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RESUMO 

Com o presente trabalho pretendeu-se estudar a possibilidade de utilização de Zonas 

Húmidas Artificiais (ZHA) plantadas com Vetiveria zizanioides para tratamento da água 

residual da mina e afinação da água residual tratada. Foi também objetivo deste trabalho 

avaliar a ecotoxicidade que ambos os efluentes têm sobre organismos representativos de 

diferentes níveis tróficos do ecossistema antes e após tratamento por ZHA. 

Assim foi utilizada uma instalação piloto constituída por 4 leitos alimentados em modo 

contínuo e escoamento subsuperficial de modo a realizar ensaios quer em série quer em 

paralelo. No ensaio em série foi utilizada uma carga hidráulica de de 38 ± 6 L/m2/d para  a 

ARM e de 49 ± 6 L/m2/d e para a ARMT. No ensaio em paralelo foi utilizada uma carga 

hidráulica de 57 ± 8 L/m2/d para a ARM e de 48 ± 12 L/m2/d para a ARMT. 

De modo a alcançar o segundo objetivo foram realizados testes ecotoxicológicos 

utilizando três organismos distintos: Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus e 

Pseukircheneriella subcapitada. 

Antes de realizar o ensaio em paralelo, como a ARM não estava apta a ser administrada 

na ZHA, esta foi sujeita a uma precipitação química com Ca(OH)2 de 200g/L e  

posteriormente a uma carbonatação natural. 

Relativamente à biomassa vegetal foi monitorizado o seu crescimento e alguns 

parâmetros de modo a verificar se os efluentes eram tóxicos para as plantas. 

Com os ensaios de fitoremediação apesar de ter ocorrido diminuição dos compostos de 

enxofre analisados em todos os ensaios apenas no primeiro ensaio com a ARMT ocorreu 

diminuição significativa de tiossulfatos.  

Relativamente aos ensaios ecotoxicológicos verificou-se que ambos são tóxicos para os 

organismos utilizados, e que a sua toxicidade aumenta após o tratamento por ZHA 

excetuando para o Vibrio fischeri onde a toxicidade é eliminada. 

Com a precipitação química consegue-se uma remoção de sulfatos de 57%. 

 

Palavras-chave: Carbonatação, Compostos de Enxofre, Ecotoxicidade, Precipitação 
Química, Vetiveria zizanioides, Zonas Húmidas Artificiais  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento e justificação do tema 

A produção mineira constitui um importante setor quer a nível económico quer a nível 

cultural. No entanto, este tipo de atividades leva à produção de efluentes extremamente 

ácidos.  

A produção e descarga destes efluentes ácidos de mina com pH baixo e contendo 

elevadas concentrações de metais dissolvidos e sulfatos é o problema de poluição 

ambiental mais disseminada e grave relacionada com a indústria de mineração, causando 

impactes na qualidade das águas, vida aquática, assim como nos solos e sedimentos.  

De modo a que estes impactes sejam minimizados é necessário que seja administrado 

a este efluente um tratamento, podendo este ser físico, químico ou biológico. No entanto, 

encontrar um tratamento que seja o ideal para que os efluentes possam ser descarregados 

no meio recetor não é fácil, pois estes são muitos complexos.  

No caso da Mina Neves Corvo a água residual proveniente do fundo da mina é 

conhecida por ter na sua composição excesso de metais pesados (Fe = 100 mg/L) e 

compostos de enxofre (Politionatos (SxO3
2-)  = 109,7 ± 34,9 mg S2O3

2-/L, Tiossais (SxOx
2-

) = 247 ± 99,4 mg S2O3
2-/L, Sulfatos = 2900 mg SO4

2-/L) que advém quer das estruturas 

mineralizadas (sulfuretos polimetálicos maciços), do material explosivo que se utiliza e 

também do material de enchimento de galerias.  

Devido ao excesso destes componentes na constituição do efluente proveniente do 

fundo da mina, juntamente com o efluente industrial proveniente do Cerro da Mina, estes 

não estão aptos a serem descarregados no meio recetor, daí a necessidade de um 

tratamento químico, com base em reações de oxidação recorrendo ao peróxido de 

hidrogénio e ao ferro e que tem como objetivo oxidar os politionatos e os tiossais a 

sulfatos. Após tratamento, o efluente continua a não estar apto para descarga uma vez que 

os sulfatos encontram-se acima no valor limite de emissão (VLE) estabelecido pelo 

Decreto – Lei nº 236/98 de 1 de Agosto (Anexo I).  

 

 



De modo a encontrar um tratamento capaz de remover os compostos de enxofre, que 

seja de baixo custo, amigo do ambiente e também de elevada eficiência podem-se 

conciliar alguns tratamentos, tais como a fitoremediação, a precipitação química e ainda 

a carbonatação. A fitoremediação, que através das Zonas Húmidas Artificiais (ZHA) 

constitui uma solução de tratamento de águas residuais que está a ser utilizada cada vez 

em maior escala nas águas ácidas de mina. A precipitação química origina dois 2 

subprodutos: o sobrenadante e a lama. A carbonatação com dióxido de carbono 

atmosférico que permite que ocorra uma diminuição do pH sem qualquer introdução de 

produtos químicos.  

Um parâmetro muito importante a ter em consideração nos dias de hoje é a 

ecotoxicidade dos efluentes, sendo esta avaliada através do seu efeito em organismos 

testes pertencentes a diferentes níveis tróficos. Este parâmetro deve ser analisado uma 

vez os efluentes podem estar aptos a serem descarregados no meio recetor, mas podem 

apresentar toxicidade sobre alguns organismos comprometendo assim o seu ciclo de vida. 

 

1.2. Objetivo do trabalho 

1.2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a possibilidade de utilização de 

Zonas Húmidas Artificiais (ZHA) plantadas com Vetiveria zizanioides para tratamento 

da água residual proveniente da Mina (ARM) e eventual substituição do tratamento 

utilizado ou caso isso não seja possível proceder à afinação da água residual já tratada 

(ARMT) na estação de tratamento existente no local. É também objetivo deste trabalho 

avaliar a ecotoxicidade que, quer a ARM quer a ARMT têm sobre organismos 

representativos de diferentes níveis tróficos do ecossistema.  

1.2.2. Objetivos específicos  

De modo a cumprir o objetivo geral, os objetivos específicos serão: 

 Avaliar a ecotoxicidade dos efluentes em estudo utilizando como organismos-

teste Vibrio fischeri, Thamnocephalus platyurus e Pseukircheneriella 

subcapitada.  
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 Caraterizar físico-quimicamente ambos os efluentes proveniente das instalações 

da Mina Neves Corvo, em termos de concentrações de vários parâmetros; 

 Avaliar o desempenho das ZHA com escoamento em modo subsuperficial vertical 

no tratamento da ARM e na afinação da ARMT; 

 Desenvolver um pré tratamento constituído por precipitação química com 

Ca(OH)2 e sedimentação com o objetivo de precipitar o Fe3+ da ARM; 

 Avaliar o desempenho das ZHA quando foi utilizada ARM pré tratada por 

precipitação química; 

 Avaliar o comportamento da Vetiveria zizanioides no princípio e fim dos ensaios 

analisando vários parâmetros de modo a verificar qual a reação das plantas aos 

efluentes administrados. 

 

 

1.3. Estrutura da dissertação  

De modo a cumprir todos os objetivos elaborou-se a presente dissertação que é 

constituída por 6 capítulos e Anexos.  

No primeiro capítulo faz-se uma introdução ao tema em estudo e definem-se os 

objetivos a alcançar.  

No segundo capítulo será apresentada uma breve descrição da indústria mineira, os 

seus efluentes e os possíveis tratamentos, também se irá referir a composição típica de 

um efluente mineiro. Serão descritos os processos utilizados no tratamento do efluente 

nesta dissertação, nomeadamente o tratamento através de fitoremediação, indicando os 

princípios de funcionamento, os principais constituintes e os mecanismos de remoção dos 

vários contaminantes, a avaliação da ecotoxicidade da água, e ainda, a precipitação 

química com Ca(OH)2, seguida da neutralização por reações de carbonatação.  

O terceiro capítulo destina-se aos materiais e métodos, neste capítulo é descrita a área 

de estudo, o tratamento atualmente utilizado para águas da mina e também a metodologia 

utilizada para a caracterização físico-química de ambos os efluentes, monitorização da 

ZHA (quatro leitos piloto), os métodos utilizados nos ensaios ecotoxicológicos e também 

para a realização dos ensaios de precipitação química com Ca(OH)2 e de neutralização 



por reações de carbonatação. Por último, é referida a metodologia utilizada para avaliação 

do desempenho da planta utilizada. 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados obtidos na caraterização da ARM 

e da ARMT, do estudo do tratamento por fitoremediação em ambos os efluente, dos 

ensaios ecotoxicológicos realizados antes e após o tratamento por ZHA, dos ensaios de 

precipitação química e de carbonatação e, por fim, do desempenho da Vetiveria 

zizanioides no principio e final dos ensaios, bem como a discussão dos mesmos.  

O quinto capítulo pretende apresentar as conclusões e limitações do presente estudo. 

Finalmente, serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no 

desenvolvimento deste trabalho, e ainda, os anexos com informações que complementam 

os capítulos anteriores. 
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2. Revisão da Literatura  

2.1. Sector mineiro em Portugal 

Portugal é um país de pequenas dimensões mas, apesar disso, apresenta uma geologia 

bastante diversificada e forte potencial em recursos minerais metálicos, dos quais se 

destacam as potencialidades em ouro, estanho, volfrâmio e sulfuretos polimetálicos.  

É ainda de realçar as potencialidades existentes para o aparecimento de projetos de 

reavaliação e exploração dos jazigos nacionais de volfrâmio, estanho e urânio, entre 

outros, como indicia o número de explorações experimentais e de prospeção e pesquisa 

atuais bem como o número de pedidos efetuados nos últimos anos (Figura 1). Tal facto 

prende-se com a recente conjuntura mundial do mercado dos metais, em franca ascensão, 

e para a qual o acelerado desenvolvimento industrial e tecnológico de vários países tem 

contribuído (Martins, 2013). 

Figura 1 - Gráfico da inventariação de concessões, prospeções, áreas cativas, áreas de reserva e minas abandonadas 
(adaptado de (Martins, 2013)). 

São consideradas áreas de reserva aquelas em que, por representarem um recurso de 

especial interesse para a economia nacional ou regional devido aos seus recursos 

geológicos, está impedida ou minimizada a sua exploração. As áreas cativas estão 

também definidas como áreas de interesse pelos seus recursos mas a exploração pode ser 

efetuada mediante condições especiais. 

As explorações mineiras situam-se por todo o território nacional e muitas vezes estão 

inseridas em zonas onde a pobreza é maior e onde as alternativas de emprego são escassas 

ou quase nulas e portanto, mesmo as de reduzida dimensão, tem um importante impacte 



económico e representam uma preciosa fonte de postos de trabalhos para as populações 

vizinhas revestindo-se do maior interesse (Martins, 2013). 

A atividade mineira tem produzido ao longo do tempo milhões de toneladas de 

resíduos aos quais se juntam, todos os anos, mais resíduos das explorações que 

permanecem ativas e cujo destino final é, usualmente, a deposição no solo ou a descarga 

em massas de água. 

 

2.2. Formação de efluentes mineiros   

A indústria mineira é uma das atividades mais poluentes que existem, principalmente 

devido às drenagens que produzem. 

As drenagens produzidas pela oxidação dos minerais sulfuretados podem ser ácidas 

(pH ≤7), neutras (pH =) ou básicas (pH ≥7 e contendo mais de 1000 mg/L de 

carbonatos). Normalmente estas drenagens são em geral ácidas com pH baixo e elevadas 

concentrações de metais e sulfatos. Estas drenagens derivam da oxidação natural dos 

sulfuretos quando expostos ao ar e água. Existem atividades, como as que envolvem as 

escavações em rochas com minerais sulfuretados, que são responsáveis pela aceleração 

dos processos que conduzem à drenagem ácida (Erguler et. al., 2014). 

O processo de oxidação dos sulfuretos e formação das águas ácidas é muito complexo 

e pode envolver uma multiplicidade de processos químicos e biológicos dependendo de 

várias condições quer ambientais, geológicas e também climáticas. O volume e toxicidade 

destas águas produzidas dependem da mineralogia e textura do material rochoso extraído, 

da extensão das áreas expostas, da concentração de oxigénio e da quantidade de água em 

contacto com o material (Akcil e Koldas, 2006, Luptakova et al., 2012). 

A formação destas águas ocorre ao longo do tempo (durante e após as operações de 

mineração) na presença de sulfuretos reativos, tais como a arsenopirite, calcopirite e 

principalmente pirite (FeS2), associada à atividade de bactérias que promovam a oxidação 

biológica, tais como Thiobacillus ferrooxidans (Akcil e Koldas, 2006, Erguler, et al., 

2014). 

Durante a oxidação da pirite, são libertados, sulfatos (SO4
2-), ferro ferroso (Fe2+) e iões 

hidrogénio (H+) causando a diminuição do pH (Shim et al., 2015). 
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A oxidação química envolve a oxidação de sulfureto de ferro ou pirite (eq. 1 e 4), a 

oxidação do Fe2+ (eq. 2), a hidrólise do ião férrico (Fe3+) (eq. 3), e a oxidação de iões de 

sulfuretos férricos (eq. 5), resultando na libertação de iões de hidrogénio, no aumento da 

acidez, libertação de iões sulfato e na formação de catiões solúveis de metais (Kalin et 

al., 2006). 

Na equação 1 está representada a oxidação da pirite com o oxigénio e a água. 

 FeS2 + 7/2O2 + H2O   Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+  

Posteriormente, na presença de oxigénio, o Fe2+ é oxidado a Fe3+ (eq. 1), processo este 

que é muito lento (Neculita et al., 2007). 

Fe2+ + 1/4O2 + H+  Fe3+ + 1/2H2O 

Na equação 3 pode-se observar uma reação que é dependendo do pH, pois se este for 

inferior a 3,5 o Fe3+ permanece em solução, caso contrário, este iria precipitar sob a forma 

de hidróxido (Sangwoo et al., 2008).  

Fe3+ + 3H2O  Fe(OH)3 + 3H+ 

Aquando a oxidação de uma mole de pirite irá produzir duas moles de ácido sulfúrico 

e liberta quatro equivalentes de acidez (Gomo, 2014, Neculita et al., 2007) (eq. 4). 

 FeS2 + 7/2O2+ 3/2H2O  Fe(OH)3 + 2SO4
2- + 4H+  

Com valores de pH baixos e na ausência de oxigénio, o Fe3+ torna-se o agente oxidante 

com um papel indireto na reoxidação do Fe2+, a pirite é rapidamente oxidada pelo Fe3+ 

(eq. 5), gerando assim grande quantidades de H+.  

