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PONTO DE PARTIDA
O sector vitivinícola tem uma grande relevância a nível europeu, 
em especial na zona Sudoe (Espanha, Portugal e sul de França), 
devido ao seu impacto socioeconómico como actividade agrária 
e produtiva, mas também numa perspectiva ambiental e de sus-
tentabilidade.

Nesta perspectiva ambiental e de sustentabilidade, podemos 
considerar diversos aspectos-chave a ter em conta no sector, 
como, por exemplo: práticas agrícolas sustentáveis, biodiversi-
dade, impacto das mudanças climáticas, substituição geracional 
e muitos outros, que estão hoje em dia a ser discutidos e tratados 
em profundidade por parte do sector e da comunidade científica.

No entanto, não podemos deixar de chamar a atenção que, hoje 
em dia, inúmeras adegas carecem de sistemas de tratamento de 
águas residuais, e muitas das que possuem sistemas, ou não se 
adaptam às especificidades e sazonalidade das suas descargas 
ou simplesmente não funcionam por falta de manutenção.

Por esse motivo, o projecto WETWINE centra-se num aspec-
to-chave directamente relacionado com o impacto ambiental da 
actividade vitivinícola, como a valorização e reutilização dos 
efluentes gerados em adega, que aproxime a produção da uva e 
a elaboração do vinho de um modelo de economia circular mais 
sustentável.

Portanto, o projecto WETWINE pretende alcançar esta finalidade 
centrando-se em dois pontos-chave:

O CONSUMO DE ÁGUA E A GESTÃO DOS                  
EFLUENTES RESULTANTES DO PROCESSO PRO-
DUTIVO NA ADEGA.

A REVALORIZAÇÃO DAS LAMAS COMO 
ADUBO PARA A VINHA E A REUTILIZAÇÃO 
DAS ÁGUAS DE DEPURAÇÃO PARA A REGA.
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SAIBA UM POUCO MAIS 
SOBRE O PROJECTO 
WETWINE 
O WETWINE é um projecto do Programa de coo-
peração transnacional Interreg Sudoe cofinan-
ciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), que foi desenvolvido em 12 
regiões vitivinícolas do Sudoeste Europeu, e no 
qual participam 8 parceiros e 3 adegas associa-
das de Espanha, Portugal e França.

O objectivo principal do projecto WETWINE é 
promover o uso racional dos recursos e a sua re-
valorização, limitando a produção de resíduos e 
a contaminação dos solos e águas dos territórios 
Sudoe.

Para tal, o projecto WETWINE promove um sis-
tema de tratamento e valorização de resíduos 
vitivinícolas baseado em tecnologias naturais 
de baixo custo. O WETWINE promove um mo-
delo de gestão de efluentes vitivinícolas através 
de FITO-ETAR artificiais, que permita tanto o tra-
tamento das águas residuais para reutilização na 
rega, como a valorização das lamas resultantes 
através da obtenção de um adubo.

Para a validação deste sistema de tratamento 
e valorização, o WETWINE construiu na Adega 
Santiago Ruiz, situada no sul da Galiza (Espan-
ha), uma planta piloto baseada na junção de um 
sistema anaeróbio e um de FITO-ETAR artificiais 
para tratamento de águas e lamas, que permiti-
rá adaptar as estratégias de desenho e operação 
dos sistemas de FITO-ETAR artificiais às carac-
terísticas e particularidades das águas residuais 
da adega.

OBJECTIVO DO MANUAL 
O objectivo deste Manual de Boas Práticas é 
difundir o modelo de gestão de efluentes vitiviní-
colas proposto no projecto WETWINE, incidindo 
nas diferentes etapas do processo e dando, tam-
bém, ênfase à redução do impacto do sistema 
global de valorização WETWINE no ambiente.

O MBP do WETWINE contribui directamente para 
a transferência e difusão dos resultados do pro-
jecto e para a consciencialização de todos os 
agentes envolvidos na cadeia de valor do siste-
ma vitivinícola da região do Sudoeste Europeu 
quanto ao ambiente.

Toda a informação recolhida e os resultados al-
cançados nesta fase de desenvolvimento do 
projecto, como, por exemplo, os dados obtidos 
da construção, colocação em funcionamento e 
operação da central de transformação piloto WE-
TWINE, informação recolhida nas diferentes ta-
refas e acções realizadas no âmbito do projecto, 
bem como a vasta experiência e conhecimentos 
técnicos no tratamento de efluentes e em aspec-
tos agrícolas relacionados com a valorização e 
reutilização dos resíduos vitivinícolas dos sócios 
participantes, permitiram a elaboração desta      
primeira versão do MBP do WETWINE.

Este MBP será utilizado nas acções de trans-
ferência e divulgação de resultados previstos na 
última fase do projecto WETWINE. Por fim, no 
término do projecto será produzida uma versão 
final do MBP do WETWINE que reúna as mel-
horias identificadas e propostas pelos utilizado-
res finais e que incorpore os últimos resultados e 
avanços alcançados no projecto. 
 2

+ INFO :  wetwine.eu

http://wetwine.eu/pt-pt/
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CONSUMO DE ÁGUA E PRODUÇÃO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS  
O maior consumo de água na adega está associado às diferentes 
etapas do processo produtivo, entre as quais podemos destacar a 
limpeza e os sistemas de refrigeração ou os leitos filtrantes. Não obs-
tante, estima-se que 90% do consumo de água de uma adega está 
directamente relacionado com as diferentes tarefas da limpeza de 
depósitos, equipamentos, maquinaria ou instalações.

Relativamente às diferentes etapas do processo produtivo, obser-
va-se que a maior parte da carga contaminante e do volume dos 
efluentes vitivinícolas (cerca de 60%) estão concentrados no período 
de 5 semanas depois do início da vindima. Aproximadamente 40% 
do total corresponde à vindima propriamente dita e o resto às primei-
ras trasfegas, com picos diários que podem chegar a 2% do volume 
anual (Pirra, 2008).

É necessário sublinhar que também existem diferenças significativas 
dependendo do tipo de vinho. Por exemplo, entre a elaboração de 
vinho tinto e branco existe uma grande desigualdade, tanto a nível 
de carga contaminante, como no consumo de água: crê-se que a 
carga de matéria orgânica pode ser cinco vezes superior e o volume 
de águas residuais produzidas pode alcançar até o dobro nas elabo-
rações de vinho tinto em relação às de vinho branco.

Em termos gerais, o consumo de água nas adegas oscila entre 1 e 6 
litros por cada litro de vinho elaborado. Esta proporção depende de 
vários factores, como, por exemplo, as instalações, o tipo de solos, 
equipamentos e tecnologias de limpeza, hábitos de limpeza, custos 
de abastecimento e de depuração de água.

Hoje em dia é perfeitamente viável alcançar proporções de 1:1, con-
sumos de 1 litro de água por litro de vinho elaborado sem compro-
meter nenhuma etapa ou tarefa, nem os níveis de higiene do processo 
produtivo. Não obstante, até agora os aspectos legais e económicos 
associados ao consumo de água e à depuração de efluentes não ti-
veram impacto suficiente no sector para conseguir a redução preten-
dida.

Estes dados determinam que as descargas de uma adega têm uma 
grande variabilidade, tanto do ponto de vista quantitativo como qua-
litativo, em função da época do ano, operação que origina a des-
carga, o tipo de funcionamento da adega ou outros aspectos-chave, 
como a preocupação do pessoal da adega com a poupança de água 
e a gestão dos efluentes.

Por esse motivo, é praticamente impossível determinar o efluente      
“típico” de uma adega, tanto a nível de volume como de caracteri-
zação dos seus parâmetros de descarga.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS  
Na época da vindima, os contaminantes provêm, na sua maioria, de restos de mosto e restos sólidos 
(grainhas, bagaços e engaços), bem como restos de fermentação (borras). Por norma, as descargas ca-
racterizam-se por terem baixos níveis de pH, altas concentrações de sólidos em suspensão e altas cargas 
orgânicas facilmente biodegradáveis.

