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Resumo 

O vinho, acompanhando a evolução sociocultural e económica desde o Oriente ao 

Ocidente, tem desde sempre um grande impacto no Mundo. É dos produtos com maior 

expressão na agricultura: gera riqueza, incentiva o comércio mundial, e agrega as populações 

com os seus produtos. Dada a elevada relevância económica e cultural da produção vinícola, 

assim como o forte crescimento do setor, é essencial compreender e minimizar os impactes 

ambientais inerentes a esta atividade. Efetivamente, a interação desta atividade com o meio 

ambiente tem causado impactes, nomeadamente, o consumo excessivo de recursos hídricos, 

energéticos e a produção de resíduos. 

Com esta dissertação pretendeu-se confirmar a eventualidade da reutilização dos 

efluentes vinícolas (EVs) para rega de espaços ornamentais, o que permitiria à indústria vinícola 

otimizar a reutilização dos efluentes vinícolas, diminuindo assim a quantidade de resíduos. Para 

tal, foi realizado um estudo de caracterização físico-química de um efluente vinícola simulado 

e, posteriormente, testes de fitotoxicidade em sementes de Cucumis sativus, Lepidium sativum, 

mistura de relva e Sinapis alba, e um ensaio de rega com plantas envasadas da espécie Petunia 

x atkinsiana. Após a realização do ensaio de rega realizaram-se análises biométricas, 

fisiológicas, bioquímicas e histológicas para avaliar a interferência dos EVs no 

desenvolvimento das plantas. 

Verificou-se que, o efluente vinícola não interferiu negativamente na germinação das 

sementes e desenvolvimento das raízes, portanto não foi tóxico para as sementes de mostarda 

branca, mistura de relva e pepino. Para as sementes de agrião-de-jardim o efluente foi 

moderadamente tóxico (Índice de Germinação=76,7%). . Da análise dos resultados obtidos no 

ensaio com P. x atkinsiana concluiu-se que as plantas regadas com o efluente vinícola 

(EV100%) e as plantas Controlo apresentavam maior crescimento em relação aos tratamentos 

efluente diluído (EV60%) e efluente corrigido (EVT). Também se verificou um aumento de 

espessura das folhas nas plantas regadas com EV100% o que sugeriu uma melhor adaptação a 

condições de stresse ambiental. 

Contrariamente aos resultados obtidos nos testes de fitotoxicidade, verificou-se que o 

tratamento EV60% apresentou resultados menos positivos. A razão para que tal tenha 

acontecido prende-se com o facto de numa placa de Petri as plantas ficarem diretamente sujeitas 

aos inibidores de crescimento presente no efluente, o que não aconteceu no ensaio de rega. É 

provável que o solo tenha atenuado o efeito dos compostos fenólicos presentes nos efluentes 
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vinícolas. Por outro lado, a maior concentração de matéria orgânica presente no EV100% 

relativamente ao EV60% favoreceu o maior crescimento das plantas. 

Em suma, este estudo permitiu concluir que a rega de espécies verdes com EVs é possível. 

Contudo, mais estudos deverão ser realizados, em mais espécie e com efluentes vinícolas com 

caraterísticas distintas para complementar os resultados deste estudo. 

 

Palavras-chave: Águas residuais; Análise de crescimento; Efluentes vinícolas; 

Fitotoxicidade; Petunia x atkinsiana, Trocas gasosas. 
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Abstract 

Wine, accompanying socio-cultural and economic development from the East to the 

West, has always had a great impact on the World. It is one of the most expressive products in 

agriculture: it generates wealth, encourages world trade, and aggregates people with their 

products. Due to the high economic and cultural importance of wine production, as well as the 

strong growth of the sector, it is essential to understand and minimize the environmental 

impacts inherent to this activity. Effectively, the interaction of this activity with the 

environment has caused impacts, like the excessive consumption of water resources, energy 

and waste production. 