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O  15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+  

 

 

(eq.1) 

(eq.2) 

(eq.3) 

(eq.4) 

(eq.5) 



Na Figura 2 pode-se observar um esquema simplificado da química da oxidação da 

pirite. 

Figura 2 – Esquema simplificado da química de oxidação da pirite (adaptado de (Eslava, 2012)). 

Os microrganismos também desempenham um papel importante na aceleração das 

reações químicas que ocorrem nas drenagens de minas, sendo a bactéria acidófila 

Thiobacillus ferrooxidans, frequentemente referenciada não só por catalisar a oxidação 

do Fe2+
 mas aumentar a sua taxa de oxidação em cinco a seis ordens de grandeza 

(Lottermoser, 2007). 

O efluente resultante da oxidação de estruturas sulfuretadas é caraterizado por ter pH 

muito baixo, elevada acidez e, para além do Fe e dos SO4
2-, contém elementos 

potencialmente tóxicos, tais como Al, Mn, Zn, Cu, etc (Akcil e Koldas, 2006, Madzivire 

et al., 2014). 

2.2.1. Caraterização química das águas ácidas de mina 

As águas ácidas resultantes da oxidação da pirite têm também capacidade de lixiviar 

iões metálicos como o Zn, Cu, Mn, As e Pb (White, et al., 2011). Os sulfatos são 

encontrados frequentemente em concentrações elevadas (1000 – 10000 mg SO4
2-/L) e a 

sua solubilidade aumenta com a acidez do meio.  

No entanto, é difícil prever a contaminação de uma dada água ácida de mina dado que 

as concentrações de metais são variáveis e altamente dependentes da composição dos 

minerais extraídos (Halberg e Johnson, 2005, Nyquist, 2009). 
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O Fe é solubilizado essencialmente a partir dos sulfuretos de ferro, como a pirite, a 

pirrotite (Fe1-xS) e a calcopirite (CuFeS2), mantendo-se em solução sob condições de 

potencial redox (Eh) e acidez baixas. Um Eh baixo favorece a estabilidade dos iões 

ferrosos em solução e um pH <3, permite que os iões permaneçam dissolvidos. 

O Zn é solubilizado, essencialmente, a partir da blenda (ZnS) podendo ocorrer em 

quantidades variáveis a partir de outros sulfuretos, tais como a calcopirite e a galena; é 

dos metais mais comuns e mais solúveis em soluções ácidas (pH <6). 

O Cu é solubilizado essencialmente a partir dos sulfuretos de cobre: calcopirite e 

covelite (CuS), sendo facilmente lixiviado caso a produção de ácido sulfúrico seja 

abundante e a rocha hospedeira encaixante não constitua um neutralizante forte. 

O sulfato apresenta uma forte estabilidade, solubilidade e resistência à redução. 

Embora esteja envolvido na formação de diversos precipitados, a subsequente lixiviação 

destes permite que o sulfato seja novamente libertado em solução. A importância do ião 

sulfato, na caracterização das águas ácidas, é ainda reforçada pela forte influência na 

propagação e no tipo de óxidos de ferro que constituem os precipitados (Mays, 2001, 

Mishra et al., 2008). 

Estão também presentes em águas ácidas de minas compostos denominados de 

tiossais, onde estão inseridos os tiossulfatos (S2O3
2-) e os politionatos (SXO3

2-), que são 

provenientes da oxidação dos minérios sulfuretados. Por si só os tiossais não são tóxicos, 

o que é tóxico é a diminuição de pH que estes conferem aos efluentes. Estes ao serem 

formados vão sempre para os efluentes de drenagem ácida de mina. Se os minerais de 

sulfuretos estiverem expostos a condições oxidantes, ocorre a oxidação de tiossais e 

subsequentemente a formação de ácido sulfúrico (Vongprom et al., 2014). 

Este compostos podem ser formados consoante as seguintes reações (Kuyucak, 2014): 

 2FeS2 + ½ O2 + H2O  2Fe2+ + 2OH- + 4S0  

4S0 + 6OH-   2S2- + S2O3
2- + 2OH- 

3S2O3
2- + 2O 2 + H2O  2S3O6

2- + 2OH- 

 4S2O3
2- + O2 + 2H2O  2S4O6

2- + 4 OH-

  

 

(eq.6) 

(eq.7) 

(eq.8) 

(eq.9) 



Após oxidação todos estes compostos pasam a sulfatos acidificando a água como se 

pode observar pelas equações (Kuyucak, 2014): 

S2O3
2- + ½ O2 + H2O 2SO4

2- + 2H+  

S3O6
2- + 2 O2 +2H2O  3SO4

2- + 4H+  

S4O6
2- + 7/2 O2 + 3H2O  4SO4

2- + 6H+   

  

 

Os tiossais podem revezar entre as suas diferentes formas dependendo das condições 

de pH, temperatura e reações com outros oxidantes/catalisadores presentes as águas.  

Este tipo de compostos tem um impacto significativo na conceção, custo do sistema, e 

tempo de retenção de um tratamento para este tipo de águas, o que muitas vezes torna os 

tratamentos ineficazes. Também é de salientar que o tratamento químico de oxidação de 

tiossais é mais rentável nas estações quentes, pois estas beneficiam a atividade das 

bactérias degradantes.  

Em geral, os politionatos são relativamente instáveis em condições básicas, mas 

estáveis em condições ácidas, esta estabilidade aumenta com a diminuição da 

temperatura, e existem muitos métodos de decomposição dependendo do pH, temperatura 

e presença de agentes oxidantes ou catalisadores. Na ausência de catalisadores e com pH 

neutro, os tiossais são relativamente estáveis (Vongprom et al., 2014). 

Xu e Schoonen, (1995) observaram que em condições ácidas, o tiossulfato não é 

estável e reage para formar politionatos e sulfatos em elevada escala. Também com um 

pH de cerca de 9 (meio básico) e uma temperatura de 30º C estes compostos podem 

formam-se.  

Já relativamente ao titrionato (S3O6
2-), este reage numa elevada gama de pH (2 – 9), já 

o tetrationato (S4O6
2-) apresenta uma baixa reatividade até ao pH 9, tal facto pode ser 

observado nas Figuras 3 e 4. 

 

 

(eq.10) 

(eq.11) 

(eq.12) 
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Figura 3 – Estabilidade do tritionato consoante o pH e a temperatura (Vongprom et al., 2014)  

 

 

 

 

Figura 4 - Estabilidade do tetrationato consoante o pH e a temperatura (Vongprom et al., 2014) 

Na Tabela 1 pode-se observar a caracterização típica de águas de minas de sulfuretos. 

Tabela 1 – Caraterização típica de águas ácidas de mina (adaptado de (Alexandre, 2016, Vongprom et al., 2014) 

Parâmetros Valores médios 

pH 3 – 4 

Sulfatos (mg SO4
2-/L) 1000 – 10000 

Tiossulfatos (mg S2O3
2-/L) 250 

Tritionato (mg S3O6
2-/L) 500 

Tetrationato (mg S4O6
2-/L) 1000 

Ferro (mg Fe /L) 10 – 1000 

Alumínio (mg Al /L) 1 – 100 

Manganês (mg Mn /L) 2 – 134 

Cobre (mg Cu /L) 1 – 150 

Zinco (mg Zn /L) 1 – 1000 

Chumbo (mg Pb /L) 0,02 – 10 

 

 



2.2.2. Tratamentos de águas ácidas  

Cada mina é única e a constituição das águas ácidas que gera é caraterística de cada 

uma. Como é de conhecimento estas águas para poderem ser descarregadas no meio 

recetor com o mínimo de impactes possíveis têm de ser recolhidas e tratadas.  

Para que se conheça o tratamento a aplicar numa dada água é necessário ter em conta 

uma certa quantidade de fatores, tais como: as caraterísticas da água, os caudais de água 

a tratar, o clima local e também as caraterísticas do terreno. 

Existem várias opções de tratamentos possíveis de aplicar a este tipo de águas, 

podendo estas ser divididos entre químicos e biológicos (Ziemkiewich, 2003). 

Apesar do objetivo principal do tratamento das águas ácidas ser neutralizar a acidez, 

elevar o pH e remover metais e compostos de enxofre, a opção de tratamento destas águas 

não é de fácil escolha. Assim, as diversas opções de tratamento destas águas podem ser 

amplamente classificadas como métodos de tratamento ativos e passivos (Madzivire et 

al., 2014). 

Os métodos de tratamento ativo são no seu conceito básico uma abordagem de baixa 

tecnologia para remediação de águas ácidas que envolve inputs de energia e de materiais 

alcalinos e outros agentes químicos, para as neutralizar e promover a precipitação dos 

metais (Kalin, 2006). De um modo geral, o tratamento ativo pode ser resumido em três 

etapas: neutralização, oxidação, e sedimentação/precipitação (Younger et al., 2002). A 

neutralização usualmente é feita através da adição de um material alcalino (como cal, 

carbonato de cálcio, soda cáustica, carbonato de sódio, hidróxido de sódio, bicarbonato 

de sódio, etc.), e a oxidação tem como objetivo converter o Fe2+ a Fe3+. A reação de 

neutralização ao aumentar o pH, acelera a taxa de oxidação química do Fe2+ e diminui a 

solubilidade da maioria dos metais, conduzindo à sua precipitação como hidróxidos e/ou 

carbonatos. O arejamento é também utilizado para reduzir a acidez e precipitar os metais. 

Em regra os sistemas de tratamento ativo apresentam eficiências variáveis, com custos 

operacionais altos devido aos inputs e manutenção necessários e produzem elevados 

volumes de lamas contendo Fe3+ e outros metais com necessidade de deposição final, o 

que os torna num novo problema ambiental (Alexandre, 2016, Chockalingam, 2009). 

Dentro dos tratamentos ativos podem-se salientar a neutralização/precipitação com 

agente alcalino, a troca iónica, a osmose inversa, eletrodiálise e revestimento eletrolítico. 
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O tratamento passivo é definido como: "a intervenção que previne, diminui e/ou trata 

águas poluídas na origem, utilizando apenas fontes de energia naturalmente disponíveis 

(tais como gradiente topográfico, energia metabólica microbiana, energia da fotossíntese 

e energia química), e que requer manutenção apenas raramente para operar com sucesso 

ao longo da sua vida útil (Alexandre, 2016). 

 Estes sistemas de tratamento passivo (abiótico e biológico) em regra operam sem 

assistência mecanizada, sem inputs de energia e utilizam processos biológicos e/ou 

físico/químicos, que ocorrem naturalmente no meio ambiente (Guo e Cutright, 2014).  

Nos últimos anos, vários sistemas de tratamento passivo foram desenvolvidos para 

tratar águas ácidas com diferentes composições e pH. Os resultados obtidos até agora são 

muito promissores o que os torna numa alternativa real, eficaz e de baixo custo de 

operação (a longo prazo) aos sistemas de tratamento ativo das águas ácidas, podendo 

ainda tornar-se mais amplamente utilizados depois de mais alguma investigação futura 

(Name, 2014). 

Nos tratamentos passivos podem-se salientar os drenos anóxicos de calcário, canais 

abertos de calcário, biorreatores, sistemas de produção de sucessiva de alcalinidade, 

barreiras reativas permeáveis, utilização de subprodutos/resíduos e, ainda, a 

fitoremediação (Alexandre, 2016). 

Como já referido, todos estes tratamentos são utilizados com o intuito principal dos 

efluentes poderem ser descarregados no meio recetor, e para que isto ocorra o efluente 

tem de obedecer a valores limite para descarga que estão estabelecidos no Decreto-Lei nº 

152/97 de 19 de Junho se o meio recetor for sensível ou no Decreto-Lei nº 236/98 de 1 

de Agosto caso o meio recetor não seja sensível. Caso estes valores sejam ultrapassados 

após tratamento, o efluente é impedido de ser descarregado. 

 

 

 



2.3. Operações e processos utilizados neste trabalho 

2.3.1. Fitoremediação  

No final dos anos 80 e 90, independentemente dos desenvolvimentos na indústria de 

mineira surgiu a fitoremediação como tecnologia emergente, ecológica e tecnicamente 

aplicável In situ (Sun, 2009) através de diferentes tipos de zonas húmidas para drenagens 

ferruginosas e/ou drenagem ácida de mina (Henderson, 2014). 

A fitoremediação é uma técnica de descontaminação em que se utilizam plantas para 

remover poluentes do ambiente ou transformá-los em formas menos perigosas para os 

seres vivos. O impacto ambiental e os custos de implementação são inferiores aos dos 

métodos físicos e químicos. A utilização de plantas como mecanismos para degradar, 

extrair ou imobilizar contaminantes é uma estratégia economicamente viável e muito 

eficaz (Almeida, 2011, Sukumaran, 2013).  

Esta tecnologia tem sido utilizada, com grande sucesso, no tratamento de águas 

industriais e escorrências ácidas de minas, nomeadamente para diminuição/eliminação do 

teor em metais pesados (Almeida, 2012).  

Dentro do processo de tratamento da fitoremediação existem várias formas dos 

contaminantes serem eliminados, podendo ser através de fitoextração, rizofiltração, 

fitoestabilização, fitodegradação e fitovolatilização (Singh, 2012). 

Na Figura 5 pode-se observar um exemplo de como alguns poluentes são eliminados 

na matriz em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Possíveis destinos dos poluentes durante a fitoremediação (Ferreira, 2014). 
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O estudo/investigação e aplicação da fitoremediação tem sido maioritariamente em 

pequena escala, estando atualmente as aplicações à escala real ainda limitadas tanto em 

tecnologia, como conhecimento e sucesso (Filippis, 2015). 

As principais vantagens da fitoremediação devem-se à sua abordagem ambientalmente 

sustentável e consequente aceitação pública, à sua capacidade de degradação de uma 

gama diversificada de contaminantes e à não necessidade de locais para deposição final 

de subprodutos. As limitações da fitoremediação prendem-se com o facto dos 

contaminantes abaixo da profundidade de enraizamento não poderem ser extraídos pelo 

sistema radicular das plantas, as plantas não crescerem em níveis tóxicos de 

contaminantes e para uma aplicação do processo a longo prazo, pode levar anos para 

regular os níveis de contaminação (Suresh, 2004). 

Para que se possa implementar um tratamento por fitoremediação são utilizadas zonas 

húmidas (ZH) e estas são classificadas como sendo zonas de transição entre os 

ecossistemas terrestres e aquáticos que têm na sua composição ecossistemas de grande 

complexidade, pois nestas existem plantas, animais e fungo (Dixit, 2011).  

No seguimento das zonas húmidas surgem as zonas húmidas artificiais (ZHA) que 

tiveram a sua origem na utilização de zonas húmidas para a deposição de efluentes. 

Estes sistemas são dimensionados e construídos com o objetivo de utilizar os processos 

naturais que envolvem as plantas, o solo e a sua interação com a comunidade microbiana 

presente, para desta forma proceder ao tratamento de efluentes de um modo controlado 

(Harbel, 2003). 