Fora da época da vindima as restantes operações de adega englobam diversos processos com grande 
diversidade na composição dos contaminantes, influenciados pelos produtos enológicos e de limpeza uti-
lizados. Em geral, pode-se considerar que as descargas têm uma maior variabilidade em pH em função da 
operação e de uma menor concentração em sólidos em suspensão e cargas orgânicas.

A caracterização dos efluentes de adega é fundamental para delimitar a variabilidade do ponto de vista 
do correcto desenho de um sistema de gestão de efluentes, comprovar o funcionamento correcto de uma 
ETAR em operação ou controlar a qualidade das descargas depois da depuração.

Os parâmetros mais habituais para a caracterização das águas de descarga e o controlo do sistema de 
tratamento são as que se detalham a seguir. Estes parâmetros têm uma alta variabilidade, não obstante, 
entre parênteses refere-se de modo indicativo o intervalo em que se costumam situar os valores em cada 
um de eles:

pH - potencial de hidrogénio: é uma medida 
de acidez ou alcalinidade que indica a concen-
tração de iões de hidrogénio presentes em deter-
minadas dissoluções. A escala de pH varia de 0 a 
14. São ácidas as dissoluções com pH inferiores 
a 7 e alcalinas as de pH superior a 7, enquanto 
que se consideram neutras quando o seu pH é 
igual a 7. O pH é um parâmetro fundamental para 
o desenvolvimento das bactérias nos sistemas 
biológicos de depuração [4-6,5].

CBO5 - carência bioquímica de oxigénio: 
parâmetro que mede a quantidade de oxigénio 
consumido na degradação da matéria orgânica 
de uma amostra líquida. Expressa-se em miligra-
mas de oxigénio por litro (mg O2/l) e é um parâ-
metro de interesse, em amostras de água que 
contêm uma quantidade apreciável de matéria 
orgânica [1500 – 6000 mg O2/l].

CQO - carência química de oxigénio: mede 
a quantidade de substâncias susceptíveis de se-
rem oxidadas por meios químicos, que existem 
dissolvidas ou em suspensão numa amostra lí-
quida. Expressa-se em miligramas de oxigénio 
por litro (mg O2/l) e, tal como a CBO5, também 
permite medir, principalmente, a concentração de 
matéria orgânica, mas tendo em conta as subs-
tâncias inorgânicas susceptíveis de ser oxidadas. 
Tal como a CBO5, o CQO é muito útil para o des-
enho e controlo dos sistemas de depuração e 
é uma medida do impacto que teria a descarga 
sobre os níveis de oxigénio do caudal receptor 
[2000-10 000 mg O2/l].

SST - sólidos suspensos totais: indica a quan-
tidade de sólidos presentes em suspensão e que 
podem ser separados por meios mecânicos, 
como, por exemplo, a filtração no vazio ou a cen-
trifugação do líquido. Expressa-se em miligramas 
por litro (mg/l) e é um parâmetro habitual na qua-
lificação da qualidade da água e no tratamento 
de águas residuais. Quantifica o impacto dos 
sólidos no caudal receptor, cuja acumulação dá 
lugar a turvação e à formação de lamas [1000-
2500 mg/l].

NTK - azoto total Kjeldahl: Reflecte a quanti-
dade total de azoto na água analisada, a soma do 
azoto nas suas diversas formas e do ião amónio 
NH4, e é um parâmetro importante nas estações 
depuradoras de águas residuais, que mede o 
azoto total capaz de ser nitrificado em nitritos e 
nitratos. O azoto é necessário para o crescimento 
dos microrganismos, mas também contribui para 
o esgotamento do oxigénio e eutrofização das 
águas quando se encontra em concentrações 
elevadas [20-200 mg/l].

Ptotal - fósforo total: O fósforo total é a soma dos 
compostos das três formas de fósforo: ortofosfa-
tos solúveis, polifosfatos inorgânicos e fosfatos 
orgânicos. Expressa-se em miligramas por litro 
(mg/l) e trata-se de outro componente da água 
residual importante para o crescimento biológico 
dos microrganismos. Tanto o NTK como o Ptotal 
são parâmetros representativos para a medida de 
nutrientes da eutrofização (crescimento excessi-
vo de algas e outras plantas) do caudal receptor 
[10-50 mg/l].

+
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RECOLHA DE AMOSTRAS
O processo de amostragem é também uma etapa determinante na caracterização dos efluentes. As 
amostragens devem seguir um protocolo de recolha de forma que a mesma não altere o resultado final.

Como recomendações gerais de amostragem devem utilizar-se recipientes limpos de 1 a 2 litros, de se-
guida as amostras devem ser refrigeradas para evitar alterações físico-químicas e microbiológicas e, por 
fim, devem ser analisadas num período não superior a 48 horas.

Os sistemas de amostragem podem diferenciar-se em função de como se recolhe a amostra, que pode 
ser pontual, composta ou proporcional ao caudal (sendo estas últimas as mais representativas).

A época e periodicidade também é determinante recomenda-se uma maior frequência de amostragens 
durante a vindima, uma frequência intermédia em períodos anteriores e posteriores à vindima e uma me-
nor frequência durante o resto do ano.

Em qualquer caso, os procedimentos e frequências da recolha de amostras deverão adaptar-se às carac-
terísticas e particularidades de cada adega e sistema de depuração.

ENQUADRAMENTO LEGAL DA GESTÃO DE EFLUENTES 
A legislação aplicável no âmbito da gestão dos efluentes é muito ampla e complexa, e depende das bacias 
hidrográficas relevantes e dos diferentes normativos de âmbito municipal, regional e/ou nacional.

A Directiva da UE 91/271/CEE é a base do desenvolvimento normativo e da transposição para o ordena-
mento jurídico dos diferentes Estados-membros. A Directiva Quadro da Água (Directiva 2000/60/ CE) é 
outra norma de referência pela qual se estabelece um enquadramento comunitário de actuação no âmbito 
da política de águas.

Além disso, devem ser cumpridas todas as normas aplicáveis na reutilização das águas resultantes dos 
processos de depuração ou no aproveitamento das lamas como adubo.

Dada a complexidade deste tema, a finalidade deste MBP não é compilar a totalidade das referências nor-
mativas aplicáveis, que se encontram disponíveis em detalhe no Guia de Políticas Públicas do WETWINE 
e, em função da localização da adega, no simulador WETWINE.



13

TRATAMENTO DE                    
EFLUENTES DE ADEGA 

PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  14

ETAPAS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  14

TRATAMENTOS CONVENCIONAIS VS NÃO CONVENCIONAIS  16

TRATAMENTOS CONVENCIONAIS  16

TRATAMENTOS NÃO CONVENCIONAIS  16

ESCOLHA DO SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO  17

INTRODUÇÃO AO SISTEMA WETWINE  18

3



14

PROCESSOS DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS    
Os contaminantes das águas residuais podem ser eliminados por meios 
físicos, químicos e biológicos. Normalmente, um sistema de tratamento (ou 
fase de processo) é uma combinação de todos eles. Para fins de classifi-
cação, considera-se o processo predominante.

Processos físicos: métodos de tratamento nos quais predominam 
os fenómenos físicos (aplicação de forças gravitacionais, centrífu-
gas, retenção física, etc.). Neste grupo, podem incluir-se: desbaste 
de sólidos, remoção de gordura, remoção de areia, sedimentação, 
evaporação, desinfecção e absorção.

Processos químicos: métodos de tratamento nos quais a eliminação 
de contaminantes é provocada pela adição de produtos químicos ou 
por outras reacções químicas. Entre estes, encontram-se: floculação 
e coagulação, neutralização, oxidação, redução, permuta de iões, 
absorção e desinfecção (cloro, ozono).