The objective of this dissertation was to confirm the eventuality of the reuse of winery 

wastewater (EVs) for irrigation of ornamental species, which would allow the wine industry to 

optimize the reuse of winery effluent, thus reducing the amount of waste. Therefore, it was 

made a physicochemical characterization of a simulated EVs, phytotoxicity test in a seed 

Cucumis sativus, Lepidium sativum, grass mixture and Sinapis alba and an irrigation 

experiment with Petunia x atkinsiana plants of growing in pots. After performing the irrigation 

experiment, physiological, biochemical and histological analyses were performed to evaluate 

the influence of the EVs in plants development. It was verified that, the EVs did not interfere 

negatively in seeds germination and root development, therefore it was not phytotoxic to the 

cucumber, white mustard and grass mixture seeds. For the watercress seeds the effluent was 

moderately toxic (Germination Index = 76,7%). 

From the analysis of the results obtained in the P. x atkinsiana assay, it was concluded 

that the plants irrigated with the winery wastewater (EV100%) and the Control plants presented 

higher growth in comparison to the diluted effluent treatments (EV60%) and the corrected 

effluent (EVT). There was also an increase of leaf thickness in the plants irrigated with EV100% 

which suggests a better adaptation to stress conditions.  

Contrary to the results obtained in the phytotoxicity tests, it was verified that the EV60% 

treatment presented less positive results than in the experiment with growing in pots. The reason 

is that in a Petri dish the plants are directly subject to the growth inhibitors present in the 

effluent, which did not happen in the irrigation experiment. It is likely that the soil has 

attenuated the effect of the phenolic compounds. It was concluded that the higher concentration 

of organic matter present in the EV100% compared to the EV60% favoured the higher growth 

of the plants. 



x 

 

In summary, this study allowed us to conclude that irrigation of green spaces with EVs is 

possible and viable. However, further studies should be performed, also in more species, to 

complement the results of this study. 

 

Keywords: Gas Exchange. Growth analysis; Petunia x atkinsiana; Phytotoxicity; 

Wastewater; winery wastewater. 
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1. Introdução e Objetivos  

A história do vinho confunde-se com a história da humanidade. Desde sempre 

desempenhou um papel importante em quase todas as civilizações, acompanhando a evolução 

sociocultural e económica desde o Oriente ao Ocidente. É dos produtos com maior expressão 

na agricultura, sendo por isso um setor valorizado mesmo por países não tradicionais na 

atividade (IVV, 2009). Além de gerar riqueza e de incentivar o comércio mundial, os produtos 

advindos desta atividade agregam as pessoas de diversas formas, desde confraternizações, à 

busca de lazer, ou através da cultura e do ambiente, na contemplação das belas paisagens. 

A vitivinicultura é uma atividade com grande impacto económico no Mundo globalizado; 

sendo tradicionalmente dispersa, possui um elevado número de adegas e de produtores a nível 

mundial. Estes últimos têm como constante preocupação a otimização da produção de vinho, 

fator este fundamental para a atividade. 

Dada a elevada relevância económica e cultural atribuída à produção do vinho, assim 

como o forte crescimento do setor, é essencial que se realizem estudos para compreender e 

minimizar os impactes ambientais inerentes a esta atividade. 

Efetivamente, a interação desta atividade com o meio ambiente tem causado alguns 

impactes, nomeadamente, o consumo excessivo de recursos hídricos, energéticos e a produção 

de resíduos (Lucas e Peres, 2011). Neste contexto, a prevenção da contaminação dos recursos 

hídricos e a gestão dos efluentes provenientes da adega, são medidas fundamentais de 

desenvolvimento a nível ambiental e económico para a evolução sustentável do setor. Esta deve 

ser vista como uma área de oportunidades com base nas premissas de que os resíduos são 

recursos e de que a sustentabilidade e a competitividade económica estão intimamente 

relacionadas (Rodrigues et al., 2006). Assim, é primordial promover a sustentabilidade 

ambiental, as práticas enológicas integradas, a qualificação das explorações e a gestão 

ambiental, através do desenvolvimento de conhecimentos mais aprofundados da gestão dos 

efluentes vinícolas (EVs) assim como a sua valorização (Pirra, 2005). 