Em termos operativos, as ZHA podem ser classificadas pela forma como o efluente as 

percorre, dividindo-se em sistemas de fluxo superficial (FS) e fluxo sub- superficial (FSS) 

que poderá ser em movimento vertical ou horizontal.  

As ZHA de fluxo subsuperficial são um dos sistemas de tratamento mais comuns em 

todo o mundo e consistem em leitos impermeabilizados geralmente cavados no solo 

(profundidade entre 0,3 e 1,0 m), cheios com um meio granular ou substrato. Os 

contaminantes são removidos através de uma vasta gama de processos resultado da 

interação entre o substrato do leito, as raízes e rizomas das plantas e os biofimes ou 

comunidade microbiana (Garcia, 2010). Os sistemas de fluxo subsuperficial têm maior 

potencial de assimilação por unidade de área que os de fluxo superficial conduzindo a 



maiores eficiências de remoção para altas taxas de aplicação, apresentam melhor 

tolerância ao frio e são menos suscetíveis a pragas e problemas de odor. No entanto, têm 

custos de construção e manutenção mais elevados, e estão mais sujeitos a inundação e 

entupimento (Davies, 2006). 

No fluxo horizontal o efluente é inserido na parte inicial do leito, geralmente 

constituída por pedras, e percola horizontalmente pelo material de recheio, até alcançar a 

zona de saída, também composta por pedras. O sistema geralmente apresenta uma leve 

inclinação de fundo a fim de facilitar o escoamento do efluente.  

Já no fluxo vertical a diferença vem da alimentação do sistema, que pode ser 

intermitente ou contínua, e realizada na parte superior do filtro, o efluente percola 

verticalmente sendo recolhido no fundo (fluxo descendente). Este sistema de alimentação 

provoca uma maior oxigenação, favorecendo a degradação aeróbia. Pode ainda ocorrer 

outra variação de fluxo, no qual a alimentação ocorre pelo fundo e o efluente é recolhido 

no topo (fluxo ascendente) (Monteiro, 2014). 

O desempenho de uma ZHA depende de uma ampla gama de fatores: temperatura, pH, 

oxigénio dissolvido, potencial redox, carga hidráulica (o caudal a aplicado em função da 

área do leito), tipo de escoamento hidráulico, o modo de alimentação, intermitente ou 

contínuo, tempo de retenção hidráulico (tempo que o efluente demora a percorrer a ZHA), 

condutividade hidráulica, altura do leito, carga de poluentes, frequência de corte das 

plantas, etc (Kadlec e Wallace, 2009). 

2.3.1.1. Principais componentes 

De entre os componentes que fazem parte das ZHA os mais importantes são a matriz 

de suporte, os microrganismos e as plantas. 

2.3.1.1.1. Matriz de suporte 

A escolha da matriz de suporte é de grande importância para o bom funcionamento e 

eficiência de leitos de plantas para tratamento de águas residuais. Esta matriz apresenta-

se como um dos componentes com maior influência no processo, pois suporta muitos dos 

organismos que vivem nos leitos, a sua permeabilidade afeta o movimento da água através 

da ZHA, auxilia nas transformações químicas e biológicas e armazena muitos 

contaminantes (Ferreira, 2014, Oliveira, 2007). 
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Os substratos das ZHA podem remover poluentes por troca, adsorção, precipitação e 

complexação (Alexandre, 2016). 

Para utilização em ZHA procura-se um material de suporte que possua uma boa 

condutividade hidráulica, apresente boas condições de fluxo e também boa adsorção de 

compostos (Monteiro, 2014). 

A condutividade hidráulica deve ser suficientemente elevada para permitir que o 

escoamento seja subsuperficial, evitando o escoamento superficial e caminhos 

preferenciais no interior do leito, suscetíveis de provocar a diminuição do rendimento do 

sistema. A condutividade hidráulica vai sendo alterada ao longo do tempo de operação, 

devido ao desenvolvimento dos rizomas e das raízes, pela formação de precipitados e pela 

acumulação de partículas contidas nas águas residuais afluentes (Monteiro, 2014, Simões, 

2009). 

A natureza do material utilizado como matriz de suporte influencia as condições 

ambientais presentes entre os poros como, por exemplo, o potencial redox. Já as suas 

características físicas como o tamanho do grão, espaço dos poros intersticiais, grau de 

irregularidade e coeficiente de permeabilidade influenciam o fluxo do efluente através do 

leito de macrófitas, acabando por influenciar a eficiência do próprio sistema (Calheiros, 

2008, Santos, 2010, Vymazal, 2011). Um meio mais poroso pode ser uma alternativa mais 

eficaz uma vez que fornece uma maior superfície de tratamento assim como uma maior 

superfície para o desenvolvimento de biofilmes. Por exemplo, a seleção de um material 

com alta capacidade de adsorção pode ser muito importante para a eficiência do leito de 

plantas. Esta capacidade está contudo dependente das características físicas e químicas 

do material (Ferreira, 2014) 

Dos substratos mais utilizados destacam-se o cascalho, diversas granulometrias de 

areia e a argila expandida (utilizada neste estudo). 

A argila expandida apresenta uma elevada porosidade associada a uma elevada área 

superficial específica que permite uma boa adesão e desenvolvimento de biofilmes assim 

como uma alta condutividade hidráulica (Almeida, 2012, Calheiros, 2008). 

A colmatação de leitos com escoamento vertical pode interferir com o processo de 

transferência de oxigénio no interior da matriz, uma vez que dificulta os processos de 

difusão e convecção, pelo que a colmatação dos leitos pode contribuir para a ocorrência 



de condições anaeróbias. Os principais mecanismos que contribuem para a colmatação 

do substrato são a deposição de sólidos orgânicos e inorgânicos na matriz do substrato e 

o excesso de produção de biomassa devido ao crescimento de microrganismos (Almeida, 

2012, Madeira, 2016). 

Outro fenómeno que também interfere é a possível reação da matriz de suporte 

aquando contato com o efluente de caraterísticas ácidas, pois estes efluentes vão 

deteriorá-la fazendo com que esta não desempenhe as suas funções principais 

adequadamente.   

2.3.1.1.2. Microrganismos 

O papel das comunidades bacterianas no tratamento de águas residuais é indiscutível 

(Mina, 2011). 

A comunidade microbiana, essencialmente constituída por bactérias e fungos, é 

responsável por grande parte da remoção de poluentes presentes nas águas a tratar, 

nomeadamente matéria orgânica (MO), azoto, fósforo, enxofre, entre outros (Sezerino, 

2006). Nas raízes e rizomas das plantas ou no material de enchimento desenvolvem-se de 

um modo diversificado em biofilme, pois a presença das plantas permite a existência de 

gradientes de oxigénio e a alternância de microzonas com diferentes estados de 

oxigenação (Kadlec e Wallace, 2009). A sua atividade depende de numerosos fatores, 

entre eles a temperatura, o valor de pH, as condições de oxigenação, presença de matéria 

orgânica, macro e micronutrientes, etc. O efeito de cada um destes fatores sobre a 

comunidade microbiana depende dos microrganismos que estão presentes no meio. Em 

geral, os microrganismos são classificados em dois grandes grupos relativos às 

necessidades energéticas e nutricionais: os autotróficos e os heterotróficos. Os primeiros 

sintetizam substâncias orgânicas a partir de substratos inorgânicos (CO2, H2O). Já os 

heterotróficos requerem substratos orgânicos para retirar a energia necessária ao seu 

metabolismo (Metcalf e Eddy, 2003). 

Os processos microbianos que ocorrem nas ZHA incluem um conjunto de reações de 

hidrólise enzimática de grandes moléculas orgânicas noutras mais pequenas e de fácil 

degradação (Figura 6) ou a síntese de compostos orgânicos (Kadlec e  Knight, 1996) 

sendo que algumas destas enzimas são produzidas pelos microrganismos que existem no 

biofilme Estes componentes enzimáticos, são poderosos catalisadores capazes de 

modificar extensivamente as propriedades estruturais e toxicológicas dos contaminantes 
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ou mineralizar completamente a molécula orgânica em produtos inorgânicos inócuos 

(Giofrenda e Rao, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Contribuição de enzimas extracelulares para a degradação de poluentes, em ZHA (Giofrenda e Rao, 
2004) 

Relativamente ao sulfato, composto presente na maioria destes efluentes, este é 

reduzido por bactérias redutoras de sulfato, que o utilizam como aceitador final de 

eletrões na oxidação anaeróbica de substrato orgânico (organismos heterotróficos) 

(Almeida, 2012. Ferreira, 2014). 

  

2.3.1.1.3. Plantas 

Do ponto de vista de utilização de macrófitas para tratamento de águas residuais, as 

plantas mais interessantes incluem as seguintes variedades:  

 Emergentes (plantas enraizadas no solo com a maior parte dos caules e folhas fora 

de agua, como por exemplo o caniço, as espadanas (Typha latifólia), os juncos do 

pântano ou lírios do pântano (Íris pseudocorus), e o junco (Scirpus lacustris). 

Encontram-se geralmente nas margens dos cursos e massas de água; 

 Submersas (plantas enraizadas ou ancoradas ao leito ou em suspensão na água, 

que têm as partes vegetativas abaixo da superfície da água embora, muitas vezes, 

os órgãos reprodutores estejam a superfície ou acima dela. Alguns exemplos são 

o limo mesto (Potamogeton pectinatus) e Elodea canadensis; 



 Flutuantes (plantas que flutuam à superfície da água, não estando enraizadas no 

leito, como por exemplo, o jacinto-aquático (Eichhornia crassipes), as lentilhas-

de-água (Lemna spp.) e a azola (Azolla filiculoides). Têm a maior parte dos caules 

e folhas emersos (Costa, 2014, Santos, 2010, Simões, 2009). 

A escolha de plantas para utilizar em ZHA deve ser criteriosa pois estas devem: ser 

tolerantes às altas cargas orgânicas e de nutrientes, possuir uma vasta rede de órgãos 

subterrâneos (i.e., raízes e rizomas), possuir biomassa aérea abundante, possuir alta 

produção de biomassa, apresentar rápido crescimento, ser de fácil manuseio, ter alta taxa 

fotossintética e ter boa adaptabilidade ao clima local (Alexandre, 2016, Madeira, 2016, 

Vymazal, 2011). 

Estas plantas estão morfologicamente adaptadas para viverem em solos alagados, 

possuem canais de ar internos nos caules e folhas que transportam oxigénio. O sistema de 

espaços intercelulares está em comunicação com o ar atmosférico, por meio de estomas, 

situados nas folhas e nos caules emersos. Este tecido permite o desenvolvimento de 

plantas em terrenos encharcados, sem sofrerem asfixia radicular (Almeida, 2012).   

A libertação do oxigénio faz-se essencialmente através da extremidade das raízes 

proporcionando alternância de zonas aeróbias com anaeróbias e anóxicas, sendo estas 

últimas zonas em que a taxa de oxidação da matéria orgânica por bactérias é maior que o 

fornecimento de oxigénio dissolvido, fazendo assim com que o oxigénio se esgote (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Fluxo de O2 na raiz da planta (adaptado de (Almeida, 2012)). 

   

Ao longo dos anos foram realizados vários estudos sobre a aplicação de ZHA para 

tratamento de efluentes, sendo assim foram atribuídas às macrófitas várias ações, sendo 

elas: estabilização da superfície do filtro, promoção de boas condições para o processo 

físico de filtração, arejamento da rizosfera (região de contato entre solo e raízes), 



21 

    

promoção de área disponível para aderência de microrganismos nas raízes, 

embelezamento paisagístico (Esteves, 1998), distribuição e diminuição a velocidade do 

fluxo, redução dos riscos de erosão, melhorar a condutividade hidráulica, fornecimento 

de superfície para a formação do biofime, absorção nutrientes e libertam oxigénio 

(Monteiro, 2014), criação de melhores condições para a sedimentação, prolongamento do 

tempo de contato entre a água e as superfícies dentro do leito, (Ferreira, 2014, Vymazal, 

2011) e transferência de gases entre a atmosfera e os sedimentos (Oliveira, 2007). 

De entre todas as plantas que são utilizadas nas ZHA as Phragmites australis, Typha 

sp., Glyceria sp., Scirpus sp. são as mais utilizadas em tratamentos de águas, no entanto 

neste trabalho vai ser utilizada a Vetiveria zizanioides. 

A Vetiveria zizanioides (Figura 8), recentemente denominada de Chrysopogon 

zizanioides é uma planta do tipo perene, propaga-se principalmente de forma vegetativa. 

Esta apresenta rizomas curtos e massivos, com sistema radicular fino e comprido, folhas 

relativamente rígidas e compridas e largura próxima de 8 mm, relativamente às raízes 

estas podem atingir cerca de 7 metros aos 3 anos de plantação (Danh, 2009, Lavania, 

2003, Truong, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Vetiveria zizanioides (Lavania, 2003) 

A Vetiveria zizanioides tem bastante resistência a condições de acidez ou basicidade, 

pelo que pode resistir a gamas de pH entre 3 e 10,5 e valores elevados de concentrações 

de metais pesados (Al, As, Mn, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, Se e Zn) (Almeida, 2012, Truong, 

2008).  

O potencial de fitoremediação desta planta está diretamente relacionado com sua taxa 

de crescimento e sua capacidade de produzir biomassa.  

Um facto muito importante de referir é que a Vetiver apresenta tolerância a uma gama 

de contaminantes e a condições adversas. No entanto, esta gramínea é intolerante a 



sombras. O sombreamento poderá reduzir seu crescimento e, em condições extremas, 

pode até matar a gramínea em longo prazo. Portanto, a gramínea desenvolve-se melhor 

em ambiente aberto com incidência de luz solar (Almeida, 2011).  

Dadas todas as caraterísticas mencionadas, o interesse na Vetiveria zizanioides tem 

aumentado. Esta planta tem sido utilizada em vários tipos de ambiente incluindo solos 

(rejeitados de mina, aterros, …) e águas (águas residuais, rios, lagos, drenagens mineiras, 

…), esta tem sido também utilizada para fins de conservação de água e solos (Jampeetong, 

2012, Yaseen, 2014). 

 

2.3.1.2. Mecanismos de remoção/transformação de poluentes numa ZHA 

A transformação e remoção dos poluentes presentes no afluente ocorre através de 

numerosos processos (Figura 9) interrelacionados de natureza química (oxidação-

redução, precipitação), física (filtração, adsorção; sedimentação; difusão) e biológica, 

incluindo a biodegradação de compostos orgânicos pelas bactérias, processos de 

fitoremediação. As substâncias solúveis são transformadas e removidas maioritariamente 

por processos que ocorrem na zona da rizosfera e nas superfícies da(o) matriz/meio, assim 

a remoção dos poluentes solúveis está diretamente relacionada com a extensão e tempo 

de contacto entre o afluente, as plantas, o substrato e com as características do escoamento 

que se desenvolve ao longo dos leitos. 