Processos biológicos: métodos de tratamento nos quais os contami-
nantes são eliminados através de uma actividade biológica. O trata-
mento biológico utiliza-se, principalmente, para eliminar as substân-
cias orgânicas biodegradáveis (coloidais ou dissolvidas) presentes na 
água residual. Basicamente, estas substâncias transformam-se em 
gases que, podem escapar para a atmosfera e em tecidos celulares 
biológicos, que podem posteriormente ser eliminados por sedimen-
tação. Neste grupo, podemos incluir: reactor biológico sequencial 
(SBR), leitos bacterianos, depuração por FITO-ETAR artificiais, lagu-
nagem, biodiscos e sistemas de aplicação no solo.

ETAPAS DO TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 
A gestão de todos os efluentes, realiza-se de forma ordenada e sequencial 
através de diferentes etapas que proporcionam um adequado tratamento. A 
diversidade de processos de gestão de efluentes, bem como as possíveis 
combinações dos mesmos, é muito vasta. As que têm maior aplicação 
podem ser agrupadas nas seguintes etapas:

Pré-tratamento: Operações físicas e mecânicas que separam os ele-
mentos que possam prejudicar as etapas posteriores de tratamento 
(sólidos, areias, gorduras, etc.). Entre os diferentes tipos de pré-trata-
mento, podemos destacar, como sendo os mais habituais:

—Desbaste: Intercepção através de grades ou crivos, da água re-
sidual de maneira a que sejam eliminados os sólidos com tamanho 
variável entre grosso e pequeno.

—Desarenação: Separação dos sólidos (areias, cascalhos, etc.) 
com a finalidade de reduzir as deposições em condutas e proteger 
posteriores elementos mecânicos contra a abrasão.

Homogeneização: tem a finalidade de conseguir um caudal mais ou 
menos constante. Costuma ser realizada num tanque.Tr
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Tratamento primário: também designado de se-
dimentação primária, consiste na eliminação da 
maior parte possível dos sólidos sedimentares e 
flutuantes, e de parte da matéria orgânica. Entre 
os diferentes tipos de tratamentos primários, des-
tacam-se como sendo os mais habituais:

— Decantador primário: Tanque de forma circu-
lar ou rectangular onde os sólidos são decantados 
por gravidade.

— Reactor UASB: (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) Reactor biológico anaeróbio (ausência de 
oxigénio) que opera em regime contínuo e com 
fluxo ascendente, onde a matéria orgânica, em 
forma de flocos ou grânulos, sedimenta facilmen-
te. Pode haver formação de biogás.

— Fossa séptica: Tanque onde se realiza a sepa-
ração e transformação físico-química da matéria 
orgânica contida nas águas residuais.

Tratamento secundário: Processo mediante o 
qual se elimina a matéria orgânica biodegradável 
dissolvida ou em forma coloidal, bem como o res-
to dos sólidos e componentes presentes, e a água 
tratada é limpa.

Entre os diferentes tipos de tratamentos secun-
dários, predominam, como sendo os mais habi-
tuais:

— Reactor biológico (tanque de arejamento): 
Tanque onde é assimilada a matéria orgânica dis-
solvida, por parte das bactérias que existem no 
interior do reactor em condições aeróbias. Exis-
tem vários tipos de reactores (de mistura comple-
ta, de fluxo em pistão, etc.).

— Decantador secundário: Tanque de forma 
circular ou rectangular onde se realiza um proces-
so de limpeza do afluente separando os sólidos 
suspensos.

— Lagoa aeróbia: Reactor construído com re-
curso a uma lagoa artificial escavada no terreno, e 
no qual há um fornecimento mecânico externo de 
oxigénio para degradar a matéria orgânica.

— FITO-ETAR: Consiste numa escavação no te-
rreno nas quais se coloca um meio granular, no 
qual se planta vegetação e se instala uma série de 
condutas. A água residual circula através do meio, 
enquanto ocorre uma série de mecanismos e pro-
cessos físicos, químicos e biológicos que permi-
tem a depuração das águas residuais.

Tratamento terciário: Processo no qual se higie-
niza e adequa a água tratada para que possa ser 
lançada em zonas com requisitos mais exigentes 
ou para ser regenerada para um uso concreto. 
De forma geral, esta etapa procura a eliminação 
de nutrientes e agentes patogénicos. Entre os 
diferentes tipos de tratamentos terciários, predo-
minam

— Lagunagem: Reservatórios artificiais escava-
dos no terreno (lagoas), com recurso a algas ou 
não. Podem ser de tipo aeróbio, anaeróbio ou fa-
cultativo.

— Filtros de areia: Reactor preenchido com ma-
terial granular que permite a separação de sóli-
dos e partículas mediante a circulação do afluente 
através do reactor.

— Desinfecção: Processo físico ou químico que 
inactiva possíveis agentes patogénicos presentes 
na água, através do uso de reagentes (p.x., cloro).

Tratamento de lamas: tem por finalidade o espes-
samento, a estabilização, o acondicionamento 
e a desidratação das lamas geradas durante o 
processo de depuração para posterior utilização 
na agricultura. As lamas contêm entre 40% a 
80% de matéria orgânica, bem como azoto e fós-
foro, nutrientes fundamentais para o seu potencial 
fertilizante.
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TRATAMENTOS CONVENCIONAIS VS NÃO CONVENCIONAIS
Na etapa de tratamento biológico (secundário) pode realizar-se uma diferenciação entre as tecnologias de trata-
mento convencionais e tecnologias não convencionais.

Tratamentos convencionais
As tecnologias convencionais caracterizam-se por elevadas necessidades construtivas e especialização para a 
sua operação.

As transformações biológicas dos contaminantes ocorrem normalmente, em recipientes de betão, plástico 
ou ferro e funcionam por arejamento prolongado, misturas mecânicas e uma grande variedade de produtos 
químicos.

Pela grande intensidade destas reacções, o espaço físico necessário para estes processos é muito inferior ao 
dos processos que se desenvolvem de forma natural, 
ou seja, um uso intensivo da energia faz com que estes 
sistemas sejam compactos.

Existem diversos tipos de tratamentos convencionais:

— Sistemas de Ventilação Biológica Extensa,

— Estações de Tratamento de Lamas Activadas,

— Sistemas de Biodiscos (RBC),

— Reactores Biológicos Sequenciais (SBR),

— Reactores Biológicos de Membrana (MBR)

Um dos processos habitualmente utilizados em             
adegas é o de reactores biológicos sequenciais (SBR 
– Sequential Batch Reactor). É um sistema de trata-
mento de lamas activadas, operado em fases de enchimento e esvaziamento. Neste tipo de instalações, 
o efluente desbastado é introduzido directamente no arejamento sem necessidade de decantação prévia, 
pelo que, em geral, são desenhados sem tanques de sedimentação primária, o que pressupõe uma pou-
pança na sua instalação.

É uma tecnologia competitiva do ponto de vista económico e mais simples de operar comparativamente a 
outros processos convencionais, o que a converte numa alternativa para as adegas, entre as tecnologias 
convencionais disponíveis no mercado.

Não obstante, durante a operação, são vários os problemas provocados por operações de manutenção 
complexas e dispendiosas, a necessidade de mão de obra qualificadas ou de reparações dispendiosas, 
o que faz com que, se não existir a devida conservação, estas depuradoras não funcionem, muitas vezes, 
fazendo com que os rendimentos não sejam os esperados e não cumpram as finalidades para as quais 
foram desenhadas

Tratamentos não convencionais
Os sistemas não convencionais, chamados também naturais, caracterizam-se pela sua simplicidade de cons-
trução e operação. No caso destas tecnologias, as águas residuais são tratadas através da interacção de com-
ponentes do meio natural (solo, plantas, água).

A depuração natural utiliza e maximiza uma série de processos que ocorrem de forma natural no meio, num lo-
cal controlado. Pretende criar um espaço no qual se possam desenvolver diversos ecossistemas que permitam 
a regeneração das águas residuais.

Trata-se, portanto, de um processo natural que não necessita de um fornecimento externo de produtos quími-
cos e tem um baixo ou nulo consumo energético (existente só no caso de serem realizados bombeamentos nas 
cabeceiras). A estas vantagens soma-se a escassa mão-de-obra necessária para a sua manutenção.
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Tudo isto resultou num aumento gradual da implementação destes sistemas naturais, já que as suas carac-
terísticas os convertem num investimento competitivo.

