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Apresentação do Projecto WETWINE



Precedentes

A região SUDOE representa 25% da área de vinha europeia.

A indústria vitivinícola tem um papel fundamental a desempenhar 
em matéria de sustentabilidade ambiental, especialmente 
relacionado com a água.

• Consumo de água nas adegas
• Produção de efluentes líquidos
• Utilização de fertilizantes nas vinhas

Porque nasceu o WETWINE?
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Agentes-chave WETWINE
Destinatários do projecto WETWINE



Projecto WETWINE:
1ª Convocatória Interreg-Sudoe 2016 (Eixo 5)

Financiamento

Período do programa: 2014 – 2020.

O Programa Interreg Sudoe faz parte do objectivo de cooperação
territorial europeia: INTERREG.

Financiado por:
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

INTERREG SUDOE:
Programa regional de apoio ao Sudoeste Europeu com objectivo de
resolver problemas comuns às regiões do Sudoeste Europeu, tais
como: o baixo investimento na investigação e desenvolvimento, a
baixa competitividade das pequenas e médias empresas, as
alterações climáticas e os riscos ambientais.



Objectivo

“Projecto de cooperação transnacional para promover a protecção e
a conservação do património natural do sector vitivinícola na área
SUDOE”

Objectivo principal: Fornecer soluções inovadoras na gestão dos efluentes vitivinícolas, através
de uma experiência piloto inovadora baseada na digestão anaeróbia e FITO-ETAR de
tratamento de água e lamas, promovendo assim o uso racional dos recursos e do território
(água e vinha).



Objectivo

“Projecto de cooperação transnacional para promover a protecção e
a conservação do património natural do sector vitivinícola no espaço
SUDOE”

Consórcio: 8 parceiros (Coordenador Geral: AGACAL; Coordenador Técnico: AIMEN)

Orçamento total: 1.339.515 € - Financiado: 940.982 €.

Duração: Julho 2016 - Junho 2019



Consórcio

BENEFICIÁRIO PRINCIPAL 
AGACAL. Axencia Galega de Calidade Alimentaria. Galicia. España

COORDENADOR TÉCNICO
AIMEN. Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste. Galicia. España

PARCEIROS
• UPC. Universitat Politécnica de Catalunya. Cataluña. España
• FEUGA. Fundación Empresa-Universidad Gallega. Galicia. España
• Gobierno de la Rioja. Dirección General de Agricultura y Ganadería. La Rioja. España
• ADVID. Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. Norte. Portugal 
• IFV. Institut Français de la Vigne et du Vin. Midi-Pyrénées. Francia
• INRA. Institut National de la Recherche Agronomique. Languedoc-Roussillon. Francia

PARCEIROS ASSOCIADOS
• Bodega Santiago Ruíz (Galicia, España)
• Murças, S.A (Norte, Portugal)
• Real Companhia Velha, S.A. (Norte, Portugal)



Resultados esperados

• Tecnologia natural para o tratamento e 
valorização de águas e resíduos, a baixo custo, 
de fácil utilização e válida para o sector 
vitivinícola.

• Fertilizantes adaptados e validados para as 
diferentes características do solo e das castas 
das DO da zona SUDOE.

• Ferramenta (software) operacionalizada pelos
utilizadores finais (adegas) e outros agentes 
interessados, com o objectivo de obter um 
pré-desenho individualizado do sistema de 
valorização WETWINE a implementar, baseado 
em diferentes parâmetros de descarga.



Objectivos
Actividades previstas

Objectivo específico Actividades previstas

1. Validar à escala piloto
um sistema de valorização de 
resíduos para as adegas do 
espaço SUDOE.

• Concepção, construção do sistema de valorização 
WETWINE baseado em sistemas anaeróbios e FITO-
ETAR (GT1).

• Operação, optimização e validação do sistema 
WETWINE (GT2).



• A composição e o caudal das águas residuais produzidas dependem do 
processo e dos produtos. 

• Variável ao longo do ano.

Características das águas residuais

Água residual da adega

vindima



Sistema WETWINE
Esquema geral



Sistema WETWINE

Alimentação

Gravilha 6-12 mm

Saída

Capa isolamento
(base e lado)

Vegetação

Pedra 20-30 mm

Areia 1-2 mm
Tubo ventilação

Alimentação

Gravilha 6-12 mm

Saída

Pedra 60-80 mm
Capa isolamento
(base e lado)

Vegetação

HORIZONTAL

VERTICAL

FITO-ETAR de fluxo subsuperficial



Localização da planta-piloto

Sistema WETWINE

Planta WETWINE

B. Santiago Ruiz

AIMEN



Construção

Sistema WETWINE

Vertical

Horizontal

Lamas
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Em funcionamento

Sistema WETWINE



Operação

Sistema WETWINE

• Validação com elevada carga orgânica: vindima (2 temporadas)

• Validação com elevada carga hidráulica: engarrafamento e funcionamento 

regular da adega



Validação com elevada carga orgânica
• Vindima 2017 Agosto-Março (tanque de armazenamento de águas 

residuais) 
• Vindima 2018 Setembro-Novembro
• Carga orgânica nas fito-ETAR: 100 g CQO/ m2 d; 
• Q = 1000 L/d

Sistema WETWINE

Operação



Validação com elevada carga orgânica

• Eliminação de sólidos totais acima de 
90%.