Relativamente a Portugal, este ainda se destaca como um dos países com uma das maiores 

disponibilidades de água por habitante. No entanto, o consumo de água por pessoa aumenta de 

ano para ano e a manutenção deste recurso é fundamental e muito dispendiosa. São os setores 

da indústria, agrícola e doméstico os que usufruem de maiores quantidades de água, tendo, 

obrigatoriamente, maior interesse na redução deste consumo. Neste seguimento, os princípios 

económicos, ambientais e legislativos pressionam cada vez mais os setores anteriormente 

citados para a implementação de medidas mais rigorosas e eficientes. 
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Devido à suscetibilidade do setor agrícola a problemas sociais, económicos e ambientais, 

e à frequente ocorrência de fenómenos ambientais extremos (secas muito intensas e cheias 

devastadoras), a produção e a qualidade dos produtos são postas em causa, afetando mesmo a 

sustentabilidade económica das empresas (Costa, 2015). 

Por conseguinte, é de extrema importância o uso dos recursos ambientais de forma 

racional para que se evitem desperdícios e simultaneamente se desenvolvam atividades que 

minimizem a sua própria degradação, ou ainda, considerar atividades de reutilização (Cordeiro, 

2012; Lopes, 2015). A utilização de tecnologias e os cuidados com o meio têm que coexistir e 

persistir equilibradamente durante os processos vinícolas; as práticas ambientais têm de ser 

implementadas e estendidas desde as vinhas até aos fornecedores, e o interesse por recuperar e 

reutilizar as águas residuais deve ser prioritário (Hirzel et al., 2017).  

Quanto maior a escassez de recursos hídricos no Mundo, maior será a tendência para se 

recorrer à reutilização das águas residuais resolvendo-se os problemas atuais de insegurança 

hídrica, e havendo a possibilidade de conservar as valiosas fontes de água fresca, aumentando 

a eficiência da utilização de materiais (Tram Vo et al., 2014; Hirzel et al., 2017). 

A utilização de efluentes vinícolas para a rega é a chave para o desenvolvimento 

ambientalmente sustentável da indústria (Gvozdenac et al., 2014). Esta é, no entanto, uma 

hipótese exigente e com necessidade de investigação, uma vez que os efluentes vinícolas 

gerados numa adega possuem grande complexidade e variedade, representando um grave 

problema ambiental caso não sejam tratados e destinados de forma correta (Oliveira, 2013).  

O objetivo da presente dissertação foi investigar a hipótese de reutilizar efluentes 

vinícolas (EVs) para rega de jardins ornamentais. Para tal, caraterizou-se física e quimicamente 

o efluente e definiu-se um possível tratamento para o mesmo, no caso de ele não apresentar os 

parâmetros exigidos por lei. Após a caraterização, realizaram-se estudos fisiológicos sobre a 

reutilização de EVs para rega de espécies vegetais com ensaios de fitotoxicidade, onde se 

avaliou o índice de germinação (GI) (baseado na germinação de sementes e no crescimento 

inicial das raízes de diferentes espécies de plantas herbáceas). A posteriori, utilizaram-se os 

efluentes na rega de Petunia x atkinsiana, com o objetivo de observar os efeitos e compará-los 

às práticas convencionais de rega. Realizaram-se análises fisiológicas, bioquímicas e 

histológicas de modo a avaliar a interferência do efluente vinícola no seu desenvolvimento. 