Os sistemas naturais podem classificar-se em duas categorias, segundo o lugar onde ocorra o tratamento:

— No terreno: aplicação superficial ou abaixo da superfície, filtros de areia, valas e leitos filtrantes, filtros 
verdes e FITO-ETAR de fluxo subsuperfície.

— Numa massa de água: sistemas com plantas flutuantes; lagunagem natural e FITO-ETAR de fluxo su-
perficial.

A limitação mais importante dos sistemas de depuração não convencionais são os tempos mais extensos 
de permanência das descargas no sistema para conseguir a correcta depuração, o que faz com que estes 
sistemas necessitem de maiores superfícies para a sua operação em comparação com as tecnologias 
convencionais.

ESCOLHA DO SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO  
Com base no exposto, e tendo em conta as particularidades e especificidades das adegas (volumes de 
descarga, situação em ambientes naturais ou de protecção, limitações no acesso a redes de saneamento pú-
blicas ou colectivas), no momento de realizar a decantação com a solução mais adequada para o tratamento 
das águas residuais, deve dar-se prioridade aos seguintes aspectos:

Escolha de sistemas que permitam o tratamento do afluente no local, evitando transportes 
e a dependência de gestores externos, gerando um maior custo de operação e impacto am-
biental.

Escolha de sistemas que apresentem um baixo consumo energético, evitando, ou minimizan-
do dentro do possível, a utilização de sistemas dispositivos de faz bombagem e electromecâ-
nicos, e favorecendo os sistemas de oxigenação naturais.

Escolha de sistemas com baixa manutenção e tarefas de exploração simples, evitando a ne-
cessidade de produtos químicos ou outros consumíveis, bem como de pessoal especializado 
para o seu correcto funcionamento. 

Escolha de sistemas que garantam um funcionamento eficaz e estável face aos picos de cau-
dal e carga contaminante das águas residuais associados ao período da vindima, garantindo 
a qualidade exigida das águas de descarga em função do destino ou meio receptor.

Escolha de sistemas que simplifiquem a gestão das lamas geradas nos processos de depu-
ração, permitindo, na medida do possível, a sua valorização e reutilização, favorecendo a 
economia circular na gestão da adega.

Escolha de sistemas que apresentem um baixo impacto ambiental, não produzam ruído nem 
odores, não favoreçam o aparecimento de mosquitos e tenham uma boa integração no am-
biente natural.
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Com base nos critérios expostos, o sistema WETWINE apresenta-se como uma alternativa com interes-
se para a gestão dos efluentes de origem vitivinícola das adegas.

INTRODUÇÃO AO 
SISTEMA WETWINE   
O projecto WETWINE adaptou 
tecnologias naturais de tratamen-
to de águas residuais às neces-
sidades específicas dos efluen-
tes do sector vitivinícola. Para 
isso, construiu uma planta piloto 
na Adega Santiago Ruiz, onde se 
validou o uso das tecnologias na-
turais das FITO-ETAR artificiais, 
como uma alternativa interessante 
para o tratamento tanto das águas 
residuais como das lamas.

Basicamente, o sistema WETWI-
NE resulta de uma combinação 
de uma unidade de tratamen-
to primário anaeróbico (reac-
tor HUSB) com um conjunto de 
FITO-ETAR artificiais de fluxo 
abaixo da superfície para o trata-
mento de águas e lamas.

Na etapa de tratamento primário, 
que ocorre no reactor HUSB, os 
sólidos são retidos e hidrolisados 
ou decompostos com uma eficiên-
cia de 70% a 80%. De seguida, as 
águas resultantes circulam através 
de uma série de FITO-ETAR ver-
ticais e horizontais com caniços 
plantados onde, através de diver-
sos processos biológicos, físicos e 
químicos que ocorrem em simul-
tâneo, se provoca o tratamento 
das águas residuais até obter um 
efluente com parâmetros analíti-
cos aptos para descarga ou, inclu-
sive, para utilização em irrigação.

Paralelamente, os sólidos retidos 
no reactor HUSB são tratados nas                   
FITO-ETAR de lamas, onde, me-
diante processos físicos, bioló-
gicos e químicos, ocorre uma re-
dução do volume das lamas, bem 
como a sua estabilização e mine-
ralização, para posterior utilização 
como adubo nas vinhas.
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DESCRIÇÃO GERAL  
A primeira etapa do sistema WETWINE é o tratamento anaeróbio, na qual se separa-
rá o efluente em duas fases: líquida e sólida (lamas).

A fase líquida será tratada mediante a tecnologia das FITO-ETAR de fluxo subsuperfi-
cial, que permite a depuração das águas residuais através de processos naturais, sem 
a necessidade de recorrer a produtos químicos e com um baixo ou nulo consumo de 
energia.

A fase sólida será tratada nas FITO-ETAR de tratamento de lamas, onde acontece a 
sua estabilização através de processos físicos, biológicos e químicos, e assim obter 
um produto final adequado para a reutilização directa como adubo.

Com base nesta diferenciação, podemos distinguir as principais unidades que com-
põem o sistema WETWINE:

UM TRATAMENTO PRIMÁRIO ATRAVÉS DE UM REACTOR 
ANAERÓBIO HUSB (HYDROLYTIC UPFLOW SLUDGE BED).

UMA ETAPA DE TRATAMENTO SECUNDÁRIO DAS                      
FITO-ETAR COMBINANDO FITO-ETAR SUB-SUPERFÍCIE              
VERTICAL E HORIZONTAL, QUE DENOMINAREMOS LINHA            
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS.

UMA ETAPA DE TRATAMENTO DE LAMAS MEDIANTE                 
FITO-ETAR DE LAMAS, QUE DENOMINAREMOS LINHA DE TRA-
TAMENTO DE LAMAS

De seguida, descrevem-se em detalhe cada uma das etapas do sistema WETWINE

REACTOR HUSB 
(HYDROLYTIC          
UPFLOW SLUDGE 
BED) 
O tratamento primário consiste num re-
actor anaeróbio de leito de lamas de 
fluxo ascendente (HUSB), cujas prin-
cipais funções são a retenção de sóli-
dos e a hidrólise ou decomposição de 
compostos dificilmente biodegradáveis 
noutros mais simples. Nesta etapa de 
tratamento, separar-se-ão as duas fa-
ses: uma líquida, que será tratada nas 
FITO-ETAR de àguas, e as lamas, que 
serão tratadas em FITO-ETAR de lamas.

Os principais processos físicos que 
ocorrem num reactor HUSB são a                
sedimentação, a filtração e a absorção. 
Nestes reactores, procura-se obter, fun-
damentalmente, a retenção de sólidos 
suspensos.D
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LINHA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
A linha de tratamento de águas baseia-se na combinação de tecnologias de FITO-ETAR de fluxo sub-su-
perficial, verticais e horizontais.

Tratam-se de sistemas naturais de depuração desenhados para potenciar a eliminação de contaminan-
tes na água residual com mecanismos que ocorrem de forma espontânea na natureza, tanto a nível 
físico-químico como biológico. Nestes sistemas, os processos de descontaminação têm lugar através da 
interacção entre a água, o meio granular, os microrganismos e a vegetação.

As FITO-ETAR do sistema WETWINE são de fluxo sub-superficial, onde a circulação da água é de tipo 
subterrâneo através de um meio granular e em contacto com as raízes e os rizomas das plantas. O bio-
filme que cresce adere ao meio granular e às raízes, e os rizomas das plantas, tem um papel fulcral nos 
processos de descontaminação da água.

A depuração das águas residuais nas FITO-ETAR baseia-se em diversos princípios, dos quais se desta-
cam:

— Eliminação da matéria orgânica por sedimentação e filtração de partículas entre os meio 
granular e as raízes. Neste processo intervêm diversos microrganismos (essencialmente bacté-
rias), que podem ser aeróbios ou anaeróbios.

