razões C/N de forma a obter uma 
mistura final com razão C/N pretendida 

Teor de 
humidade (%) 

50 

[40 – 65] 

Adição de água 

Revolvimentos 

Tamanho das 
partículas (cm) 

2,5 - 7,5 
Trituração de resíduos 

Mistura de resíduos com maiores dimensões 

pH 6 - 9 

Aplicação de correctivo alcalinizante (pH baixo) – calcário 

Aplicação de correctivo acidificante (pH alto) – enxofre, 
ácido acético, etc. 

Temperatura 
(ºC) 

50 – 55 

ou 

 50 – 65 

Revolvimentos 

Ajustamento da dimensão das pilhas 

*(Queda, 2009) 

A razão C/N é essencial, quer na escolha dos materiais a compostar, quer na apreciação da 

qualidade do produto final. Segundo Batista e Batista (2007), é aceitável uma relação C/N inicial 

de 30 e final de 10. 

As características das lamas a compostar estão apresentadas no Quadro 4.34. Verifica-se que 

para ambas as datas (25 de Julho e 16 de Setembro) a razão C/N é muito inferior ao desejável. 

Torna-se, assim, evidente a necessidade de seleccionar um aditivo que permita corrigir este 

parâmetro, pois, o excesso de azoto acelera o processo de decomposição fazendo com que o 

oxigénio seja consumido muito rapidamente, podendo levar à criação de zonas anaeróbias no 

sistema. O excesso de azoto é libertado na forma de amoníaco, provocando maus odores, 

correspondendo a uma perda de azoto, com a consequente produção de um composto mais 

pobre neste nutriente e por isso, menos valioso em termos agronómicos. 

Quadro 4.34 – Características das lamas a compostar. Valores médios dos três leitos. Dias 25 de Julho e 16 de 

Setembro de 2010, Fito-ETAR de Barroca d’Alva 

Parâmetro 
Retirando lamas a 

25 de Julho 
Retirando lamas a 

16 de Setembro 

pH 7,95 7,16 

MO (%) 2,09 12,86 

Razão C/N 5,99 6,28 

Humidade (%) 38,72 59,96 

O teor de humidade nas lamas é um parâmetro importante para o processo de compostagem, de 

forma a garantir a actividade dos microrganismos na degradação da matéria orgânica devendo 

apresentar valores entre 40 a 65% (Quadro 4.33). O teor de humidade das lamas a 25 de Junho 

é de 38,72% ao passo que a 16 de Setembro é de 59,96%. Acaso as lamas fossem retiradas a 

dia 25 de Julho, deveria humedecer-se o material a compostar até um valor próximo do ideal – 

50%. 
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O valor do pH em ambas as datas (Quadro 4.34) encontra-se dentro dos valores considerados 

adequados (Quadro 4.33).  

Em relação às plantas (Quadro 4.32), se estas fossem retiradas dos leitos a 25 de Julho, e tendo 

por base os resultados obtidos a 16 de Junho (uma vez que no dia 25 de Julho apenas foram 

analisadas as lamas) estas apresentam um valor médio da razão C/N, tanto na parte aérea 

(21,37), como nas estruturas radiculares (21,54) inferior ao valor sugerido por Batista e Batista 

(2007) assim como por Queda (2009) que aponta para uma razão C/N entre 25 e 30. Situação 

oposta acontece a 16 de Setembro. Nesta data, a parte aérea e as estruturas radiculares 

apresentam uma razão C/N superior, sendo respectivamente de 37,10 e 36,16. Nesta situação, o 

crescimento dos microrganismos pode ser atrasado pela deficiência de azoto e 

consequentemente a degradação dos compostos torna-se mais demorada. 

Face aos resultados obtidos, seria necessário para ambas as datas, e tal como sugerido por 

Fredriksson (2002); cit. in Hansson e Fredriksson (2004) adicionar outros tipos de resíduos 

(Anexo 8). 

Em relação ao teor de humidade das Phragmites australis, estas apresentam um valor adequado 

ao processo de compostagem, com 54% e 46%, respectivamente a 25 de Julho e 16 de 

Setembro. 