Confirmar a eventualidade da reutilização das águas residuais das adegas permitirá à 

indústria vinícola otimizar a reutilização dos efluentes vinícolas, produzido assim uma menor 

quantidade de resíduos.  
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Na sequência desta investigação, esta dissertação está dividida em seis capítulos, 

correspondendo o primeiro à Introdução; o segundo à caraterização do setor vinícola, desde a 

produção do vinho até à caraterização do efluente; o terceiro à importância da reutilização do 

efluente tratado para rega; no capítulo quarto - Materiais e Métodos - é descrita toda a 

metodologia utilizada na investigação; no quinto são apresentados e discutido os resultados; e 

por último, no capítulo sexto, as Conclusões e Considerações Finais. 
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2. Setor Vinícola 

2.1 Caraterização do Setor  

O vinho é uma bebida alcoólica consumida amplamente em todo o Mundo (Rochard et 

al., 1999). A vitivinicultura é uma atividade economicamente importante no Mundo 

globalizado, além de gerar riqueza, os produtos dela advindos, agregam as pessoas de diversas 

formas: em confraternizações, na busca de lazer e na contemplação do território através da 

cultura e do ambiente. Nas últimas décadas este setor tem sido valorizado mesmo por países 

não tradicionais na atividade.  

Na lista dos maiores produtores mundiais, a Itália continua no topo da lista, seguida pela 

França, Espanha e Estados Unidos. Portugal aparece na 11ª posição (Figura 2.1). No entanto, a 

produção mundial de vinho caiu 3,2% em 2016: 267 milhões de hectolitros (MhL), contra os 

276 MhL em 2015. Em Portugal, no ano passado, registou-se uma quebra de 15% na produção 

em comparação com 2015. Mas no Brasil, por exemplo, a descida foi ainda mais acentuada, 

55% e é justificada pelas alterações climáticas (OIV, 2017). 

 

 

Figura 2.1 – Evolução mundial da produção de vinho, adaptado de: IVV, 2017. 

 

A Europa é o continente que produz maior quantidade de uvas e o que contribui para 

estabelecer no Mundo o conhecimento e a cultura do vinho. Neste ranking, Portugal ocupa a 5ª 

posição (OIV, 2017). 
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O aumento da produção de vinho está associado ao aumento da concentração de efluentes 

vinícolas. Devido à sua composição específica e à elevada carga orgânica, os efluentes vinícolas 

são um problema ambiental em todos os países produtores, especialmente nos países Europeus 

(França, Espanha, Itália e Portugal) (Lucas e Peres, 2011). 

Portugal é um país com uma longa tradição na produção de vinho, tendo sido exportador 

deste produto desde os tempos primórdios. A produção de uvas e de vinho é tradicionalmente 

dispersa, com elevado número de produtores de uvas e um elevado número de pequenas adegas. 

O clima de Portugal continental apresenta grande variabilidade, embora influenciado 

pelas caraterísticas mediterrânicas. Associado a este clima favorável, o solo ostenta também 

excelentes condições para a cultura da vinha em todo o território e para a produção de vinhos 

de excelente qualidade, com forte personalidade, vincadas pelas castas autóctones.  

O vinho está presente na história de Portugal desde o século 2000 a.C., e acompanhou 

todas as guerras históricas e nunca esquecidas. Acompanhou gregos, celtas, romanos, 

muçulmanos, cristãos, até ao presente momento. A verdade é que esta história vinícola deu 

muito que falar, desde tratados com Inglaterra para a exportação de vinhos, ao vinho ser usado 

como moeda de troca na altura da expansão portuguesa. Ainda, o envelhecimento suave dos 

vinhos proporcionado pelas longas viagens de navio, pelo calor e pela própria permanência nos 

tonéis, tornava-os distintos e de grande qualidade, sendo comercializados a valores elevados 

(IVV, 2009). 

Com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia ocorreu uma autêntica revolução no 

setor vitivinícola português com a criação de adegas desenvolvidas, equipadas com cubas de 

aço inoxidável e com controlo de temperatura, com a reorganização das Regiões Demarcadas 

e a criação de sistemas de classificação de vinhos, entre outras alterações (Cardeira, 2009). 

O vinho foi assim, durante séculos, o mais importante produto do comércio externo 

português, incentivando o crescimento da economia e da regularização da produção e 

comercialização, de forma a garantir ao consumidor a qualidade e genuinidade dos vinhos, bem 

como, o controlo da produção (Pirra, 2008). 