— Eliminação de sólidos em suspensão por fenómenos de filtração entre o substrato e as 
raízes. Os sólidos em suspensão são eliminados nos primeiros metros de distância desde a en-
trada.

— Eliminação dos organismos patogénicos mediante a adsorção sobre partículas do subs-
trato. Verifica-se também uma acção predadora de bacteriófagos e protozoários que habitam o 
substrato.

— Eliminação do azoto que, normalmente, se encontra na forma de azoto orgânico ou amo-
niacal. Nestas condições, geram-se processos de nitrificação-desnitrificação desenvolvidos por 
diferentes microrganismos e outros processos de transformação de azoto. O corte das plantas da 
FITO-ETAR aumenta os rendimentos neste aspecto.

— Eliminação do fósforo  que sucede quando o fluido que contém o fósforo, o afluente e o 
substrato entram em contacto. Nestas circunstâncias, produzem-se fenómenos de adsorção que 
retêm o fósforo, embora essa redução seja muito baixa

Os dois tipos de FITO-ETAR apresentados no sistema WETWINE diferenciam-se pelo tipo de fluxo cir-
culante, dividindo-se entre as FITO-ETAR de fluxo sub-superficial vertical e de fluxo horizontal.
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FITO-ETAR verticais
As FITO-ETAR verticais são, fundamentalmente, aeróbias e podem suportar cargas contaminantes mais ele-
vadas. É por isso que serão posicionadas à frente do tratamento secundário, para receber a água residual mais 
carregada proveniente da saída do reactor HUSB. Estes sistemas consistem em vários compartimentos que se 
alimentam de forma intermitente e sequencial, alternando entre períodos de dosagem e descanso.

Originalmente, esta tipologia de FITO-ETAR foi desenvolvida como alternativa às FITO-ETAR horizontais para 
produzir efluentes nitrificados. Em geral, os sistemas verticais combinam-se com os horizontais (sistemas 
híbridos) para que ocorram, de forma progressiva, os processos de nitrificação e desnitrificação e para que 
se consiga, assim, eliminar azoto, obtendo um efluente de melhor qualidade.

A circulação da água é do tipo vertical descendente e ocorre por impulsos, de forma a que o meio granular não 
fique permanentemente alagado nem saturado, permitindo assim que os processos de descontaminação nestes 
sistemas sejam principalmente aeróbios.

FITO-ETAR horizontais
Posteriormente, passa-se para uma FITO-ETAR horizontal, com zonas aeróbias e anaeróbias, para que, me-
diante a combinação destes ambientes, se degrade um maior número de contaminantes. Esta FITO-ETAR 
horizontal assumirá o tratamento do efluente das FITO-ETAR verticais, que virá parcialmente depurado e oxige-
nado.

Neste tipo de sistemas, a água circula horizontalmente através do meio granular e dos rizomas e raízes das 
plantas. A profundidade da água é de 0,3 m a 0,9 m e estes sistemas caracterizam-se por funcionar permanen-
temente inundados e saturados
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LINHA DE TRATAMENTO DE LAMAS
As FITO-ETAR de tratamento de lamas são do tipo de FITO-ETAR vertical desenvolvido para tratar as lamas 
provenientes do reactor HUSB. Estes sistemas consistem em vários compartimentos nos quais as lamas homo-
geneizadas são bombeadas intermitentemente e sequencialmente, alternando entre períodos de alimentação 
e de descanso.

Os períodos de descanso dependerão das condições de desenho e das condições climáticas, mas os intervalos 
entre descargas devem ser suficientes para permitir a drenagem da água contida no lodo.

Conforme se vão acumulando as lamas na parte superior do leito e a camada vai crescendo, os rizomas das 
plantas vão-se desenvolvendo e penetrando na camada de lama, aumentando a desidratação mediante um 
processo de evapotranspiração.

Quando se atinge a capacidade de armazenamento de lamas nas FITO-ETAR, e através dos processos físicos 
(secagem) e biológicos (mineralização), que permitem a sua estabilização, obtém-se um produto final com 
um conteúdo em matéria seca superior a 25%, adequado para uma reutilização directa como adubo (tendo 
em conta as limitações legais).
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VANTAGENS E DESVANTAGENS   
As FITO-ETAR constituem numa alternativa interessante para o tratamento das águas residuais das 
adegas devido ao seu baixo custo, baixo consumo energético e fácil operação e manutenção face a 
outros sistemas “convencionais”.

Em geral, é possível afirmar que as tecnologias convencionais realizam um tratamento das águas resi-
duais de forma intensiva através de processos físicos, químicos e biológicos que permitem velocidades 
de reacção e tratamento mais acelerado, embora com custos de operação e manutenção mais elevados, 
o que se traduz num elevado consumo energético, de produtos químicos e necessidade de pessoal espe-
cializado. Por sua vez, os sistemas convencionais apresentam dificuldades para se adaptarem à elevada 
variabilidade de cargas orgânicas e de caudais apresentados pelas indústrias vitivinícolas ao longo do 
ano, pelo que o seu rendimento e eficiência ficam limitados.

Os sistemas naturais caracterizam-se por um baixo consumo de energia, não requerem produtos quí-
micos para o tratamento das águas residuais (já que reproduzem os processos de tratamento que ocorrem 
na natureza) e não necessitam de pessoal especializado para a sua manutenção. Por essa razão, estes 
sistemas apresentam um menor custo a nível de implementação, operação e manutenção, porém, o tempo 
necessário para levar a cabo os processos de eliminação de contaminantes é maior.

Em suma, as principais diferenças entre os sistemas naturais e os convencionais são os requisitos me-
nores ou quase nulos de energia por parte dos sistemas naturais (geralmente, entre 5-10 vezes meno-
res que nos sistemas convencionais) e um tempo de retenção até 100 vezes maior do que nos sistemas 
convencionais. Por esse motivo, é necessária uma superfície maior para a implementação dos sistemas 
naturais comparativamente aos sistemas convencionais para o tratamento do mesmo volume de efluentes. 
Assim, o sistema WETWINE tem como vantagem adicional a possibilidade de valorizar as lamas como 
adubo para utilização posterior nas vinhas, bem como de reutilizar as águas tratadas para rega.

De seguida encontram-se detalhadas as principais vantagens e desvantagens que diferenciam as tecnolo-
gias convencionais face aos sistemas de FITO-ETAR do WETWINE:

Tecnologias convencionais
Tecnologias WETWINE                                                   

(sistema não convencional)

Consumo energético elevado Consumo energético baixo ou quase nulo

Consumo elevado de produtos químicos Não requerem produtos químicos

Custos de implementação e operação elevados Custos de implementação e operação baixos

Operação e manutenção complexas Operação e manutenção simples

Problemas de odores Redução drástica de odores e de mosquitos

Custo de gestão de lamas por empresas autoriza-
das

Valorização de lamas como adubo no próprio sistema

Destino de efluentes tratados: descarga Possibilidade de reutilização de efluentes tratados para 
rega

Maior impacto no ambiente Impacto no ambiente reduzido, favorecendo a economia 
circular

Tempos de tratamento baixos Tempos de tratamento mais elevados

Necessitam de pouca superfície Necessitam de uma grande superfície
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Nesta secção identificam-se as recomendações específicas sobre os detalhes de 
construção das diferentes etapas, anteriormente descritas, do Sistema WETWINE.

DESENHO DO TRATAMENTO PRIMÁRIO – 
REACTOR HUSB  
 — Antes do reactor, é necessário instalar um tanque de acumulação que permita 
homogeneizar a composição das águas residuais e controlar os picos de descar-
gas.

– Dimensionar o reactor em relação à altura/diâmetro para que aumentem os tem-
pos de retenção hidráulicos. Na época da vindima, os tempos de retenção no 
reactor oscilarão entre 40 h e 50 h. Fora da época da vindima, os tempos de re-
tenção não são limitantes, já que a actividade microbiana do reactor fica reduzida. 
Em qualquer dos casos, por questões de desenho não se recomendam tempos 
inferiores a 40 h.