Figura 9 - Mecanismos gerais de remoção ao de poluentes em ZHA (Zhang et al., 2014)  
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Este trabalho incide sobre o estudo dos mecanismos de remoção de compostos de 

enxofre e é essencialmente sobre eles que se irá debruçar esta secção, no entanto nas ZHA 

é possível remover outras substâncias presentes nos efluentes, como por exemplo, MO, 

sólidos em suspensão, azoto, metais pesados, etc. 

2.3.1.2.1. Remoção de compostos de enxofre 

No caso das águas residuais a presença de sulfatos pode originar problemas 

importantes, aspeto que se verifica a temperaturas elevadas e quando o teor de sulfatos é 

significativo (Pardal, 2015). 

Nas plantas, nomeadamente a rizosfera é muito importante para a remoção de 

contaminantes pois na ZHA a variação maior ou menor das condições redox distingue a 

comunidade microbiana capaz de beneficiar as reações redox. Nesta, várias 

transformações microbiológicas como a mineralização do carbono orgânico, nitrificação, 

desnitrificação, redução dos sulfatos e oxidação dos compostos de enxofre oxidados 

ocorrem simultaneamente a uma grande escala (Shubiao, 2012). 

O ciclo do enxofre é um dos mais complexo devido à oxidação do enxofre entre as 

formas S2- e S6+ (Jingshuang, 2007), onde o sulfato é a forma mais oxidada e o sulfureto 

a mais reduzida. 

SO4
2-  S4O3

2-  S3O3
2-  S2O3

2-  SO3
2-  S  S2- 

Numa zona húmida podem coexistir processos de oxidação e redução do enxofre 

(Mandernack, 2000). 

Como o sulfato é um constituinte comum em muitas águas, a transformação de 

enxofre, como a redução microbiana de sulfatos e a oxidação dos compostos de enxofre, 

podem ter um impacto significativo na eficiência das ZHA (Shubiao, 2012). 



Como se pode observar na Figura 10 o ciclo do enxofre é muito complexo e podem 

coexistir várias reações. 

Figura 10 – Ciclo do Enxofre nas ZHA (Shubiao, 2012) 

A reação biótica mais importante que influencia o ciclo do enxofre nas ZHA é a 

dissimilação da bactéria redutora de sulfatos, que reduz os sulfatos a sulfuretos usando a 

energia produzida na transferência de eletrões no substrato orgânico (Shubiao, 2012). 

SO4
2- + 2H+  H2S + 2 O2 

O sulfureto produzido pode ser transportado por difusão e pelo fluxo de água de zonas 

anóxicas para zonas mais aeróbias (Shubiao, 2012). O H2S, em ambiente óxido, é 

rapidamente oxidado, podendo passar a enxofre elementar, tiossulfato, sulfatos, entre 

outros. 

Além disso, esta forma de sulfureto pode variar de S2-, a HS e H2S dependendo do pH, 

pois a passagem para H2S é feita a um baixo pH (Sturman, 2008). 

2.3.1.2.2. Interações do sulfato e sulfureto 

Normalmente, as bactérias redutoras de sulfatos têm sido consideradas como 

anaeróbias estritas e sensíveis a baixas temperaturas. Estas têm a capacidade de reduzir 

várias formas de enxofre. Após vários estudos, comprovou-se que ambientes quentes e 

(eq.13) 
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potenciais redox inferiores são condições melhores para remoção de sulfato (Shubiao, 

2012). 

Existem vários grupos de bactérias que oxidam o enxofre, sendo elas as bactérias 

quimiossintéticas que oxidam o sulfureto a enxofre elementar e, posteriormente a 

sulfatos, outro tipo de bactérias oxidam o sulfureto, o enxofre elementar e outros 

compostos reduzidos de enxofre, como é o caso do tiossulfato. Depois existem também 

as bactérias sulfurosas anaeróbias, que podem ser divididas entre bactérias sulfurosas 

verdes, que necessitam de luz como fonte de energia, e as bactérias sulfurosas púrpuras 

que utilizam na fotossíntese ácido sulfídrico em vez de água, produzindo assim enxofre 

em vez de oxigénio (Wetzel, 1993). 

Após a redução dos sulfatos forma-se sulfureto, como referido anteriormente, podendo 

este ser emitido para a atmosfera sob a forma de H2S o que faz com que a acidez da água 

diminua, pode também ser novamente oxidado para enxofre elementar, tiossulfato, 

sulfato, entre outros devido ao facto de nas zonas oxigenadas existirem eletrões 

aceitadores disponíveis. Há de ter em atenção que o enxofre elementar é o composto mais 

vezes produzido, pois este também é uma prova que nas zonas húmidas ocorre redução e 

oxidação simultânea de compostos de enxofre. 

Ainda no que diz respeito aos sulfuretos, estes podem precipitar sob a forma de 

sulfuretos metálicos, pois, por vezes, devido às grandes condições de redução de sulfatos 

as ZHA promovem também condições de redução de metais. Esta precipitação sob a 

forma de sulfuretos metálicos também contribui para a desintoxicação de sulfureto 

(Shubiao, 2012). 

Segundo Metcalf e Eddy, (2003) os catiões associados ao anião sulfato são, 

normalmente, o cálcio, o magnésio e o sódio, cujas solubilidades são muito variadas, 

formando precipitados minerais.  

Por último, também há ainda a hipótese do enxofre se fixar no carbono orgânico, pois 

após a redução do sulfato, o H2S formado pode reagir rapidamente com a matéria orgânica 

e formar compostos de carbono ligados a enxofre, posteriormente estes compostos podem 

ser degradados e voltarem de novo a sulfatos (Shubiao, 2012) 

No que diz respeito aos compostos de enxofre reduzidos intermediários, estes 

dependendo dos eletrões disponíveis podem ser reduzidos ou oxidados a tiossulfato, 



enxofre elementar, sulfito e tetrationato, sendo alguns destes instáveis e podendo ser 

novamente oxidados ou reduzidos a sulfatos. Também é de salientar que nas ZHA a 

limitação de carbono orgânico provoca diminuição do enxofre elementar o que leva a um 

aumento dos sulfatos (Shubiao, 2012). 

2.3.1.2.3. Metais pesados 

O potencial de muitas espécies vegetais, como acumuladoras de metais possibilitou o 

desenvolvimento de tecnologias efetivas que permitem remover metais pesados e 

poluentes orgânicos do solo e da água. A fitoremediação é uma das formas mitigadoras 

atualmente proposta para minimizar os problemas da poluição por metais pesados em 

sedimento, solo e água (Pedralli e Teixeira, 2003, Sivaci et al., 2004). 

As ZHA têm sido muitas vezes vistas como “caixas negras” com concentrações dos 

poluentes medidas no influente e no efluente para avaliar o seu desempenho, sem estudos 

detalhados sobre o destino real dos poluentes ou os seus mecanismos de remoção (Zhang 

et al., 2014). A zona de reação ativa das ZHA é a rizosfera onde ocorrem processos físico-

químicos e biológicos, que podem ocorrer em simultâneo. Os processos de remoção de 

metais em ZHA são extremamente complexos e são também o resultado de interações 

bióticas e abióticas baseadas na ação combinada dos seus componentes principais: 

substrato, plantas e microrganismos associados (Guitonny-Phillip et al., 2014). 

Em relação à disponibilidade dos elementos na água, embora grande maioria esteja em 

forma disponível, a concentração de determinado elemento no ecossistema aquático pode 

estar em formas iónicas livres, complexadas a outros elementos, ou em formas insolúveis 

também, adsorvidos ao material particulado. Esta disponibilidade depende dos fatores 

físico-químicos como o pH, potencial redox, oxigénio dissolvido, temperatura, além da 

atividade do elemento e da forma química do mesmo. Ainda que haja uma lata 

concentração de determinado elemento, se as condições não forem favoráveis à sua 

solubilização, poderá haver precipitação (Soares, 2006). 

Os principais mecanismos de remoção de metais incluem: (1) ligação ao substrato, 

sedimentos ou solos, através de sedimentação, floculação, adsorção e desorção (óxidos 

de Fe e Mn, partículas de argila e superfície das raízes), troca catiónica, complexação 

(com a matéria orgânica), e oxidação/redução; (2) precipitação (com fosfatos, sulfuretos, 

oxi-hidróxidos, sais orgânicos, etc), co-precipitação como sais insolúveis; (3) absorção e 
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acumulação pelas plantas e, em menor medida, metabolismo microbiano (Guitonny-

Phillip et al.,2014, Ranieri e Young, 2012). 

Os metais não podem ser degradados mas os microrganismos podem alterar a sua 

biodisponibilidade e a sua potencial toxicidade, alterando o estado de valência de metais 

específicos através de oxidação ou redução (Brooks e Robinson, 1998, Roane et al., 

2015). 

A eficiência de remoção de metais em ZHA depende muito dos parâmetros de 

desenho/projeto, das condições operatórias, das relações entre estes e os processos físico-

químicos e biológicos com os metais. No entanto, são necessárias mais pesquisas para 

entender melhor as interações complexas entre os contaminantes, o substrato, as raízes 

das plantas, e microrganismos na rizosfera (Gill et al., 2014). 

Os iões metálicos Cu, Zn, Mn, Fe, Ni e Co são micronutrientes essenciais às plantas. 

Entretanto, quando presentes em excesso, todos esses metais são tóxicos, como os não 

essências Cd e Pb (Soares, 2006). 

 Soares (2006), refere que foram avaliadas três espécies de plantas aquáticas com 

relação à capacidade de remoção de metais pesados em água contaminada obtendo 

resultados excelente para Cu, Zn e Fe, ou seja, as espécies mostraram-se tolerantes a esses 

metais, de forma significativa. 

Em última análise, a otimização das ZHA para a remoção de compostos-alvo 

específicos requer um conhecimento básico dos processos envolvidos na remoção dos 

poluentes e as interações entre estes e os componentes dos sistemas. Novas tendências na 

investigação caminham para o estudo de tais processos e interações, e focam-se na seleção 

e otimização dos componentes das ZHA para aplicações mais específicas. 

.  

 

 

 



2.3.2. Avaliação ecotoxicológica  

A Ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos adversos das substâncias químicas 

(naturais ou sintéticas), nos ecossistemas e a sua ação nos organismos. Estuda agentes de 

stress que afetam o crescimento, a reprodução, o comportamento e a sobrevivência dos 

indivíduos. O âmbito da Ecotoxicologia compreende a identificação e estudo dos 

poluentes ambientais e respetivos efeitos biológicos (toxicológicos). Os efeitos 

biológicos dos químicos podem ir desde um efeito molecular num organismo (alteração 

genética) até aos efeitos da biosfera como um todo (Wiseman et al., 2001, Vieira, 2009).  

Através da Ecotoxicologia pode-se efetuar uma avaliação de risco, por identificação 

dos efeitos adversos resultantes da exposição do ecossistema a um ou mais fatores de 

stress ambiental, prevenindo a sua degradação (Gomes, 2007). 

Os testes de toxicidade para avaliar os efeitos causados à (s) espécie (s) teste, 

consistem na exposição dos organismos aquáticos representativos do ambiente a várias 

concentrações de uma ou mais substâncias, ou a fatores ambientais, durante um 

determinado período de tempo. Estes testes são denominados de bioensaios ou ensaios 

biológicos (Rubinger, 2009). 

Os bioensaios de toxicologia aquática são uma importante ferramenta para a avaliação 

da sensibilidade de organismos aquáticos a poluentes e medicamentos, baseiam-se em 

testes de toxicidade aguda e crónica (Walker et al., 1997). 

Os testes de toxicidade aguda são utilizados para estimar a dose ou concentração de 

um agente tóxico que seria capaz de produzir uma resposta específica mensurável num 

organismo-teste ou população, num período de tempo relativamente curto, geralmente de 

24 ou 48 h (Berton, 2013) . Nos testes agudos normalmente as respostas são relacionadas 

com informações como mortalidade ou imobilização (Ratte et al., 2003).  

Os testes agudos são amplamente aplicados para a avaliação da toxicidade, pois são 

mais rápidos e baratos, mas não fornecem muita informação (Palma et al.,2015). 

Testes de toxicidade crónica são realizados para medir os efeitos de substâncias 

químicas sobre espécies aquáticas por um período que pode abranger parte ou todo o ciclo 

de vida do organismo-teste (Silva, 2012). De acordo com Daflon, (2015) os testes 

crónicos permitem avaliar os possíveis efeitos tóxicos de substâncias químicas sob 

condições de exposições prolongadas a concentrações sub-letais, ou seja, concentrações 
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que permitem a sobrevivência dos organismos, mas que afetam suas funções biológicas 

(tais como reprodução, desenvolvimento de ovos, crescimento e maturação).  

De uma maneira geral, alguns fatores podem afetar os resultados dos ensaios de 

ecotoxicidade com organismos aquáticos, dentre eles, os fatores bióticos, que estão 

relacionados ao estágio de vida, tamanho, idade e estado nutricional dos organismos.  

Os efluentes mineiros são conhecidos por conterem muitos compostos na sua 

constituição, nomeadamente metais pesados e compostos de enxofre, e com isso 

apresentando alto potencial de toxicidade aos seres vivos aquáticos, mesmo após 

tratamento (Furley, 2009). 

A caracterização de efluentes líquidos industriais tem sido realizada sobretudo através 

de análises físico-químicas, sendo que as concentrações máximas são estabelecidas na 

legislação vigente, por padrões numéricos de emissão (Decreto Lei nº 236/98, 1998). No 

entanto, a grande diversidade e complexidade das substâncias num mesmo efluente 

líquido, tornam inviável a sua completa caracterização, não só do ponto de vista analítico, 

como do económico. Além disso, várias pesquisas têm demonstrado que os resultados 

obtidos através dessas análises, dificilmente fornecem informações sobre o efeito 

conjunto de misturas complexas que podem afetar os ecossistemas nos ambientes 

aquáticos. Enquanto a análise química identifica e quantifica alguns dos compostos 

químicos que existem num efluente industrial, a avaliação ecotoxicológica indica o efeito 

biológico que a mistura de químicos promove nos organismos vivos (CETESB, 1986, 

Okamura, 1996). 

Para além disso, a análise ecotoxicológica é uma ferramenta bastante útil na 

identificação de potenciais impactes ambientais; na avaliação de risco ambiental e para a 

saúde humana (Ohe, 2004) bem como na decisão sobre possíveis estratégias de 

reutilização e remediação (Libralato et al., 2010). 

Os principais fatores abióticos que podem interferir nos resultados dos ensaios são: 

pH, oxigênio dissolvido, temperatura e dureza da água. Portanto, esses parâmetros devem 

ser monitorados durante a execução do ensaio (Zagatto, 2008). Alguns poluentes mostram 

grandes variações na ecotoxicidade em função do pH da água, como por exemplo o azoto 

amoniacal, o cianeto e sulfureto de hidrogênio, os quais podem se ionizar devido ao pH 

(Daflon, 2015). 