Atualmente, a produção de vinho tem um efeito muito positivo no equilíbrio da balança 

comercial portuguesa, apresentando, igualmente, um elevado volume de negócios e valor 

acrescentado. O setor vinícola, para além do valor económico anteriormente referido, apresenta 

grande relevância no emprego que proporciona na fase de produção da uva, promovendo, ainda, 

o desenvolvimento das zonas rurais (Viniportugal, 2016). 
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No conjunto das regiões vitícolas demarcadas e regulamentas, Portugal é, a nível mundial, 

o país com maior superfície vitícola relativamente à sua superfície agrícola útil. Portugal conta 

atualmente com 33 Denominações de Origem e 8 Indicações Geográficas. Este tipo de 

classificação tem como principal objetivo garantir ao consumidor final, a origem do vinho 

produzido e que este esteve sujeito a vários tipos de controlo de forma a garantir a sua qualidade 

(Pirra, 2005). 

Segundo a Viniportugal (2016), a reputação internacional dos vinhos portugueses é 

inquestionável. As exportações de vinho português demonstram também o dinamismo do setor 

uma vez que registam um desempenho bastante favorável.  

Portugal é detentor de uma vasta área de produção de vinho, constituída por catorze 

regiões vinícolas (Tabela 2.1), ainda que a quantidade de vinho produzido tenha diminuído 

entre os anos 2015 e 2017. 

 

Tabela 2.1 – Evolução da produção total por região vinícola, em Portugal (adaptado de IVV, 2017). 

Evolução da produção total por região vinícola  

(hL) 

Região Vinícola  2015/16 2016/17 (*) 

Minho 874 491 730 063 

T. Montes 112 407 76 539 

Douro 1 612 670 1 336 612 

Beira 

Beira Atlântico 272 680 195 469 

Terras do Dão 342 316 237 437 

Terras da Beira 226 203 255 715 

Terras de Cister 67 052 69 711 

Tejo 611 183 555 647 

Lisboa 1 202 711 991 093 

P. Setúbal 504 129 462 473 

Alentejo 1 152 184 1 048 945 

Algarve 13 630 10 419 

Madeira 45 747 33 849 

Açores 10 404 5 845 

Total 7 047 805 6 009 817 

*Dados em janeiro de 2017 

 

O setor vitivinícola português carateriza-se por uma tradição de interprofissionalismo 

concretizado nas dezoito Comissões Vitivinícolas Regionais e Entidades Certificadoras, as 

quais desempenham um importante papel no controlo, gestão e acompanhamento técnico dos 

vários agentes económicos na área da produção de vinhos certificados. 



7 

 

Associada à produção de vinho está a respetiva produção de EVs. Segundo Pirra (2008), 

estima-se que em Portugal sejam produzidos EVs com uma carga poluente equivalente à gerada 

por 2 milhões de habitantes. 

Ao longo de quase dois milénios, fez-se, na encosta xistosa do vale do Douro, uma 

paisagem vitícola singular, um vinho excecional. Mais do que um dom da natureza, o vinho do 

Porto é, na sua essência, a espessura histórica, um património cultural coletivo de trabalho e 

experiências, saberes e arte, que gerações e gerações acumularam. O vinho do Porto foi e é um 

produto chave da economia nacional e ainda mais um valor simbólico que distintamente 

representa a portugalidade no Mundo (IVDP, 2017). 

Reconhecendo o valor universal e excecional da paisagem vitícola da Região Demarcada 

do Douro (RDD) está inscrita no património Mundial da UNESCO como paisagem cultural 

evolutiva viva (Pirra, 2005). É de salientar o facto de ter sido a primeira região demarcada e 

regulamentada do Mundo aquando da criação pelo Marquês de Pombal da Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1756 (IVV, 2017). 

A região, rica em microclimas como consequência da sua acidentada orografia, divide-se 

em três sub-regiões - Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, produzindo-se em cada uma 

delas vinhos de qualidade brancos, tintos e rosados, vinhos espumantes, licorosos e ainda 

aguardentes vínicas com especificidades próprias (Figura 2.2) (IVV, 2017).  
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Figura 2.2 – Representação cartográfica da RDD (fonte: IVDP, 2017). 