– Limitar a velocidade ascensional da água residual dentro do reactor a 0,3 m/h,pa-
ra favorecer a retenção de sólidos bem como a correcta formação do manto de 
lodos.

– No caso do recurso a bombas para alimentar o reactor, recomenda-se a insta-
lação de um variador de frequência, que limite o caudal de alimentação.

– As tubagens de entrada têm de ser equipadas com válvula de retenção e estar 
divididas em 4 saídas em forma de “H” na base do reactor para evitar uma agi-
tação excessiva das lamas no fundo.

– Dispor de 4 tubagens de saída a diferentes alturas. A tubagem inferior liga-se à 
saída das lamas para alimentar a FITO-ETAR de lamas; a restante tubagem será 
equipada com válvulas de esfera para verificar o nível de lodos ou para esvaziar o 
reactor.

– A sua construção pode ser feita através de anéis de betão pré-fabricado so-
bre soleira e selado com aplicação de tinta epóxi, ou directamente mediante a 
instalação de um depósito cilíndrico pré-fabricado de fibra de vidro ou poliéster 
reforçado.

– O reactor terá uma cobertura superior útil para trabalhos de reparação e manu-
tenção.

MOVIMENTO DE                    
TERRAS E                       
ESTRUTURAS DAS 
FITO-ETAR  
  — Construção das FITO-ETAR, tanto ver-
ticais como horizontais e de lamas me-
diante a escavação no terreno, aprovei-
tando, na medida do possível, o declive 
topográfico para favorecer os fluxos por 
gravidade.
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— Perímetros das FITO-ETAR com cofragem em painel marinho e com talude exterior para equilibrar as pressões 
internas e externas, ou directamente sobre os taludes (neste caso, o declive deve ser de aproximadamente 45°).

  — Declives da base da zona húmida de aproximadamente 1% no sentido do fluxo.

– Relação comprimento/largura de FITO-ETAR verticais e horizontais de aproximadamente 2/1 ou 3/1; no 
caso das FITO-ETAR de lamas, os compartimentos terão uma relação aproximada de 1/1.

– Evitar infiltrações do terreno utilizando plástico laminado. Recomenda-se o polietileno de alta densidade, 
com espessuras superiores a 1 mm.

– Reforço para evitar danos de pedras, substrato filtrante ou raízes e rizomas das plantas, utilizando duas 
camadas de manta geotêxtil (por cima e por baixo da película plástica). Recomenda-se a utilização de espes-
suras entre 150 g/cm2 e 300 g/cm2.

– Controlo exaustivo das soldaduras do plástico laminado e da manta geotêxtil.

– Fixação da cobertura de plástico por enterramento na vala de desvio ou através do uso de grampos metálicos.

– Em redor das FITO-ETAR deve existir um resguardo suficiente para evitar a entrada de águas provenientes 
de escoamentos.

CONDUTAS: ALIMENTAÇÃO, DRENAGEM E VENTILAÇÃO
  — Evitar os caminhos preferenciais das águas residuais nas FITO-ETAR através de uma alimentação 
homogénea à superfície.

– Diagrama hidráulico de condutas, bombagens e electroválvulas que tenha em conta as necessidades 
de bombagem nas cabeceiras e zonas de transição e que permita a alimentação das zonas húmidas de 
forma intermitente.

– Dá-se prioridade aos desenhos hidráulicos em que sejam 
aproveitados os fluxos por gravidade entre as diferentes etapas.

FITO-ETAR verticais

   — Alimentação da FITO-ETAR através de tubagens perfuradas 
de PVC ou polietileno de 40 mm de diâmetro, colocadas a uma 
distância de 1 m entre si, o que assegura uma descarga uniforme 
em toda a superfície da FITO-ETAR.

– As tubagens de alimentação deverão estar perfuradas no plano 
frontal com orifícios de 6 mm afastados 0,5 m.

– As tubagens de alimentação deverão permitir o acesso nas extremidades através de uma tampa roscada, 
para facilitar a limpeza e manutenção.

– As tubagens de alimentação deverão estar ligadas a 
uma tubagem geral com distribuição tipo pente e equi-
pados com electroválvulas que permitam alimentação 
alternada entre FITO-ETAR verticais. A intermitência na 
alimentação (alternando entre períodos de descanso e ali-
mentação) melhora em muito a transferência de oxigénio 
e a eficiência dos processos de depuração.

– A velocidade de alimentação deve ser superior à veloci-
dade de infiltração com a finalidade de se conseguir uma 
melhor distribuição em toda a superfície da FITO-ETAR.
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– As FITO-ETAR verticais costumam exibir problemas de colmatação já que operam com cargas 
superiores e têm elevadas perdas de carga, pelo que, muitas vezes, irão requerer bombagens 
nas cabeceiras.

– Disposição de tubagens de drenagem de 75 mm de diâmetro situadas a 3 cm do fundo da 
zona húmida e equidistantes 1 m entre si. As tubagens de drenagem deverão estar rodeadas por 
uma camada de cascalho de espessura média (20-30 mm.)

– Favorecer a oxigenação do substrato através da disposição de ventiladores verticais ligados 
às tubagens de drenagem, executados com tubagens de PVC ou material equivalente de 50 mm 
de diâmetro e rematados na extremidade por uma cúpula de chaminé.

FITO-ETAR horizontais

 — Distribuição das àguas residuais mediante tu-
bagem de 75 mm de diâmetro na cabeceira que 
ocupa toda a lateral da FITO-ETAR, e disposta 
perpendicularmente à direcção do fluxo, ente-
rrada a 90 cm do fundo da FITO-ETAR.

– Nas extremidades da tubagem de distribuição 
são aplicadas curvas de 90° que devem ficar 20 
cm acima da superfície da FITO-ETAR, terminan-
do em tampas de rosca que facilitam a limpeza 
e manutenção.

– As tubagens de distribuição deverão ser per-
furadas no plano meso-frontal com orifícios de 2 
cm de diâmetro a cada 50 cm.

– Estas FITO-ETAR funcionam permanentemente inundadas; no entanto, o nível de alagamento 
deve situar-se 5-10 cm abaixo da superfície da FITO-ETAR para evitar problemas de odores e 
mosquitos.

– Evacuação de águas mediante tubagem de 75 mm de diâmetro situada na zona oposta à ca-
beceira, disposta perpendicularmente à direcção do fluxo, e enterrada na parte baixa do perfil 

da FITO-ETAR. Tal como nas tubagens de ali-
mentação, as extremidades da tubagem de-
verão ser equipadas com cotovelos e tampas 
de rosca 20 cm acima da superfície.

– A tubagem de evacuação deverá ser perfu-
rada no plano horizontal com orifícios de 3 cm 
de diâmetro a cada 50 cm.

– Disposição de tubagem flexível ou coto-
velo acessível situado no depósito de saí-
da para controlo do nível de alagamento da                           
FITO-ETAR.

– O fundo do depósito de recolha das águas 
de evacuação deverá situar-se à mesma altura 
que o poço da FITO-ETAR.
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FITO-ETAR de lamas

 — As FITO-ETAR de lamas deverão ser dispostas em compartimentos de aproximadamente 10 
m2, de forma a que as lamas homogeneizadas sejam bombeadas de modo intermitente e se-
quencial, alternando entre regimes de alimentação e descanso.

– A alimentação será realizada em tubagem de 40 mm de diâmetro que descarrega para a parte 
central do compartimento distribuindo as lamas equitativamente por toda a superfície.

– A alimentação das lamas deve ser realizada de forma pontual e com caudais altos, para que a 
lama se distribua por toda a superfície, evitando assim caminhos preferenciais. Para tal, poderão 
ser instaladas placas à superfície da FITO-ETAR que evitem a erosão no ponto de descarga.

– Uma vez alcançada a capacidade da FITO-ETAR e após um descanso final de três meses, 
considera-se que as lamas estão estabilizadas.

