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A indústria vitivinícola tem um papel fundamental a desempenhar em matéria de sustentabilidade 
ambiental, quer pelo consumo de água decorrente das operações de limpeza em adega, quer pela 

-
gas, sendo um problema ambiental em particular no território do Sudoeste Europeu. O Projecto 
Interreg Sudoe WETWINE, surge desta necessidade e, pretende criar uma tecnologia natural, de 

ainda como objectivos a divulgação e transferência da tecnologia WETWINE, a elaboração da 
revista WETWINE, a concepção de um Manual de Boas Práticas e a criação e desenvolvimento 
de uma ferramenta online que permite dimensionar um sistema de tratamento de águas residuais 
a implementar.

Palavras chave: Wetwine, FITO-ETAR, economia circular, valorização de resíduos, correctivo 

orgânico.

1 - INTRODUÇÃO

 O sector vitivinícola apresenta uma grande importância económica, com a produção 

mundial de vinho em 2018 a alcançar os 279 milhões de hectolitros (OIV, 2018), sendo 

que cerca de 25% da área de vinha se situa no sudoeste da Europa. Pela sua importân-

cia, a indústria vitivinícola deve desempenhar um papel fundamental em matéria de 

sustentabilidade ambiental, quer pelo consumo de água decorrente das operações de 

limpeza em adega,

de fermentação), 

similar à do vinho: são constituídos por açucares, álcool, ácidos orgânicos, polifenóis, 
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embora em menor grau, mas também por detergentes e desinfectantes (Pirra, 2008). Es-

-

posição em função das actividades que se realizam na adega. Geralmente são ácidos no 

período da vindima e, durante o resto do ano, as operações de lavagem com detergentes 

alcalinos conduzem a uma neutralização do seu pH. Embora as características das águas 

residuais dependam do modo operativo da adega, processo e produtos obtidos, os pro-

blemas de tratamento nas diferentes adegas são semelhantes, no entanto, é necessário 

adaptar as estratégias de concepção e de funcionamento das estações de tratamento a 

cada adega, bem como deve ser tido em conta o facto das adegas possuírem diferenças 

No que concerne ao consumo de água, estima-se que as adegas utilizem por cada litro 

de vinho produzido, uma média de 1,4 a 4,9 litros de água (PIRRA, 2008), sendo que 

os consumos mais baixos são obtidos nas adegas de maiores dimensões. Esta proporção 

depende de vários factores, como por exemplo, das instalações, do tipo de equipa-

mentos e tecnologias de limpeza, hábitos de limpeza e custos de abastecimento e de 

depuração de água.

No contexto actual de adaptação às alterações climáticas, a reutilização da água, em 

especial para actividade agrícola, oferece muitos benefícios ambientais, económicos e 

sociais.  Actualmente, a reutilização de água na União Europeia está muito abaixo do 

seu potencial. De acordo com dados da Comissão Europeia, o potencial total de reuti-

lização da água até 2025 é de cerca de 6,6 mil milhões de m³ em comparação com os 

actuais 1,1 mil milhões de m³ por ano (Parlamento Europeu, 2019). Assim, torna-se pre-

do uso racional dos recursos e da valorização dos subprodutos. O projecto WETWINE 

surge nesta linha, assente numa parceria entre 3 países (Espanha, França e Portugal) 

-

bendo uma tecnologia natural, de baixo custo e de fácil utilização, para o tratamento e 

-

tivinícola, contribuindo para a promoção da conservação e da protecção do património 

natural do sector vitivinícola na região do Sudoeste Europeu (Sudoe).

2 - METODOLOGIA

-

sulta da combinação inovadora de dois sistemas, o anaeróbio para o pré-tratamento e a 
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FITO-ETAR construída para o pós-tratamento de água e lamas (Figura 1), sendo uma 

solução que incrementa as vantagens e minimiza as desvantagens destas tecnologias.

 Figura 1 - Representação esquemática do sistema WETWINE.

O reactor anaeróbio de pré-tratamento (denominado de reactor HUSB - reactor anae-

adega e resíduos sólidos orgânicos e, mediante processos anaeróbios e de decantação, 

os sólidos são retidos e hidrolisados. De seguida, a fracção líquida é encaminhada para 

as FITO-ETAR de água e os resíduos sólidos para a FITO-ETAR de lamas, com a 

A água será tratada numa combinação de duas FITO-ETAR, uma vertical e outra hori-

zontal (Figura 1).

A junção do tratamento anaeróbio com as FITO-ETAR vertical e horizontal, contribui 

para reduzir os problemas de colmatação nas FITO-ETAR (devido à deposição de só-

lidos no leito de cascalho), sendo um dos principais problemas que diminuem o seu 

tempo de funcionamento. Desta forma, é possível a aplicação de maiores cargas orgâ-

nicas e maior taxa de reutilização com reduções importantes da área necessária para a 

A planta piloto do sistema WETWINE foi instalada em 2017 na Adega Santiago Ruiz 

-

Foram ainda desenvolvidos ensaios agronómicos em vinhas localizadas em França, Es-

panha e Portugal, com o objectivo de caracterizar, testar, e avaliar os efeitos da aplica-

ção de um fertilizante obtido a partir de lamas provenientes de uma ETAR vitivinícola. 
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Os dados e resultados obtidos com o fertilizante foram comparados com um fertilizante 

orgânico aplicado e com uma testemunha não fertilizada nas mesmas condições.

Em Portugal, a parcela experimental (Figura 2) situa-se na Região Demarcada do Dou-

ro, na Quinta da Granja, propriedade da empresa Real Companhia Velha, tendo a AD-

VID promovido a implementação e acompanhamento do ensaio agronómico, com o 

apoio da Real Companhia Velha. 

Figura 2 - Parcela de ensaio localizada na Região Demarcada do Douro (Quinta da Granja).

3 - RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos pelo sistema WETWINE foram muito promissores: a) teores de 

eliminação de matéria orgânica superiores a 75% e dos sólidos de 90%; b) água da 

FITO-ETAR com características que permitem a sua reutilização para rega. Todavia, 

-

dade de fertilizante produzido.

No decorrer do projecto concluiu-se a necessidade de prolongar o acompanhamento ao 

-

poder vir a ser testado numa escala maior. Constatou-se igualmente que, em função 

das condições agroclimáticas, do local de produção e da origem das lamas das ETAR 

vitivinícolas, a composição do fertilizante produzido é muito variável, sendo os efeitos 

da sua aplicação nas plantas menos evidentes quando comparados com fertilizantes 

comerciais, apesar de se ter registado uma maior concentração em elementos nutritivos. 

Em suma, a aplicação do sistema WETWINE permite a obtenção de águas que cum-

-