Os critérios para escolher o organismo-teste devem ter em consideração a sua 

representatividade em relação a um determinado grupo de importância ecológica; a 

facilidade de manutenção em laboratório; sua estabilidade genética (populações 

uniformes) (Ratte et al., 2003). Uma bateria de testes deve incluir organismos de níveis 

tróficos diferentes, tais como bactérias, algas, crustáceos e peixes (Berton, 2013). 

Os organismos testes devem ser de fácil manipulação, altamente sensíveis e 

representativos para a comunidade biótica, porque poucas espécies são testadas como 

representantes ecológicos (Martins, 2008). 

Relativamente à avaliação ecotoxicológica de efluentes mineiros têm sido 

desenvolvidos alguns estudos por diversos autores como Macan et al., (2012), Netto, 

(2010), Silveira, (2009), Gray e O Ńeill, (1997), Butler et al., (2014), Lin et al., (2006), 

Lopes et al., (1999) e Lee et al., (2015) 

 

2.3.3. Precipitação Química 

A precipitação química é uma das tecnologias mais utilizadas no tratamento de águas 

e águas residuais. 

Este método consiste na adição de agentes químicos, tais como a cal (CaO), cal 

hidratada (Ca(OH)2), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.14H2O), polímeros, entre outros 

(Liu et al., 2000). Estes agentes vão promover a remoção de contaminantes através da sua 

sedimentação. Este tratamento é muitas vezes utilizado para remoção de contaminantes 

como sólidos em suspensão, óleos e gorduras e, também, alguns contaminantes orgânicos 

(EPA, 2000). 

Este tratamento tem acoplado a si várias vantagens salientando-se o facto de se utilizar 

produtos de baixo custo e do sistema necessitar de baixa manutenção, por outro lado este 

sistema também é provido de algumas desvantagens, estando entre elas o facto de terem 

de ser realizados testes a nível laboratorial para encontrar as condições ideais e o facto de 

serem produzidas grandes quantidades de lamas (EPA, 2000). 

 



31 

    

2.3.3.1. Precipitação química com cal 

A cal que é a substância usualmente utilizada neste tipo de tratamento, é muitas vezes 

convertida a cal hidratada apenas com a adição de água e é utilizada em tratamentos de 

águas residuais industriais e de mineração (principalmente para o ajuste de pH), na 

remoção de impurezas das águas potáveis, na neutralização dos poluentes dos gases de 

combustão tais como o enxofre, na neutralização do ácido, entre muitos outros usos 

(Dowling et al., 2015). 

CaO + H2O  Ca(OH)2 + calor 

Aquando a adição de cal hidratada num efluente ocorre uma redução quer da dureza 

cálcica quer da magnésica, o que leva à produção de precipitados de carbonato de cálcio 

e de hidróxido de magnésio, como se pode observar nas seguintes etapas (Metcalf e Eddy, 

2003): 

 Etapa 1: Neutralização do ácido carbónico. 

Ca(OH)2 + H2CO3  CaCO3 (s) + 2H2O 

 Etapa 2: Redução do teor de ião cálcio. 

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  2CaCO3 (s) + 2H2O 

 Etapa 3: redução da dureza carbonatada. 

Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2  MgCO3 + CaCO3 (s) + 2H2O  

Ca(OH)2 + MgCO3  Mg(OH)2 (s) + CaCO3 (s) 

 

Este tipo de tratamento também é várias vezes utilizado em efluentes como os de 

drenagem ácida de minas que contenham altos níveis de sulfato, metais dissolvidos e com 

baixo pH, onde estes irão ser neutralizados com reagentes alcalinos, neste caso a cal. 

O resultado desta neutralização é a precipitação de metais como o ferro, dos respetivos 

hidróxidos, e de sulfato na forma de gipsita CaSO4.2H2O, como se pode observar nas 

equações (INAP, 2003). 

Ca(OH)2 (s) + H2SO4  CaSO4 ·2H2O (s) 

CaCO3(s) + H2SO4 + H2O  CaSO4·2H2O (s) + CO2(g) 

(eq.14) 

(eq.15) 

(eq.16) 

(eq.17) 

(eq.18) 

(eq.19) 

(eq.20) 



Este tipo de tratamento reduz teores de metais e sulfatos nos efluentes aos níveis 

aceitáveis pela legislação vigente (Ferreira, 2010). 

2.3.3.2. Sedimentação de lamas geradas neste tratamento 

A sedimentação, também conhecida por clarificação, é uma operação com baixo custo 

e consumo de energia, que tem como finalidade a separação do material suspenso da 

solução aquosa, por gravidade, obtendo uma solução límpida e uma lama com alto teor 

de sólidos. A matéria particulada suspensa que é mais pesada do que a água tende a 

depositar-se no fundo como resultado da força da gravidade, enquanto determinadas 

partículas que são menos densas que a água tendem a flutuar na solução, embora possam 

ser removidas aplicando o processo de flotação (Montgomery, 1985). 

Quando se adiciona Ca(OH)2 em excesso à água residual são produzidos elevadas 

concentrações de sólidos suspensos que tendem a sedimentar-se seguindo o tipo de 

sedimentação III, conhecido por sedimentação por zona ou sedimentação “em manto” 

(Alves, 2007, Metcalf e Eddy, 2003). 

Os testes de sedimentação realizam-se com recurso às colunas de sedimentação são 

geralmente necessários para determinar as características de sedimentação da suspensão, 

na ocorrência da sedimentação por zona e sedimentação em compressão (Wang, 2005). 

As lamas formadas pela operação de sedimentação podem ser desidratadas, por 

exemplo, em centrifugas sendo posteriormente enviadas para aterro. Ou então, podem ser 

tratadas por outros processos, como por exemplo, lagunagem, filtração a vácuo, filtração 

sob pressão, calcinação (Alves, 2007). 

 

2.3.4. Carbonatação 

A carbonatação é um processo de adição de dióxido carbono à água depois de ter sido 

tratada com Ca(OH)2, e é considerado o principal processo utilizado para ajustar o pH das 

águas residuais industriais. Após tratamento com Ca(OH)2 as águas apresentam valores 

de pH superiores a 10, que constitui assim uma água instável e propícia a precipitar 

carbonato de cálcio. A adição de dióxido de carbono permite diminuir o pH e estabilizar 

a água para valores inferiores ao valor de pH de saturação contra a precipitação de 

carbonatos, entre o intervalo de pH de 8,4 a 8,6, a fim de converter carbonatos em 

bicarbonatos (AWWA, 1990, Davis, 2010). 
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O efluente quando exposto à atmosfera ocorre de imediato uma carbonatação natural, 

observando-se uma diminuição gradual do pH e uma simultânea precipitação de CaCO3 

até se estabelecer o equilíbrio entre o precipitado e a solução. Este processo ocorre 

segundo as seguintes equações químicas: 

 

CO2 (ar) + OH-  HCO3
- + H2O 

 HCO3
- + OH-  CO3

2- + H2O 

CO3
2- + Ca2+  CaCO3 

CO3
2- + Mg2+   MgCO3 

CaCO3 + CO2 + H2O   Ca2+ + 2HCO3
- 

MgCO3 + CO2 + H2O  Mg2+ + 2HCO3
- 

 

 

  

(eq.21) 

(eq.22) 

(eq.23) 

(eq.24) 

(eq.25) 

(eq.26) 



3. Materiais e métodos 

3.1. Área de estudo 

A SOMINCOR é uma empresa que opera na extração e preparação de minérios 

metálicos não ferrosos desde 1980 após a descoberta de um depósito de sulfuretos 

maciços com quantidades significativas de cobre e zinco. Em 2004 a empresa foi vendida 

à Eurozinc. Posteriormente, em Novembro de 2006, passou a integrar o Grupo Lundin 

cuja operação está distribuída mundialmente e abrange a exploração de metais preciosos, 

metais base, petróleo, urânio, diamantes e a produção de energia solar. Explora a Mina 

de Neves – Corvo, a maior mina de cobre e zinco da comunidade europeia, e efetuou, em 

Junho de 2013, um novo pedido de concessão de exploração mineira para um outro 

depósito na mesma zona, denominado Semblana (Somincor, 2015). Este projeto tem a 

denominação de ZEP – Zinc Expantion Project e está a arrancar nos finais de 2017. 

3.1.1. Enquadramento Geológico e regional 

A Mina de Neves Corvo, situa-se no Baixo Alentejo, freguesia de Santa Bárbara de 

Padrões, concelho de Castro Verde e distrito de Beja, no bordo sul da Faixa Piritosa. Com 

excelentes infraestruturas encontra-se a 220 km de Lisboa e 102 km de Faro. O jazigo é 

composto por cinco massas de sulfuretos polimetálicos maciços (Neves, Corvo, Graça, 

Zambujal e Lombador), que estão inseridos na Faixa Piritosa Ibérica (FPI). 

A FPI constitui uma vasta área geográfica do sul da Península Ibérica com, 

aproximadamente, 250 km de comprimento e 30 a 60 km de largura, desenvolvendo-se 

desde Alcácer do Sal em Portugal, até Sevilha, em Espanha. Esta massa geológica é 

constituída maioritariamente de sulfuretos, que superam as 2.500 milhões de toneladas 

métricas (Mt), sendo o principal constituinte a pirite (FeS2). Os depósitos médios da FPI 

contêm 30.1 Mt de sulfuretos maciços que apresentam concentrações na ordem de 0,85% 

de cobre (Cu), 1,13% de zinco (Zn), 0,53% de chumbo (Pb), 38,5 g/t de prata (Ag) e 0,8% 

de ouro (Au). Existem, no entanto, concentrações mais levadas destes elementos e 

concentrações significativas de calcopirite, esfalerita e galena em determinados jazigos 

sendo o de Neves- Corvo um deles (Mining, 2013). 

Os minerais explorados pela Somincor são a calcopirite (CuFeS2), a esfalerita (ZnS) e 

a galena (PbS), classificados como sulfuretos metálicos, de onde são obtidos 

concentrados de cobre, zinco e chumbo, respetivamente. 
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3.1.2. Estação de Tratamento da Água da Mina 

 A ETAM é uma Estação de Tratamento de Água da Mina, que foi construída em 

1988 com o objetivo de tratar única e exclusivamente o efluente industrial proveniente do 

interior da mina. Este efluente tem origem principalmente na água subterrânea, isto é, na 

água natural do jazigo, água utilizada nas atividades mineiras e no enchimento hidráulico 

(Auditoria Ambiental, 2000).  

Na Figura 11 está presente um simples esquema do percurso da água residual da mina 

até à ETAM. 

Figura 11 - Percurso da água residual da mina até à ETAM 

O afluente é caraterizado por ter na sua constituição elevado teor tanto em compostos 

de enxofre (tiossais e politionatos), como em metais pesados e sólidos. 

Atualmente, a juntar à água proveniente do fundo da mina também é tratada na ETAM 

água industrial proveniente do Cerro da Mina, sendo esta caraterizada por ter na sua 

constituição elevada concentração de ferro e de compostos de enxofre devido ao facto de 

ser proveniente da IRCL (Instalação de Resíduos do Cerro do Lobo). 

É importante realçar que, como descrito na secção 2.2.1., a oxidação da pirite confere 

à água condições ácidas e também uma elevada concentração de sulfatos. No entanto o 

efluente que chega à ETAM proveniente da mina tem um pH perto do neutro e na sua 

constituição tiossais e politionatos, reações estas que ocorrem aquando a adição de cal à 

água proveniente da oxidação da pirite. Este efluente ao ser misturado com o proveniente 

do Cerro do Lobo adquire um pH ácido, e uma concentração de tiossais e politionatos 

superior, pois o efluente que se encontra no Cerro da Mina é proveniente do Cerro do 

Lobo e neste, devido à deposição de rejeitados e de pasta carregados de compostos de 

enxofre, que ocorrem várias reações envolvendo vários compostos de enxofre.   

 

Mina
Floculação/ 

Sedimentação
ETAM
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Por fim, o efluente passa para L2 onde é arejada por meio de 5 arejadores, no final 

desta é adicionado Carbonato de Sódio se for necessário aumentar o pH e por vezes 

também se adiciona O2 (Catarino, 2015). 

É importante referir que a reação Fenton centra-se na interação entre iões ferrosos 

(Fe2+) e peróxido de hidrogénio (H2O2), que por sua vez tem como produto principal o 

radical hidroxilo (OH•) (Cabrita, 2013): 

Fe2+ + H2O2  Fe3+ + OH• + OH-  

Posteriormente, o Fe3+ também reage com o H2O2, o que origina a regeneração de Fe2+ 

(Cabrita, 2013): 

Fe3+ + H2O2  FeOOH2+ + H+ 

FeOOH2+  OH2
-. + Fe2+  

Fe3+ + OH2
-.  Fe2+ + O2 + H+ 

Após a ocorrência desta reação os compostos de enxofre anteriormente referidos são 

convertidos em sulfatos o que faz com que o efluente da ETAM não esteja apto a 

descarregar no meio recetor, pois ultrapassa o VLE. 

As amostras utilizadas para a realização deste ensaio foram recolhidas aquando da 

mistura da água da mina com a água do Cerro da Mina (ARM) e após todo o tratamento 

da ETAM (ARMT).  

3.2. Instalação dos leitos piloto (ZHA) 

3.2.1. Descrição da instalação piloto e modo de operação 

Os ensaios de fitoremediação desenvolvidos neste estudo foram realizados à escala 

piloto, em leitos subsuperficiais verticais construídos pela autora Almeida (2012). Esta 

instalação é constituída por: quatro leitos com área superficial de 0,24 m2 cada um, 

plantada com Vetiveria zizanioides em leves agregados de argila expandida NR 10-20 

mm (denominada de Leca), com distribuição do efluente através de dispersores 

distribuídos pelo leito alimentados através de uma bomba submersível presente num 

reservatório com capacidade de 125 L.  

(eq.27) 

(eq.28) 

(eq.29) 

(eq.30) 



O sistema de drenagem de cada leito era constituído por válvula de saída protegida 

internamente por uma camada de brita, para evitar entupimentos com material de pequena 

dimensão. 

Durante cerca de um mês foi realizada a aclimatação para que os leitos se acostumem 

aos efluentes que irão receber, estes ensaios foram realizados diluindo uma pequena 

porção de efluente (10 L) em água da torneira. 

Inicialmente, os leitos foram utilizados em série (Figura 13) dois a dois para tratamento 

da ARM e da ARMT e os quatro leitos foram operados com uma taxa de inundação de 

cerca de 50 % de modo a criar condições anaeróbias, pois é nestas condições que ocorre 

a maior redução de sulfatos no meio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Esquema da instalação dos leitos quando alimentados em série 

Para tratamento da ARM, neste primeiro ensaio, realizado com dois leitos em série, 

foi administrada água bruta diretamente nos leitos, no entanto, devido às suas 

caraterísticas ácidas ocorreu efervescência dos seus constituintes. Por este mesmo motivo, 

foi necessário realizar-se uma diluição, com água da torneira, numa razão de 1:4. 