Só se justifica fazer a compostagem das lamas e das plantas visto a presença de rizomas nas 

lamas impedir a sua aplicação ao solo, caso contrário, estas lamas uma vez cumpridas todas as 

normas podem ser aplicadas aos solos. 

Os resultados obtidos mostram que é necessário proceder a misturas com outros materiais 

(Anexo 8) para a formulação de um composto. Devendo posteriormente verificar-se, através de 

análises, se o composto apresenta características adequadas para a sua utilização agrícola. 

A selecção do sistema de compostagem a instalar deverá ter em linha de conta a necessidade 

de optar por um processo de baixo custo. Poderá optar-se pela realização da compostagem 

através de um sistema lento, de pilhas de resíduos, dispostas numa área descoberta sendo 

revolvidas periodicamente com a ajuda de equipamento de revolvimento (como, por exemplo, 

retroescavadora ou Dumper com pá), mediante condições controladas. É uma tecnologia muito 

simples, em termos de instalação e operação, que se baseia num processo de controlo 

relativamente simples, podendo vir a constituir uma solução viável e de fácil implementação, já 

que não exige grande esforço, quer financeiro quer tecnológico. 

O esquema de funcionamento que pode ser definido para a compostagem das lamas com as 

plantas, encontra-se representado na Figura 4.1 9, e inclui as seguintes operações: (1) recolha 

dos resíduos; (2) preparação dos resíduos (fragmentação e mistura); (3) construção e 

monitorização das pilhas de compostagem em fase activa e de maturação e, (4) afinação 

(crivagem) do composto. A monitorização de todo o processo é muito importante para garantir as 

condições necessárias ao funcionamento do sistema, pois permite avaliar o funcionamento 

deste, evitar ou identificar possíveis problemas e eliminá-los oportunamente. Na fase final da 

compostagem, permite também avaliar o grau de maturação e a qualidade do composto final 
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obtido. Com base nas análises efectuadas será possível concluir se o composto apresenta 

características que o habilitam a ser aplicado como correctivo e fertilizante de solos, cumprindo 

todos os requisitos legais para a sua utilização agrícola. 

Recolha

Mistura de resíduos

Lamas

Plantas

(Phragmites australis)
Trituração Aditivos

Construção da pilha de compostagem

Revolvimento
Fermentação

Maturação
Humedecimento

Composto

 
 

Figura 4.1 – Esquema de funcionamento de uma unidade de compostagem. 

 

 Retirar separadamente as lamas e as plantas 

Após as plantas terem cumprido o seu papel depurador constituem um resíduo e desta forma 

podem gerar impactos negativos. Uma das opções pode ser retirar as plantas inteiras. O método 

mais simples, dadas as dimensões da Fito-ETAR de Barroca d’Alva, é a remoção manual das 

plantas com emprego de pás ou facas retirando as plantas inteiras. 

No entanto, é muito difícil retirar as plantas inteiras sem retirar também alguma lama, visto que 

as estruturas radiculares das plantas (P. australis) são muito desenvolvidas. Depois de retiradas 

as plantas dos leitos uma das opções poderá ser a compostagem das mesmas. 

Outro procedimento implica o corte das plantas, mas sem a remoção das raízes e rizomas. 

Neste caso, se forem cumpridos os requisitos legais podem ser aplicadas directamente aos solos 

(sideração) depois de fragmentadas como sugerido por Hansson e Fredriksson (2004). Deve 

proceder-se ao corte das plantas durante os meses de Julho e Agosto, pois, nessa altura são 

uma excelente fonte de nutrientes como referido por Bjorndahl e Egnéus (1980); cit. in Hansson 

e Fredriksson (2004).  

Em relação às lamas que ficam nos leitos juntamente com as raízes e rizomas, estas podem ser 

crivadas para retirar as estruturas radiculares das plantas e se cumprirem os requisitos legais 

podem ser aplicadas aos solos (mediante as regras de aplicação de lamas aos solos – decreto-

Lei n.º 276/2009). 