– Sistema de drenagem através de tubagens de PVC de 75 mm de diâmetro afastadas 1 m entre 
si, com nervuras de 5 mm situados a cada 25 cm. Tal como nas zonas húmidas verticais, é pre-
ciso um sistema de ventilação.

– A tubagem de drenagem deverá comunicar com um depósito onde esteja disposta a tubagem 
flexível ou curva acessível, para controlo da humidade da FITO-ETAR em épocas em que não 
possa ser alimentada com lamas.

SUBSTRATOS FILTRANTES   
 — O substrato filtrante deve ser suficientemente homogéneo na forma e no tamanho (coeficiente 
de uniformidade baixo) e limpo (sem presença de partículas finas), adaptado às necessidades 
de cada um dos tipos de FITO-ETAR.

– Um alto conteúdo de partículas finas poderia produzir problemas por colmatagem, encurtando 
a vida útil da FITO-ETAR.

– Evitar danificar as películas impermeabilizantes e mantas geotêxteis aquando do enchimento 
e distribuição do substrato filtrante nas FITO-ETAR.

– Evitar a circulação de maquinaria pesada sobre as FITO-ETAR para evitar a sua compactação.

FITO-ETAR verticais

 — Espessuras de substrato filtrante de 1 m com um perfil formado por inertes de diferentes 
grossuras.

– Camada superficial de 10 cm de espessura com areia de 1-2 mm de diâmetro + camada inter-
média superior de cascalho de 60 cm de espessura e 2-4 mm de diâmetro + camada intermédia 
inferior de cascalho de 10 cm de espessura e 6-12 mm de diâmetro + camada mais profunda de 
cascalho de 20 cm de espessura e 20-30 mm de diâmetro (onde serão instaladas as tubagens 
de drenagem).

FITO-ETAR horizontais

 — Espessuras de substrato de 60 cm com perfis de penetração de raízes e rizomas não supe-
riores a 40 cm.

–  Bandas laterais de pedra de 50 cm de largura (medida no fundo da zona húmida) de 60-80 mm 
de diâmetro nas zonas de cabeceira (onde se situa a tubagem de alimentação) e no lado oposto 
(localização da tubagem de evacuação).



30

— Tamanho dos inertes dependente da carga de con-
taminantes das águas a tratar. Recomendam-se ta-
manhos de inertes entre 6 e 12 mm.

FITO-ETAR de lamas

 — Espessuras de substrato de 60 cm com um perfil 
formado por inertes de diferentes grossuras.

– Camada superficial de 10 cm de espessura com 
areia de 0,5-1 mm de diâmetro + camada intermédia 
de cascalho de 30 cm de espessura e 2-10 mm de 
diâmetro + camada mais profunda de pedra de 20 cm 
de espessura e 50 mm de diâmetro (onde serão insta-
ladas as tubagens de drenagem do lixiviado).

– Resguardo de 60 cm para a acumulação de camadas 
de lamas pelas sucessivas fases de alimentação até ao 
seu esvaziamento final.

VEGETAÇÃO 
 — A espécie vegetal mais recomendada para a plantação das FITO-ETAR da linha de águas é o 
caniço (Phragmites australis), embora se possam utilizar outras espécies (sempre e quando estejam 
plenamente adaptadas ao meio e às condições climáticas de onde se encontram as FITO-ETAR).

– Nestas FITO-ETAR, aconselham-se densidades de plantação de 4 plantas por m2 ou de 3 plantas 
por m2 dispostas em quincôncio.

— No caso das FITO-ETAR de lamas, recomenda-se o caniço (Phragmites australis) e a tábua-larga 
(Typha latifolia) como espécies mais adequadas.

– A densidade de plantação nas FITO-ETAR de lamas é de 5 plantas por m2.

– A plantação pode realizar-se através do emprego de plantas de viveiro ou por multiplicação vege-
tativa a partir de rizomas obtidos em áreas de FITO-ETAR naturais próximas.
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VERIFICAÇÕES ANTERIORES                     
AO FUNCIONAMENTO  
— Verificação do correcto funcionamento da totalidade dos equipamen-
tos e instalações das diferentes etapas (reactor HUSB, bombas, siste-
mas de medição de caudal, válvulas bypass, etc.).

– Verificação da estanquicidade dos compartimentos que contêm os 
substratos filtrantes (FITO-ETAR) e a ausência de perdas nas condutas, 
ligações e caixas intermédias.

– Uma vez finalizadas as obras e instalação, serão realizados os testes 
hidráulicos para validar a operação dos equipamentos e detectar possí-
veis fugas e avarias em qualquer um dos elementos antes do arranque 
da central.

FUNCIONAMENTO  
— A alimentação das FITO-ETAR será feita depois de realizada a plan-
tação, para favorecer o crescimento das plantas.

– Recomenda-se que, aquando da colocação em funcionamento das 
FITO-ETAR, seja feita a recirculação à cabeceira das águas depuradas 
para manter o nível de água nas FITO-ETAR (compensando as perdas 
por evapotranspiração) e, assim, favorecer o desenvolvimento inicial 
das plantas.

– Caso se disponha de lamas anaeróbas de outras instalações similares 
(adegas), podem ser utilizados para a inoculação do reactor HUSB.

– Para o arranque das FITO-ETAR de lamas, é aconselhável alimentá-las 
unicamente com água durante as 3 ou 5 primeiras semanas para favore-
cer o desenvolvimento da vegetação, e adicionar sólidos posteriormen-
te, consoante o aporte de lamas.

– Desde a colocação em funcionamento das FITO-ETAR é dado início 
à sua função depuradora, baseada inicialmente em processos de filtra-
gem através do substrato.

– De seguida, e de maneira progressi-
va, desenvolve-se a biomassa bacte-
riana ao mesmo tempo que as plan-
tas retêm os nutrientes necessários 
ao seu crescimento.

– Inicialmente, nas FITO-ETAR de flu-
xo sub-superficial horizontal, o nível 
de água situar-se-á a cerca de 5 cm 
abaixo da superfície; posteriormente, 
irá diminuindo progressivamente a al-
tura do nível da água com a finalidade 
de favorecer o desenvolvimento radi-
cular em profundidade das plantas. 
Por fim, o nível de água irá recuperar 
a sua posição inicial (5 cm abaixo da 
superfície).M
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MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DAS FITO-ETAR  
— Manutenção do substrato. O substrato é uma peça-chave na zona húmida, pelo que se deve evitar 
a sua compactação e saturação. Para tal, é aconselhável realizar o mínimo de calcamentos e controlar 
o interior da zona húmida mediante vistorias frequentes a partir do perímetro.

– Limpeza periódica dos sistemas de distribuição. Uma boa distribuição da água residual irá favorecer 
o crescimento regular de todas as plantas da FITO-ETAR e, com isso, aumentar o rendimento de de-
puração. Além disso, irá prolongar a vida útil do substrato.

– Os sistemas de distribuição, localizados na cabeceira no caso das FITO-ETAR horizontais ou sobre 
o substrato no caso das verticais, devem ser limpos periodicamente (no caso dos últimos, recomen-
da-se a limpeza após o corte da vegetação).

– Deve prestar-se atenção ao estado vegetativo das plantas para evitar pragas e doenças. Neste âm-
bito, é fundamental uma detecção precoce para actuar nos estados iniciais.

– Durante a fase de crescimento do caniço, é preciso controlar manualmente (nunca utilizando herbi-
cidas) o desenvolvimento de outras espécies adventícias que limitem a competição.

– Uma vez por ano, e sempre antes da secagem 
da vegetação, com o fim de evitar a descarga 
de contaminantes devolvidos à água, deve pro-
ceder-se ao corte e remoção das plantas se-
cas, embora no caso dos climas frios se possa 
evitar o corte, permitindo a presença da vege-
tação como medida de protecção térmica das 
FITO-ETAR.

– Recomenda-se a visita diária ao sistema de     
FITO-ETAR para detectar possíveis anomalias 
que possam alterar o seu correcto funciona-
mento.