Aquando desta diluição e, devido ao aumento do pH, pode-se observar uma elevada 

precipitação de compostos, maioritariamente de ferro (Fe(OH)3. Assim, o primeiro ensaio 

realizado à ARM foi apenas realizado com o sobrenadante desta precipitação ocorrida. 

Neste ensaio foi utilizada uma carga hidráulica de cerca de 38 ± 6 L/m2/d sendo que 

os leitos foram alimentados com uma carga de sulfatos de 14,7 ± 3 g S-SO4
2-/m2.d, uma 

carga de sulfitos de 21 ± 16,6 g S-SO3
2-/m2.d e uma carga de tiossulfatos de 13,3 ± 2 g S-

S2O3
2-/m2.d (média ± DP). 
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Com a mesma disposição dos leitos foi realizado simultaneamente ao anterior um 

ensaio utilizando como efluente a ARMT, neste ensaio foi utilizada uma carga hidráulica 

de cerca de 49 ± 6 L/m2/d sendo que os leitos foram alimentados com uma carga de 

sulfatos de 15 ± 2,8 g S-SO4
2-/m2.d, uma carga de sulfitos de 17,2 ± 1,3 g S-SO3

2-/m2.d e 

uma carga de tiossulfatos de 14 ± 0,8 g S-S2O3
2-/m2.d (média ± DP). 

Após a realização destes ensaios e de modo a comparar as eficiências de remoção e 

variação dos parâmetros monitorizados foram realizados ensaios em paralelo (Figura 14). 

Nestes também foi utilizada uma taxa de inundação de cerca de 50 % de modo a criar 

condições anaeróbias, tal como nos ensaios em série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Esquema de alimentação dos leitos em paralelo 

Uma vez que a ARM após diluição com água da torneira formou precipitados foi 

testado um pré tratamento para que ocorresse a precipitação do Fe3+ antes da colocação 

no reservatório de alimentação, como descrito na secção 3.4. 

Após este pré tratamento, o efluente foi administrado num leito onde foi utilizada uma 

carga hidráulica de cerca de 57 ± 8 L/m2/d sendo que os leitos foram alimentados com 

uma carga de sulfatos de 21 ± 11 g S-SO4
2-/m2.d, uma carga de sulfitos de 41,3 ± 1 g S-

SO3
2-/m2.d e uma carga de tiossulfatos de 17,4 ± 0,4 g S-S2O3

2-/m2.d (média ± DP). 

Simultaneamente foram realizados ensaios em dois leitos com a ARMT onde a carga 

hidráulica de cerca de 48 ± 12 L/m2/d sendo que os leitos foram alimentados com uma 

carga de sulfatos de 32 ± 2 g S-SO4
2-/m2.d, uma carga de sulfitos de 21,3 ± 1,5 g S-SO3

2-

/m2.d e uma carga de tiossulfatos de 17,7 ± 0,4 g S-S2O3
2-/m2.d (média ± DP). 



É ainda importante referir que durante os ensaios realizados foi monitorizado um outro 

leito que serviu como referencial, pois apenas era alimentado com água da torneira com  

solução de Hoagland (solução nutritiva). 

 

3.2.2. Manutenção do sistema e monitorização dos parâmetros físico químicos  

Durante a realização dos ensaios todos os dias úteis foram realizadas colheitas de cerca 

de 500 ml quer de afluente quer de efluente para a determinação de parâmetros tais como: 

pH, potencial redox (Eh), oxigénio dissolvido (OD), sulfatos (SO4
2-), tiossulfatos (S2O3

2-

), sulfitos (SO3
2-) e sulfuretos (S2-). Quando necessário determinar outros parâmetros 

recolhiam-se amostras e conservavam-se em garrafas de plástico no frigorífico.  

Todos os dias de manhã era medido, com auxílio de um cronómetro e uma proveta, o 

caudal de entrada e de saída dos leitos. 

3.2.3. Tratamento estatístico  

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente no programa Statistica (versão 

8) sendo utilizado em todos os testes um limiar de significância de 5%. Optou-se por 

calcular as respectivas cargas mássicas porque torna mais perceptível a quantidade de 

cada parâmetro (gm-2d-1) possível de aplicar à ZHA, bem como a respectiva carga 

removida. 

No entanto, toda a legislação nacional referente a normas de descarga de efluentes 

residuais tem como base a concentração e não a carga. Sendo portanto, necessário ter isso 

em atenção quando se pretende efetuar o dimensionamento de uma ZHA.  

 

3.3. Ensaio de precipitação química 

Como referido na secção 3.2.1. a ARM ao ser colocada no recipiente de abastecimento 

e após ter sido diluída com água da torneira observou-se que, com o aumento do pH, 

ocorriam formação de lamas constituídas, principalmente, por Fe3+ o que comprometia a 

bombagem de efluente para os leitos e também o processo de tratamento, então optou-se 

por realizar uma precipitação química com o objetivo de precipitar o máximo de Fe3+ para 

que, posteriormente, o tratamento através de ZHA não fosse comprometido e fosse mais 

simples. 



41 

    

3.3.1. Seleção do pH de trabalho 

Os ensaios de precipitação química iniciaram-se com a preparação de uma solução de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) com uma concentração de 200 g/L. Esta solução foi 

utilizada para aumentar o pH do efluente em estudo a 20 valores de pH diferente de modo 

a perceber em qual dos pH testados é que ocorria uma maior remoção de sulfatos. Para 

que ocorresse esta precipitação o hidróxido de cálcio foi adicionado a 1L de efluente 

sendo homogeneizado com o auxílio de uma placa agitadora e de magnetos a uma 

velocidade de rotação de cerca de 5 Stirrer durante cerca de 2 minutos. 

Para que os resultados obtidos fossem o mais verdadeiros possível forma realizados 

dois ensaios de tratamento por precipitação química e posterior sedimentação, onde o 

primeiro foi realizado apenas com 150 ml de efluente e o segundo com 1 L. 

Após passados os 2 minutos de agitação, o efluente já tratado, foi transferido para 

provetas com capacidade para 1L de modo a verificar o volume de lamas obtidos em cada 

pH testado (Figura 15) e também de modo a avaliar a velocidade de sedimentação. Após 

a sedimentação das lamas foi recolhido o sobrenadante para posterior análise, onde se 

analisou a condutividade e a concentração de sulfatos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Sedimentação de lamas após precipitação química 

3.3.2. Seleção do tempo ótimo de agitação do efluente 

Após terem sido realizados ensaios para encontrar o pH onde ocorria uma maior 

remoção de sulfatos, foram ainda testados vários tempos de agitação tentando assim 

encontrar qual o tempo adequado que o efluente e o hidróxido de cálcio devem sofrer 

homogeneização de modo a que a remoção de sulfatos anteriormente alcançada pudesse 



ser maximizada. Nestes ensaios também houve sedimentação de lamas e posterior recolha 

do sobrenadante. 

Para isto foram testados 12 tempos de agitação diferentes sendo eles; 1, 2, 5, 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 90, 120 e 150 minutos. 

Após realizados estes testes foram avaliados parâmetros como a condutividade e 

concentração de sulfatos. 

 

3.4. Ensaio de Carbonatação 

Após a obtenção do pH de trabalho e do tempo de agitação onde a remoção de sulfatos 

foi a máxima atingida observou-se que o pH obtido era demasiado elevado para que o 

efluente alimentasse a ZHA, então procedeu-se a uma carbonatação natural.  

Esta consistiu na colocação de cerca de 3 L de efluente, previamente pré tratado e 

dividido por três recipientes, à temperatura ambiente e em contato com o ar atmosférico, 

durante 20 dias, como se pode observar na Figura 16. Estes recipientes apresentavam 

cerca de 15 cm de altura de lâmina líquida e uma área de contacto com a atmosfera de 

189 cm2. 

Estes ensaios foram realizados tanto com lamas como sem estas de modo a observar a 

influência que estas têm neste tratamento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - 
Esquema dos ensaios de carbonatação realizados 

 

Ao longo do ensaio de carbonatação o efluente foi avaliado nos seguintes parâmetros: 

pH, condutividade e sulfatos. 
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É importante referir que quer no ensaio de precipitação química quer no ensaio de 

carbonatação não foi realizada uma análise estatística uma vez que, maior parte das vezes, 

apenas foi realizado um ensaio pela ausência de meios necessários. 

 

3.5. Metodologia analítica  

Os parâmetros físico químicos analisados neste estudo foram: pH, condutividade 

(µS/cm), potencial redox (mV), temperatura (ºC), CBO5 (mg O2 /L), CQO (mg O2 /L), 

oxigénio dissolvido (mg O2 /L), ferro (mg Fe /L), óleos e gorduras (mg/L), sulfuretos (mg 

S /L), sulfitos (mg SO3 /L), sulfatos (mg SO4 /L), tiossulfatos (mg S2O3 /L), fósforo (mg 

P /L), azoto amoniacal (mg NH4 /L), azoto Kjedhal (mg N /L), nitratos (mg NO3 /L), 

nitritos (mg NO2 /L), zinco (mg Zn /L), cobre (mg Cu/L), alcalinidade (mg HCO3 /L), 

dureza (mg CaCO3 /L), cálcio (mg Ca /L), potássio (mg K /L) e magnésio (mg Mg/L). 

Todos os métodos anteriormente referidos foram executados segundo os métodos 

descritos no Standart Methods for the Examination of Water and WasteWater (Anexo II). 

 

 

3.6. Ensaios ecotoxicológicos  

As amostras utilizadas para realização dos ensaios ecotoxicológicos foram congeladas 

a -18 °C até à realização dos testes. 

Nestes ensaios, os efeitos tóxicos avaliados foram letais (mortalidade) ou subletais 

(inibição de luz). 

Os ensaios foram realizados com três espécies de níveis tróficos diferentes: Vibrio 

fischerie, Thamnocephalus platyurus e Pseudokirchneriella subcapitada.  

Os ensaios com V. fischerie e T. platyurus foram realizados com organismos 

dormentes ou formas larvares. 

Os ensaios com P. subcapitada foram realizados com alga que foi mantida em 

laboratório, sob luz contínua de lâmpadas fluorescentes e em condições assépticas. 

 



Na Tabela 2 estão indicadas as metodologias adotadas nos ensaios ecotoxicológicos 

realizados: ensaio de inibição de luminescência com a bactéria Vibrio fischerie foi 

realizado conforme o protocolo do “DR LANGE luminescent bacteria test” que segue o 

procedimento (ISO11348-3, 1998); Ensaio de mortalidade com o crustáceo 

Thamnocephalus platyurus (THAMNOTOXKITTM) foi executado conforme o protocolo 

da MicroBioTests Inc® (Personne, 1999); ensaio de inibição de crescimento com 

Pseudokirchneriella subcapitada (ISO/DIS8692, 2002) 

 

Tabela 2 - Ensaios ecotoxicológicos realizados 

Espécie Tempo de Exposição Parâmetro de Avaliação 

V. fischerie 30 min Inibição da Luminescência  

T. platyurus 24 h Mortalidade 

P. subcapitada 72 h Inibição do Crescimento 

 

 

 

3.6.1. Cultura laboratorial do organismo Pseudokirchneriella subcapitada 

Esta alga foi mantida no laboratório, sob luz contínua de lâmpadas fluorescentes (200 

lux) e em condições de asséptica. As culturas destinadas à produção de alimento foram 

cultivadas em meio líquido, designado por “Woods Hole MBL” (Stein, 1973). 

O meio de Marine Biological Laboratory (MBL) é preparado recorrendo à dissolução 

das soluções apresentadas na Tabela 3 em águas ultra pura. Posteriormente, o meio vai a 

esterilizar, após esta operação e antes do inicio da cultura adiciona-se as vitaminas e o 

inóculo de alga. 

 

 

Tabela 3 – Solução stock para preparar 1 L de meio de cultura (MBL) para P. sibcapitada 

Fórmula Química Quantidade por cada litro de meio (g/L) 

Macronutrientes 
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CaCl2.2H2O 36,76 

MgSO4.7H2O 36,97 

NaHCO3 12,60 

K2HPO4 8,71 

NaNO3 85,01 

NaSiO3.9H2O 28,42 

Micronutrientes 

Na2.EDTA 4,36 

FeCL3.6H2O 3,15 

CuSO4.5H2O 0,01 

ZnSO4.7H2O 0,022 

CoCl2.6H2O 0,01 

MnCl2.4H2O 0,18 

Na2MoO4.2H2O 0,006 

Vitaminas 

Thiamine HCl (B1) 0,1 mg/L 

Biotina (H) 0,5 µg/L 

Cianocobalatina (B12) 0,5 µg/L 

TRIS 

TRIS (Hydroxymetil)-aminometano 50 / 200 mL 

 

3.6.2. Ensaio de inibição de luminescência com a bactéria Vibrio fischerie 

Vibrio fischeri é uma bactéria marinha luminescente, gram-negativa, anaeróbia 

facultativa. Em condições favoráveis, essa bactéria emite luz naturalmente, necessitando 

para isto oxigénio em concentração acima de 0,5 mg/L.  

O sistema de teste é baseado na medição da luminescência emitida pelas bactérias 

antes e após a exposição a uma amostra durante um período de 15 e 30 minutos. A 

intensidade da luz das bactérias na amostra é comparada a de um controle. Na presença 

de substâncias tóxicas a luminescência diminui, sendo a quantidade de perda de luz 

relacionada com a toxicidade da amostra. O decréscimo da luminosidade acontece em 

função da inibição dos processos metabólicos das bactérias (Amaral, 2012).  



O método utilizado foi preconizado conforme o protocolo do “DR LANGE 

luminescente bacteria test” que segue o procedimento (ISO11348-3, 1998). Este ensaio 

foi realizado com uma série de diluições de amostra de efluente (3,125; 6,25; 12,5; 25; 

50; 100% (v/v)) em NaCl a 2%, que após lida a luminescência, esta foi comparada com 

um controlo não tóxico – NaCl a 2 %, a uma temperatura de 15 ± 0,5 ºC. 

Através destes ensaios foram determinados os valores de EC20 e EC50 (%) de cada 

amostra, considerando como parâmetro de avaliação a percentagem de inibição de luz. 

 

3.6.3. Ensaio de mortalidade com o crustáceo Thamnocephalus platyurus  

Thamnocephalus platyurus é um crustáceo de água doce pertencente à ordem 

Anostraca, é usado como organismo teste nos bioensaios devido ao nível trófico que 

ocupa nos ecossistemas aquáticos e por se tratar de um bom modelo para prever a 

toxicidade de químicos e poluentes nos ecossistemas (Diniz, 2016).  