• Remoção da matéria orgânica (como 
CQO) acima de 75%

Resultados

Sistema WETWINE



GT2 – Operação, optimização e validação do 
Sistema de Valorização WETWINE 
Operação da planta

Validação com elevada carga hidráulica
• Março - Setembro 2018
• Carga orgânica nas FITO-ETAR: 50 g CQO/ m2 d; 
• Entrada Q: 2500 L/d



Validação com elevada carga hidráulica

• Eliminação de sólidos totais acima de 
95%.

• Remoção de matéria orgânica (como a 
CQO) acima de 90%.

• Em todos os momentos, os valores 
foram abaixo dos limites de descarga. 

Resultados

Sistema WETWINE



• Eficiência da eliminação superior a 75% para a CQO e 90% para os sólidos.

• UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA

• Baixa produção de lamas no HUSB

• BAIXA PRODUÇÃO DE FERTILIZANTE 

Resultados

Sistema WETWINE



Objectivos
Actividades previstas

Objectivo específico Actividades previstas

2. Obter um fertilizante de 
grande qualidade 
agronómica para as
vinhas com DO na área
SUDOE a partir do
sistema de valorização 
WETWINE.

Elaboração (formulação e composição) de um fertilizante, 
desenvolvimento dos ensaios agronómicos nas DO da área 
SUDOE e comparação com outros fertilizantes (GT3).
Ensaios realizados em 15 DO.



Ensaios agronómicos
Fertilizante

Ensaios agronómicos:

• Portugal (ADVID)

• Sul de França (INRA, IFV)

• Galícia (AGACAL)

• La Rioja (Gob. La Rioja)



Ensaios agronómicos
Fertilizante

• Biossólidos WETWINE

• Biossólidos resultante de ETAR vitivinícolas

• Fertilizante orgânico comercial

• Testemunha: Não se aplicou qualquer tipo de fertilizante durante os 2 anos de
ensaio experimental.  



Ensaios agronómicos
Fertilizante
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Ensaios agronómicos
Fertilizante para a vinha

• A composição dos biossólidos é muito variável (condições agro-climáticas do local,
origem das lamas)

• O biossólidos das ETAR vitivinícolas é seguro e pode ser incorporado na vinha: fácil
manipulação, económico e ecológico.

• Efeitos menos proeminentes que nos fertilizantes comerciais com mais nutrientes.

• São necessários mais anos de estudo e de uma planta à escala real para permitir
realizar ensaios em grande escala.



Objectivos
Actividades previstas

Objectivo específico Actividades previstas

3. Transferência e difusão da 
tecnologia desenvolvida 
pelo maior número possível 
de adegas da área SUDOE e 
consciencialização do 
impacto ambiental das suas 
actividades.

• Realização de análises de impacto ambiental em adegas 
com e sem o sistema WETWINE (GT4). 

• Manual de boas práticas nas adegas (GT4). 

• Guia para a mudança das políticas públicas do 
ambiente e do desenvolvimento rural (GT4). 

• Desenvolvimento e disseminação de uma ferramenta de 
software para implementação do sistema WETWINE nas 
adegas (GT5). 



Transferência de boas práticas para o sector

Manual de Boas Práticas



Guia para as mudanças de políticas públicas 

Conclusões

• Reutilização de água para rega:

• NP 4434:2005 - Define uma série de critérios e procedimentos a adoptar na rega e de
monitorização da zona potencialmente afectada por essa rega, bem como requisitos de
qualidade das águas residuais urbanas tratadas

• Processos administrativos extensos

• Próxima Directiva Europeia relativa à reutilização da água residual

• Uso do fertilizante

• Opção 1: Aplicação das lamas de depuração em parcelas agrícolas

• Dec.-Lei 446/91, de 22-11 - Estabelece o regime de utilização na agricultura de
certas lamas provenientes das estações de águas residuais, o presente diploma
entrou em vigor a 1 de Novembro de 1991

• Opção 2: Fertilizante

• Não é interessante pois é obtido em pequenas quantidades: procedimento
administrativo longo e dispendioso



Transferencia de buenas prácticas al sector

Software

• Pre-desenho de uma instalação com o esquema WETWINE

• Dimensionamento

• Custo

• Impacto ambiental

• Legislação aplicável



Objetivos
Actividades previstas

Objectivo específico Actividades previstas

3. Transferência e difusão da 
tecnologia desenvolvida pelo
maior número de adegas 
possível da área SUDOE e 
consciência do impacto
ambiental das suas 
actividades

• Workshops de divulgação dos resultados do projecto 
WETWINE (GT5 y GTT2). 

• Revista anual de ambiente do sector vitivinícola 
(GTT2). 

• Participação em feiras e congressos (GTT2).



• Web
• Revista anual
• Eventos de difusão
• Workshops 
• Actividades de divulgação

Transferência de boas práticas para o sector
Actividades de divulgação previstas



• Web
• Revista anual
• Eventos de difusão
• Workshops 
• Atividades de divulgação

Transferência de boas práticas o sector
Actividades de divulgação previstas

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

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


Obrigada pela vossa atenção
www.wetwine.eu – rpena@aimen.es
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