– Para uma correcta monitorização do processo, devem determinar-se os caudais dos afluentes e das 
águas depuradas resultantes. Caso se disponha de medidores de caudal, dever-se-á registar as medi-
das; caso contrário, deverá proceder-se às correspondentes medições de forma pontual.

– Leitura das análises de afluente e efluente. O bom comportamento da FITO-ETAR implicará um 
rendimento adequado da CBO5, CQO e dos sólidos em suspensão. Qualquer anomalia num destes 
parâmetros deve ser sinal de alarme para um possível problema na FITO-ETAR. A frequência da recol-
ha de amostras e análise das águas deve estar contemplada no plano de operação e manutenção do 
sistema de depuração.

– O aparecimento de charcos na superfície da FITO-ETAR (horizontal) deve-se a um problema de col-
matação do substrato. Para o solucionar, deve suspender-se a alimentação da FITO-ETAR e proceder 
a um esvaziamento da mesma.

– Se se verificar a morte de caules e folhas fora do período invernal não motivada por seca, tal pode 
dever-se à presença de substâncias tóxicas nas águas residuais.

– No caso das FITO-ETAR verticais e de lamas, deve limitar-se o aparecimento de fluxos preferenciais 
que produzam o surgimento de zonas inundadas e outras zonas sem irrigação. Isso é possível através 
de uma distribuição homogénea da água em toda a superfície da FITO-ETAR durante a sua alimen-
tação.
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— No caso das FITO-ETAR verticais, recomendam-se períodos de alimentação de 3 a 5 dias e 
de repouso de 3 a 5 dias, por impulsos de cerca de 5-10 minutos (cada caso particular pode ser 
diferente quanto à frequência e duração dos impulsos) a cada 3-4 horas. Para tal, serão utilizadas 
electroválvulas.

– Recomenda-se ponderar a possibilidade de fazer recircular as águas resultantes da FITO-ETAR 
horizontal perante possíveis problemas na qualidade das águas, derivados do processo de depu-
ração ou em períodos de seca sem aporte suficiente de água ao sistema.

– A alimentação do reactor HUSB realizar-se-á em 4 impulsos diários com duração de 6 a 15 minu-
tos, dependendo da carga orgânica da água residual de entrada.

– Para a correcta alimentação das lamas na FITO-ETAR correspondente, existirá um depósito para 
a acumulação e homogeneização.

– O tanque de lamas deve ser alimentado uma vez por semana com as lamas provenientes do 
reactor HUSB.

– Uma vez preenchida a capacidade fixada do tanque das lamas deve alimentar-se o subcompar-
timento correspondente da FITO-ETAR de lamas. Serão fixados períodos de 1 a 3 dias de alimen-
tação e de 9 a 13 de descanso para cada um dos subcompartimentos da FITO-ETAR de lamas.

– O volume de adubo (lodo mineralizado e desidratado) produzido pelas FITO-ETAR de lamas é 
muito variável e depende da carga de sólidos totais das lamas que alimentam a FITO-ETAR. Não 
obstante, calcula-se uma produção de 20 kg de adubo (expresso em ST) por m2 de FITO-ETAR de 
lama e por ano.

– As electroválvulas que determinarão os períodos de alimentação das FITO-ETAR serão monitori-
zadas para uma maior precisão nos prazos de abertura e fecho; deverão ser instalados depósitos 
pré-fabricados em betão com sistemas de drenagem, para evitar problemas de condensação.
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IMPACTO do                                                            

SISTEMA WETWINE                                     
no AMBIENTE   
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O projecto WETWINE também está a trabalhar na avaliação do impacto ambiental 
das FITO-ETAR artificiais como sistemas de gestão dos efluentes vitivinícolas.

Com esta finalidade, foi realizada uma análise detalhada de diversas tecnologias 
convencionais de gestão de efluentes em várias adegas do território Sudoe, que 
avalia de forma comparativa o impacto das mesmas no ambiente relativamente ao 
sistema WETWINE.

Para este estudo utilizou-se a metodologia da análise do ciclo de vida (ACV), que 
identifica e quantifica tanto o uso de matérias-primas e energia como as emissões 
para o meio, e analisa os potenciais impactos ambientais de cada tecnologia.

A ACV é uma ferramenta importante e interessante na tomada de decisão, e per-
mite levar a cabo estratégias de redução dos impactos ambientais para melhorar a 
sustentabilidade das atividades produtivas.

As categorias de impacto (indicadores ambientais) escolhidas para o estudo da 
ACV são:

— Alteração climática

–  Desaparecimento da camada de ozono

–  Acidificação terrestre

–  Eutrofização de águas doces

–  Eutrofização marinha

–  Formação de oxidantes fotoquímicos

–  Formação de partículas

–  Esgotamento de recursos minerais

–  Esgotamento de combustíveis fósseis

A título de exemplo, apresentamos os resultados da ACV de três adegas da Gali-
za, com 3 cenários de gestão de efluentes diferentes, estudados no contexto do 
âmbito do projecto WETWINE. Os três cenários analisados são os seguintes:

— Gestão por terceiros: as águas residuais são acumuladas num tanque 
de homogeneização e são transportadas e tratadas por um gestor externo 
autorizado.
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— Sistema WETWINE: tratamento dos efluentes mediante um reactor anaeróbio combinado 
com FITO-ETAR de tratamento de água e de lamas, com descarga das águas tratadas para o 
meio aquático e reutilização das lamas tratadas e estabilizados como adubo.

— Lamas activadas: tratamento dos efluentes através de um sistema de lamas activadas 
(reactor ventilado seguido de um decantador secundário) com descarga das águas resultantes 
para a rede de esgotos, onde serão tratadas adicionalmente por uma central depuradora muni-
cipal. As lamas são centrifugadas e geridas por terceiros.

No gráfico seguinte podem observar-se os resultados da avaliação do impacto ambiental destes três 
cenários durante o período da vindima e durante o resto do ano
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No gráfico, pode observar-se que o sistema WETWINE é a solução mais favorável do ponto de 
vista do ambiente em todas as categorias de impacto analisadas.

No caso da gestão dos resíduos por terceiros, o elevado impacto no ambiente deve-se principal-
mente ao transporte das águas residuais e ao tratamento destas numa depuradora convencional.

No caso das lamas activadas, o elevado impacto deve-se ao alto consumo de químicos, ao trata-
mento adicional numa central depuradora municipal e à gestão destas por terceiros.

Como conclusão, é possível afirmar que o sistema WETWINE permite melhorar a sustentabilida-
de e diminuir a pressão sobre o ambiente derivada da gestão de efluentes vitivinícolas, dado 
que este sistema limita o transporte, o consumo de energia e de reagentes no seu tratamento, e 
evita as emissões de descargas perigosas para o meio, ao mesmo tempo que são valorizados 
alguns dos subprodutos obtidos com o processo, como é o caso das lamas para serem usadas 
como adubo.

Além dos indicadores ambientais referidos, outros pontos a destacar das FITO-ETAR artificiais 
numa perspectiva de ambiente no que diz respeito às tecnologias ambientais são:

– Integração visual, paisagística e ambiental, substituindo instalações e edifícios por espaços 
verdes.

– Baixo ou nulo consumo energético, dado que a água é tratada por meio de processos naturais.

– Diminuição de odores. Nas FITO-ETAR de fluxo abaixo da superfície, a água não está em contac-
to com a atmosfera, o que reduz drasticamente o aparecimento de odores e de mosquitos.

– A incorporação de aditivos ou produtos químicos no processo de depuração não é necessária 
em condições normais.

– Possibilidade de valorização das lamas como adubo e a utilização da água para rega, favorecen-
do a economia circular.

No enquadramento do projecto WETWINE, 
desenvolveu-se uma ferramenta de cálculo que 
permite, de forma simples e rápida, avaliar o          
impacto ambiental do sistema WETWINE no 
caso particular de cada adega.

Pode testá-lo acedendo à ferramenta de cálculo 
na página da WETWINE  [www.wetwine.eu]

http://wetwine.eu/pt-pt/
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