Este organismo é utilizado num teste com o objetivo de determinar o efeito de 

substâncias contaminantes presentes nos efluentes em estudo na mortalidade do mesmo 

após 24 horas de exposição. Este teste foi executado conforme o protocolo da 

MicroBioTests Inc ® (Personne, 1999). Foram utilizados neonatos com idade inferior a 

24 horas, obtidos a partir da eclosão de quistos de T. platyurus. Os quistos foram 

incubados em 1,0 mL de meio de cultura durante 18 a 22 horas, a uma temperatura de 

25ºC ± 2ºC e uma intensidade de luz contínua de cerca de 4000 ± 1000 lux. As diluições 

utilizadas foram de 0; 3,125; 6,25; 12,5; 25 e 50%, depois as placas permaneceram cerca 

de 24 h na estufa. 

Foram calculados os valores de EC50 (%), considerando como parâmetro de avaliação 

a percentagem de mortalidade dos organismos. 

 

 

3.6.4. Ensaio de inibição de crescimento com Pseudokirchneriella subcapitada 

A alga Pseudokirchneriella subcapitata pertence á Classe das Cloroficeas, uma das 

classes de algas verdes. Esta alga ocorre em ambientes oligotróficos e eutróficos. Esta 

reproduz-se assexuadamente através de auto-esporos. Outras características que a tornam 
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um organismo-teste ideal, são o seu ciclo de vida curto e a facilidade de crescer em 

condições laboratoriais (Brito, 2011). 

Este ensaio teve como objetivo determinar o efeito dos efluentes na inibição do 

crescimento da microalga de água doce P. subcapitata que está exposta durante 72 horas 

às amostras destes efluentes com diferentes concentrações. Este método foi preconizado 

conforme o procedimento da norma (ISO/DIS8692, 2002). 

As algas foram expostas em microplacas de 20 poços às diferentes diluições 0; 3,125; 

6,25; 12,5; 25 e 50%. Estas placas foram colocadas num agitador de bancada durante 72 

horas, a uma temperatura controlada de 21ºC ± 2ºC, e com uma intensidade luminosa 

constante. Após este tempo procede-se à determinação da concentração das algas usando 

um método de contagem de campo visual.  

 

3.6.5. Análise Estatística 

Para os ensaios com V. fischerie e T. platyurus e sempre que possível, foi calculado o 

EC50 (concentração para a qual se verifica 50% de redução na caraterística em análise na 

população exposta à amostra). Estes valores foram calculados utilizando o “Método 

Probit” no caso do T. platyurus e o software LUMISsoft4TM no caso do V. fischerie. 

Dado que os valores de EC50 nem sempre são de fácil interpretação, uma vez que a um 

valor de EC50 superior corresponde uma menor toxicidade, para permitir uma melhor 

interpretação dos resultados dos ensaios ecotoxicológicos, os valores de EC50 foram 

convertidos em Unidades de Toxicidade (UT), calculadas como o inverso do valor de 

EC50, expresso em percentagem: 

UT = 
1��50 × 100 

Neste caso, as matrizes utilizadas/obtidas nas diferentes fases de tratamento foram 

classificadas, de acordo com os valores de EC50 (%), obtidos em cada ensaio, em 

diferentes classes, de acordo com o Sistema de Classificação de Toxicidade proposto por 

(Personne, 1999): 

UT < 1: Classe 1 – sem toxicidade significativa; 

1 < UT < 10: Classe 2 – com toxicidade significativa; 



10 < UT < 100: Classe 3 – com toxicidade elevada; 

UT > 100: Classe 4 – com toxicidade muito elevada. 

Os resultados dos ensaios de inibição de crescimento da microalga P. subcapitata 

foram submetidos à analise de homogeneidade de variâncias através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (Sokal, et al., 1995) e, quando possível, sujeitos a análise de 

variância unifactorial (One-Way ANOVA) seguido do teste de comparação múltipla com 

o controlo pelo método de Dunnett ś (P<0,05) (Zar, 1996). 

3.7. Avaliação do desempenho da Vetiveria zizanioides 

Durante os ensaios também se observou o estado geral das plantas, com o intuito de 

observar alguma anomalia.  

É de realçar o facto de que, dia 13 de Março, as plantas foram cortadas, pois já estavam 

muito grandes e apresentavam sinais de toxicidade devido a anteriores efluentes de 

alimentação. Após ter ocorrido este corte o seu crescimento foi monitorizado através da 

medição de algumas plantas escolhidas aleatoriamente. 

Na Figura 17 podem-se observar os leitos antes e após o desbaste. 

Figura 17 - Leitos de plantas utilizados nos ensaios 

 

Também foram analisados parâmetros como a matéria seca e matéria húmida, azoto 

Kjedhal (Nkj), fósforo (P), sódio (Na), potássio (K), clorofila a (Ca), clorofila b (Cb) e 

carotenóides totais (Cx+c) no início dos ensaios e, posteriormente, no final dos mesmos de 

acordo com os métodos presentes no Anexo III. 

Para realizar esta avaliação foram utilizados 4 leitos e um referencial de plantas 

enraizados em solo e alimentadas apenas por água da torneira. Relativamente aos leitos 
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utilizados, foram selecionados o leito 0 e o leito 3 por terem sido alimentados com a 

ARMT, o leito 2 por ter sido alimentado com a ARM após pré tratamento por precipitação 

química e o leito 4 por apenas ser alimentado por água da torneira enriquecida com 

solução de Hoagland e servir com branco.  

Relativamente ao leito 1 este começou por ser utilizado para a ARM, mas 

posteriormente, devido a problemas operatórios tornou-se inoperacional, daí não ser 

analisada a sua biomassa vegetal 

  



4. Resultados e discussão 

4.1. Caraterização físico química dos efluentes  

Na Tabela 4 está presente a caraterização físico química dos dois efluentes em estudo 

e também os valores limite de emissão regulamentados pela legislação vigente. 

Tabela 4 – Caraterização físico química dos efluentes em estudo, n=3 (média ± DP) 
 

ARM ARMT VLE 
pH 3,53 ± 0,84 6,45 ± 0,69 6 – 9 

Condutividade (mS/cm) 7,45 ± 2,53 7,71 ± 0,75 -- 

Redox (mV) 268,5 ± 2,10 109,97 ± 11,17 -- 

Oxigénio Dissolvido (mg O2 / L) 0 ± 0 3,68 ± 4,91 -- 

Azoto Amoniacal (mg NH4/L) 7,67 ± 3,46 3,68 ± 4,91 10 

Azoto Kjedhal (mg Nk/L) 20,87 ± 8,78 11,91 ± 0,44 15 

CQO (mg O2/L) 119,54 ± 37,35 29,28 ± 8,30 150 

CBO 5 (mg O2/L) 29,33 ± 12,22 7,00 ± 3,00 40 

CBO/CQO 0,24 ± 0,03 0,24 ± 0,08 -- 

Nitratos (NO3
-/L) 0,05 ± 0,00 1,50 ± 2,12 50 

Nitritos (NO2
-/L) 0,70 ± 0,74 0,75 ± 0,70 -- 

Sulfatos (SO4
2-/L) 4590,00 ± 1950,20 4875,93 ± 1091,00 2000 

Sulfuretos (S2-/L) 3,9 3 1 

Tiossulfatos (mg S/L) 128,00 ± 188,45 138,67 ± 207,02 -- 

Sulfitos (mg S/L) 296,53 ± 62,16 260,27 ± 71,93 1 

Óleos e gorduras (mg/L) 106,8 95,2 15 

Alcalinidade (mg HCO3
-/L) 0 22,3 -- 

Dureza Total (mg CaCO3/L) 0 540,2 -- 

Fósforo Residual (mg P/L)   1,43 3 

Ferro (mg Fe/L) 222,1 0,34  2 

Zinco (mg Zn/L) 30,4 1,36 2 

Cobre (mg Cu/L) 0,66 0,29 1 

Sódio (mg Na/L) 958,48 ± 204,63 1276,53 ± 143,46 -- 

Amónia (NH4/L) 12,83 ± 2,44 11,32 ± 2,95 -- 

Potássio (mg K/L) 73,64 ± 7,10 75,56 ± 0,33 -- 

Cálcio (mg Ca/L) 445,03 ± 118,40 460,17 ± 121,02 -- 

Magnésio (mg Mg/L) 128,99 ± 23,11 134,61 ± 35,45 -- 

 

Como se pode observar pela Tabela 4 na ARM existem vários parâmetros que estão 

acima do valor legislado, salientando os sulfatos, os óleos e gorduras, o ferro e o zinco, 

daí a necessidade de tratamento destes efluentes. 
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Como se pode observar através dos resultados da CBO5 e da CQO a matéria orgânica 

presente nestes efluentes é baixa, atingindo assim um valor de CBO/CQO. 

Uma vez que a água proveniente da mina não é só proveniente da drenagem ácida é de 

esperar que este efluente tenha na sua constituição óleos e gorduras, pois também são 

encaminhados para a superfície efluentes resultantes da limpeza e manutenção de 

equipamentos (gasóleos e óleos lubrificantes). 

No que diz respeito aos parâmetros ferro e sulfatos, estes encontram-se em valores 

muito altos devido a dois fatores sendo eles a oxidação da pirite que ocorre no fundo da 

mina e também devido a sua presença na água industrial proveniente do Cerro da Mina, 

Relativamente ao zinco também era de esperar que este se encontre na ARM, pois esta 

mina faz extração deste composto. 

É ainda de salientar que o valor de cálcio é elevado devido ao facto da ARM ser sujeita 

a uma floculação/sedimentação utilizando Hidróxido de Cálcio antes de ser encaminhada 

para a ETAM, e também devido ao facto de, no Cerro da Mina, algum cálcio ao reagir 

com o sulfato formar gesso (CaSO4•2H2O). 

O pH, o ferro, o zinco e os sulfatos são quatro dos parâmetros mais preocupantes destes 

tipos de efluentes, como se pode observar pela Tabela 5, estes valores também são 

preocupantes em estudos realizados sobre esta temática. 

Tabela 5 – Valores de outros estudos realizados sobre a mesma temática 

 Parâmetros 

Autores pH Ferro 

(mg Fe / L) 

Zinco 

(mg Zn / L) 

Sulfatos 

(mg SO4
2- / L) 

(Batty et al., 2004) 2,85 311 ---- 8932 

(Batty et al., 2005) 2.35 43,7 1,29 3110 

(Chen et al., 2014) 2,43 331,2 80,41 ---- 

(Falayi e Freemen, 2013) 2,84 532 ---- 3522 

(Gitari, 2007) 2,91 250,8 17,7 6155 

(Gitari et al., 2008) 2,91 279,2 17,7 ---- 

(McCauley et al., 2008) 2,61 113 1,61 1007 

(Strosnider et al., 2012) 3,58 69 546 1180 

 



Relativamente á ARMT salienta-se que apenas os sulfatos se encontram num valor 

acima do que está fixado pela legislação. Este facto devesse, quer à elevada concentração 

de sulfatos que a ARM já apresenta e também devido à oxidação de diferentes tipos de 

tiossais formados aquando a oxidação da pirite. 

É importante ter em consideração que não foram analisados todos os parâmetros 

mencionados na legislação. 

 

4.2. Estudo do tratamento por fitoremediação  

Foi estudada a possibilidade de utilizar uma ZHA piloto com escoamento sub-

superficial vertical e plantada com Vetiveria zizanioides e tendo como matriz de suporte 

agregados leves de argila expandida (Leca) para tratar ambos os efluentes. 

4.2.1. Utilização de fitoremediação como meio de tratamento da ARM 

Como referido na secção 3.2.1. para tratamento da ARM, num primeiro ensaio, 

realizado com dois leitos em série de acordo com a Figura 13 presente na mesma secção, 

foi administrado no leito o sobrenadante da precipitação ocorrida aquando a adição de 

água da torneira. 

É de referir que foi realizado outro ensaio com a ARM, como já foi referido na secção 

3.2.1., mas os seus resultados serão apresentados e discutidos após apresentação dos 

resultados obtidos no pré tratamento realizado a este efluente, por um motivo de 

organização. 

O pH é um parâmetro muito importante nestes sistemas. De acordo com (Woulds, et 

al., 2004) a baixa eficiência na remoção de contaminantes (média 25%) é atribuída ao 

baixo pH (2,6), enquanto eficiências mais elevadas foram reportadas a pH 6 (Jarvis e 

Younger, 1999) pH extremamente baixo pode aumentar a solubilidade dos hidróxidos de 

Fe e também suprimir a redução de SO4
2-

 pelas SRB (Bactérias redutoras de sulfatos). 

 

 

 





















No que diz respeito aos tiossulfatos, estes diminuem em ambos os ensaios, cerca de 1 

g S-S2O3
2-/m2.d, sendo que em termos estatísticos esta diminuição não é significativa 

(p>0,05). Esta diminuição pode ser devida ao facto de, na presença de oxigénio, este 

composto seja oxidado a tetratrionato. Uma vez sob a forma de tetratrionato pode ainda 

ser reduzido a enxofre orgânico, quando está exposto a condições anóxicas.  

É ainda de realçar que nos dois ensaios realizados com ambos os efluentes não foi 

possível quantificar todas as formas de enxofre que eram necessárias para a realização de 

um balanço global de enxofre, mas realizando este balanço apenas com as formas 

quantificadas constata-se que o enxofre diminui do afluente para o efluente, o que leva a 

acreditar que foram formadas as formas de enxofre que não se conseguiram quantificar. 

 

4.3. Ensaios ecotoxicológicos 

Estes ensaios foram realizados na ARM e ARMT antes e após o tratamento através da 

ZHA. É de realçar que os ensaios realizados com a ARM foram antes de esta ser sujeita 

a precipitação química. 

Na Figura 30 pode-se observar a variação que ocorre na taxa de crescimento da P. 

subcapitada antes e após as ZHA com n = 6. 

Figura 30 - Taxa de crescimento (d-1) da microalga P. subcapitata exposta durante 3 dias às diferentes fracções do 
efluente de entrada e saída antes e após a ZHA (média ± DP: n=6; *p<0.005; Dunnet test) 
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Após realização deste ensaio ecotoxicológico pode-se visualizar que as taxas de 

crescimento deste organismo aumentaram, contrariamente ao que era de esperar, o que se 

pode observar através das taxas de crescimento obtidas. 

Através do ensaio utilizando P. subcapitada concluiu-se que o efluente após 

tratamento pela ZHA continua a apresentar toxicidade, o que pode ser justificado 

provavelmente por existirem no leito formas de enxofre, como o tiossulfato e o sulfito, 

que são tóxicas para a microalga. Em estudos realizados por Hiriart-Baer et al., (2006) 

verificou-se que ao aumentar a concentração de tiossulfato (S2O3
2-) na solução de estudo 

a taxa de crescimento da P. subcapitada diminuía, o que leva a concluir que este composto 

é tóxico para esta microalga. Segundo Brychkova et al., (2007) o sulfito (SO3
2-) também 

é tóxico quer para os animais quer para as plantas, sendo este efeito demonstrado em 

várias espécies de microalgas. 

 

Relativamente aos bioensaios realizados com recurso à bactéria V. fischeri e ao 

crustáceo T. platyurus podem-se observar a partir da Tabela 6 os valores de UT obtidos. 

Tabela 6 – Valores de UT obtidos (%) nos bioensaios com bactéria V. fischeri e com o crustáceo T. platyurus após 
exposição com os efluentes antes e após a ZHA. 

 UT (%)  UT(%)  

 
V. fisheri  

(30 min) 

Classe de 

toxicidade 

T. 

platyurus  

(24 h) 

Classe de 

toxicidade 

ARM 8,20 Classe 2 20 Classe 3 

ARMT 1,56 Classe 2 4,42 Classe 2 

ARM após ZHA n.t. Classe 1 38,46 Classe 3 

ARMT após ZHA n.t.  Classe 1 20,83 Classe 3 

 

T. platyurus continuou a ser sensível ao efluente após ZHA, seguindo o mesmo padrão 

observado com a microalga, efeito que pode ser justificado pelo aumento de outras formas 

de enxofre no efluente. 

Já relativamente ao V. fisheri, este organismo apresenta sinais de toxicidade a ambas 

os efluentes em estudo antes tratamento, após tratamento os efluentes são classificados 

como não tóxicos para este organismo. 



























Para o correto desenvolvimento das plantas, estas necessitam de azoto durante o seu 

ciclo de vida e a concentração deste depende da planta, do tipo de azoto que se encontra 

no meio, das condições operatórias, entre outras (Almeida, 2012). 

A quantidade de azoto assimilado pela planta, influência a capacidade de interceção 

da luz e a capacidade fotossintética da cultura, por consequência. Ambas são beneficiadas 

se o N for alocado na biomassa aérea (Lino, 2014). 

Como este é essencial para o desenvolvimento das plantas, quando se encontra em 

défice inibe o crescimento das plantas. Por sua vez quando este está em excesso leva a 

desenvolvimentos vegetativos exuberantes (Almeida, 2011). 

Nos ensaios realizados pode-se observar que o teor em azoto diminui nos leitos que 

foram alimentados com ARMT, este facto pode ser devido à diminuta concentração de 

azoto no efluente, sendo este insuficiente para a assimilação pela planta e também devido 

às perdas de azoto na forma de amónia resultante da decomposição de plantas (Dâmaso, 

2008). 

O aumento deste elemento nos leitos é justificável, pois o branco é alimentado com 

meio mineral (tem azoto na sua constituição) e as plantas que estão no chão tem como 

matriz de suporte o solo e este também tem azoto na sua constituição, já relativamente ao 

leito 2, e mesmo que a ARM tenha pouco azoto na sua constituição, este foi o suficiente 

para a assimilação de azoto pela planta.  

Este composto poder ter diminuído nos leitos 0 e 3 devido ao facto deste ter sido 

transportado da região foliar para a região radicular. 
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A razão Cla/Clb é um indicador do funcionamento dos pigmentos e da adaptação à luz 

do aparelho fotossintético. Segundo (Alexandre, 2016) plantas expostas ao sol exibem 

razões Cla/Clb 3,2-4,0, enquanto as plantas de sombra apresentam menores valores (2,5-

2,9).  

Nos ensaios realizados os valores Cla/Clb variam entre 0,88 e 1,40 no princípio dos 

ensaios e entre 1,45 e 1,64 no fim dos ensaios, estando assim abaixo do referido por 

(Alexandre, 2016). Estes valores podem dever-se ao facto da planta ter a capacidade de 

acumulação de metais. 

Assim, através destes dados consegue-se chegar à conclusão de que os efluentes 

utilizados para este trabalho não são tóxicos para este tipo de plantas, no entanto têm 

influência sobre o seu crescimento devido à elevada concentração de compostos de 

enxofre como sulfitos e tiossulfatos.  

  



5. Considerações finais  

As análises realizadas à qualidade da água de ambos os efluentes em estudo revelaram 

que ambos não estavam aptos para descarga no meio recetor, apesar da ARM ter na sua 

composição metais pesados que excedem a legislação, existem ainda os compostos de 

enxofre que estão em excesso não só neste efluente como na ARMT. 

Após aplicação da ARM nas ZHA surgiu a necessidade de aplicação de uma diluição. 

Após esta diluição o efluente foi aplicado aos leitos e conseguiu-se uma remoção dos 

compostos de enxofre analisados 

Como no ensaio em série, após a diluição, foram formados precipitados, optou-se pela 

aplicação de um pré-tratamento intitulado precipitação química, de modo a não 

comprometer o tratamento por ZHA. Através deste tratamento conseguiu-se uma 

remoção de metais pesados por precipitação, mas também de sulfatos, numa ordem de 

57%. Este tratamento foi utilizado a um pH de 11 e com um tempo de agitação de 50 

minutos. Após este tratamento, o efluente foi sujeito a uma carbonatação natural, cerca 

de 7 dias, para que o pH diminuísse. Durante este processo também foi notória a remoção 

de sulfatos, na ordem dos 53 %. 

Após estes pré tratamentos o efluente foi aplicado nas ZHA conseguindo através destas 

que as cargas dos compostos de sulfatos e sulfitos diminuíssem, mas que a carga de 

tiossulfatos aumentasse irrisoriamente. 

A diferença nas eficiências de remoção e na variação dos parâmetros analisados nos 

dois ensaios com a ARM deve-se ao facto de o efluente em estudo ser de uma recolha 

diferente, das cargas hidráulicas aplicadas serem diferentes e também devido a fatores 

operacionais.  

Relativamente à ARMT, também foram realizados dois ensaios, um em série e outro 

em paralelo. Em ambos observa-se uma diminuição de todos os parâmetros analisados, 

excetuando os sulfatos no segundo ensaio. Este aumento pode ser devido ao facto das 

concentrações de sulfatos aplicadas no sistema serem muito elevadas e as bactérias terem 

dificuldade na sua redução. 

É também de salientar que não se consegue fazer um balanço geral do enxofre no 

sistema, uma vez que não foi possível determinar todas as formas de enxofre que era 
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esperado que se formassem ou que diminuíssem, no entanto, com recurso às formas 

calculadas pode-se concluir que houve uma diminuição de enxofre no sistema. 

Relativamente aos ensaios ecotoxicológicos pode-se concluir que a ARM é 

considerada como sendo tóxica para o V. fischerie e para o T. platyurus respetivamente 

na classe 2 e 3. Após tratamento a toxicidade para o V. fischerie passa para a classe 1, já 

para o T. platyurus mantem-se na classe 3. No que diz respeito aos ensaios com P. 

subcapitada  esta apresenta sinais de toxicidade antes e após tratamento, no entanto após 

tratamento esta toxicidade é mais reduzida. 

Em relação à ARMT concluiu-se que esta está inserida na classe 2 de toxicidade quer 

para o V. fischerie quer para o T. platyurus. Após tratamento passa-se a inserir na classe 

1 no caso do V. fischerie e na classe 3 no caso do T. platyurus. Já relativamente à P. 

subcapitada  constatou-se que esta apresenta sinais de toxicidade quando exposta quer ao 

efluente bruto quer ao efluente tratado. 

Este aumento de toxicidade dos efluentes após tratamento pode ser devido ao facto 

destes terem na sua constituição inúmeros compostos que são tóxicos para estes 

organismos, como é o caso dos metais pesados e de compostos de enxofre, como o sulfito 

e o tiossulfato. 

Após a monitorização e análise das plantas no início e no fim do tratamento conseguiu-

se chegar a algumas conclusões, tais como: o leito alimentado com a ARM foi onde 

ocorreu um menor crescimento da planta; no geral a matéria seca aumentou; o Azoto 

Kjedhal apenas diminuiu nos leitos alimentados com a ARMT; no fósforo ocorreu uma 

diminuição nos leitos abastecidos pelos efluentes, mas um aumento nos leitos referência; 

o sódio aumentou nos leitos abastecidos pela ARMT e num de referência; o potássio 

apenas diminui num dos leitos de referência; as clorofilas aumentaram em todos os leitos 

sendo este sinal de um bom estado de saúde das plantas. 

Pode-se, por fim, concluir que o tratamento através das ZHA é eficaz na 

remoção/diminuição de compostos de enxofre, no caso da ARM seguido a um pré 

tratamento por precipitação química e no caso da ARMT diretamente. No entanto, este 

não é eficaz na remoção/diminuição da toxicidade, uma vez que nas ZHA estão presentes 

e formam-se compostos que são tóxicos para os organismos utilizados. 

 



Como trabalho futuro sugere-se: 1) a continuidade destes estudos aumentando assim 

o tempo dos ensaios; 2) avaliação quer da remoção de metais por parte da ZHA, quer da 

assimilação por parte das plantas; 3) avaliação da ecotoxicidade após pré tratamento por 

precipitação química; 4) utilização de outras concentrações de Ca(OH)2 de modo a 

encontrar a concentração adequada; 5) obter parâmetros operacionais para que se possa 

aplicar este tratamento em grande escala de modo a melhorar a qualidade dos efluentes 

em estudo. 
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7. Anexos 

Anexo I - Parte do anexo XVIII do Decreto-lei nº 236/98 de 1 de Agosto referente 

aos valores limites de emissão para descarga de águas residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – Metodologia dos parâmetros físico químicos analisados 

Tabela 7 – Metodologia utilizados para os parâmetros físico-químicos  

Parâmetro Unidade Técnica Analítica 

pH Escala de Sorensen Potenciometria 

Condutividade  µS/cm Conductometria 

Potencial redox Mv Potenciometria  

Temperatura ºC Termometria  

CBO5 mg O2 /L Método respirométrico 

CQO mg O2 /L Método do Dicromato 

Oxigénio Dissolvido mg O2 /L Método de Winkler 

Ferro mg Fe /L EAM 

Óleos e Gorduras mg /L Destilação  

Sulfuretos mg S /L Titulação 

Sulfitos mg SO3 /L Titulação 

Sulfatos mg SO4 /L EAM 

Tiossulfatos mg S2O3 /L Titulação 

Fósforo mg P /L EAM 

Azoto Amoniacal mg NH4 /L Volumetria  

Azoto Kjedhal mg N /L Volumetria 

Nitratos mg NO3 /L EAM 

Nitritos mg NO2 /L EAM 

Zinco mg Zn /L EA 

Cobre mg Cu /L EA 

Alcalinidade mg HCO3 /L Volumetria 

Dureza mg CaCO3 /L Volumetria 

Cálcio mg Ca /L CI 

Potássio mg K /L CI 

Magnésio  mg Mg /L CI 

*VLE – Valor Limite de Emissão; EAM – Espectrometria de Absorção Molecular; EA – 

Espectrometria Atómica; EASC – Espectrometria de Absorção sem Chama; CI – Cromatografia 

Iónica. 
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Anexo III – Métodos utilizados para avaliar o desempenho das plantas utilizados nos 
ensaios  

Tabela 8 – Metodologia utilizada na avaliação do desempenho da planta utilizada 

 

 

Métodos executados segundo Lichtenthaler, (1987) e Miller, (1998).  

Parâmetro Método 

Matéria Seca Método Gravimétrico 

Humidade Método Gravimétrico 

Azoto Kjedhal Método de Kjedhal 

Fósforo Espectrofotometria de Absorção Molecular 

Sódio Fotometria de chama 

Potássio Fotometria de chama 

Clorofila Espectrofotometria de Absorção Molecular 



Anexo IV - Resumo submetido para apresentação oral do II Congresso Nacional das 
Escolas Agrárias 

Avaliação da eficiência, química e ecotoxicológica do uso de 

fitoremediação no tratamento de efluentes de mina 
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Na atividade mineira cerca de 70 % do material retirado da mina é rejeitado, sob a 

forma de resíduos sólidos de extração, resíduos de processamento e águas da mina. 

As águas da mina podem, incluir qualquer água que circule na mina, quer as águas da 

chuva, superficiais, subterrâneas quer as águas utilizadas nas diferentes fases da atividade 

mineira. Estas adquirem um quimismo diferente ao contatarem com estruturas 

mineralizadas ou com os depósitos de resíduos, passando a ser classificadas assim como 

águas residuais da mina.  

No caso em estudo as águas residuais da mina possuem na sua composição, 

maioritariamente, metais pesados e compostos de enxofre, de modo a que estas 

necessitam ser tratadas de forma a poderem ser reutilizadas ou descarregadas no meio 

recetor. 

Assim, com este trabalho pretendeu-se estudar a possibilidade de utilização de Zonas 

Húmidas Artificiais (ZHA) plantadas com Vetiveria zizanioides para tratamento da água 

residual proveniente da Mina (ARM) e também afinação da água residual já tratada 

(ARMT) na estação de tratamento existente no local. Foi também objetivo deste trabalho 

avaliar a toxicidade que ambos os efluentes têm sobre organismos representativos de 

diferentes níveis tróficos do ecossistema.  
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Foi utilizada uma instalação piloto constituída por 4 leitos piloto, agrupados dois a 

dois e alimentados em modo vertical contínuo e em paralelo. Assim, dois foram 

alimentandos com ARM, outros dois com ARMT. A alimentação foi realizada em modo 

contínuo e escoamento sub-superficial vertical, com carga hidráulica aplicada a variar de 

76 l/m2.d a 144 l/m2.d. 

Foram recolhidas amostras de afluente e efluente de cada ZHA para determinação de 

pH, Oxigénio Dissolvido (O2), Potencial Redox, Sulfatos (SO4
2-), Sulfuretos (S2-), 

Sulfitos (SO3
2-), Tiossulfatos (S2O3

2-), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Zinco (Zn) e Cobre 

(Cu). Monitorizou-se semanalmente o crescimento da biomassa vegetal, em ambos os 

leitos e determinou-se a clorofila a e b (Chl a e Chl b), pigmentos e carotenoides, as 

concentrações de alguns nutrientes (P e N) e metais (Mg, Na e K) na biomassa vegetal. 

Não se observaram efeitos de toxicidade sobre o crescimento das plantas. 

 

Observou-se uma remoção de sulfato, sulfito, tiossulfato mais elevada na ARM. Assim 

obtiveram-se valores de eficiências de remoção de 46%, 5%, 40% na ARM e de 78%, 

11% 41% na ARMT, respetivamente. Relativamente ao ferro, as eficiências de remoção 

mais elevadas, como era de esperar, foram obtidas na ARM. 

 

De modo a alcançar o segundo objetivo foram realizados testes ecotoxicológicos 

utilizando quatro organismos distintos: Vibrio fischeri, Pseukircheneriella subcapitata, 

Daphnia magna e Thamnocephalus platyurus. 

No que diz respeito aos ensaios ecotoxicológicos, estes comprovaram a elevada 

toxicidade da ARM e apenas toxicidade na ARMT quando esta se encontra em elevadas 

concentrações. 

 

 

 