 

Na Tabela 2.2 são apresentados os diferentes vinhos produzidos na RDD, com as 

respetivas quantidades em hectolitros: DO Douro, DO Espumante; Indicação Geográfica (IG) 

Duriense; Moscatel, Vinho Generoso/Porto; Vinho. Conclui-se que a produção de 2016 total é 

inferior à de 2015. 

 

Tabela 2.2 – Produção de vinho na RDD (adaptado de: IVDP, 2017). 

Produção de vinhos na Região Demarcada do Douro  
(hL) 

Vinho 
Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

DO Douro 217 053 140 685 253 394 191 252 122 645 89 638 

DO Espumante 1 006 335 593 71 115 313 

IG Duriense 7 143 1 159 14 110 5 994 1 499 657 

Moscatel 896 1 330 29 707 31 417 596 636 

Vinho 87 423 19 421 76 855 34 409 9 420 5 297 

Vinho Generoso/Porto 291 380 295 457 379 350 400 942 104 373 108 768 

Total 604 901 458 386 754 010 664 084 238 648 205 309 
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Da globalidade do volume de vinho produzido na RDD, cerca de 50% é destinada à 

produção de "Vinho do Porto", sendo as restantes uvas destinadas à produção de vinhos de 

grande qualidade que apresentam a denominação de origem controlada "Douro" ou "Vinho do 

Douro". 

Sendo uma região de vasta importância no setor vinícola, é fundamental otimizar, inovar 

e investir na área de sustentabilidade ambiental e promover a melhor gestão de EVs. Segundo 

Pirra (2005), estima-se uma produção de EVs de 1 a 3 L.Lvinho
-1 na RDD. 

 

2.2 Tipos de Vinhos e Processos de Produção 

O vinho é uma bebida espirituosa resultante da fermentação de uvas, preferencialmente 

de qualidade, frescas, saudáveis e com adequadas condições de maturação. Por intermédio de 

leveduras, o açúcar presente no sumo da uva é transformado em etanol, dióxido de carbono e 

outros componentes secundários (Rodrigues et al., 2006; Lopes, 2015). 

A qualidade do vinho pretendido provém do controlo de vários processos, 

nomeadamente: controlo do transporte das uvas para o centro de vinificação; seleção e controlo 

sanitário das mesmas; verificação das condições de fermentação do mosto e a realização de 

todas as operações enológicas (Lopes, 2015). 

A indústria da vinificação é caraterizada por diferentes atividades no decorrer do ano que 

variam de acordo com a tipologia do vinho produzido. Por exemplo, na elaboração de vinho 

Branco é necessário retirar as películas dos bagos e qualquer parte lenhosa do cacho ainda 

existente, por outro lado, nos vinhos Tintos a presença dos mesmos elementos é fundamental 

para criar uma boa pigmentação. Na Figura 2.3 são apresentados, genericamente, os processos 

normalmente utilizados para a produção de cada tipo de vinho: Tinto, Branco e Rosé. 
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Figura 2.3 – Fluxograma de processos gerais da produção do vinho (adaptado de: Infovini, 2016). 

 

Receção de uvas - As uvas são colhidas entre agosto e outubro. São inicialmente 

recebidas no tegão da adega, pesadas, separadas e após análise do seu grau baumé (grau 

alcoólico e qualidade sanitária) passam para o esmagador e para o desengaçador, onde são 

efetuados o esmagamento e desengace da uva, respetivamente.  

Esmagamento - Este processo consiste em espremer os bagos e quebrar as peles que 

cobrem o bago da uva, para dar início à libertação do seu conteúdo. As uvas são transportadas 

através de uma prensa pneumática e, através da trituração, obtém-se mosto e resíduos sólidos. 

A quantidade de mosto produzida é de, aproximadamente, 80L.100kg-1 de uva.  

Decantação - Durante a decantação, o vinho é separado das borras e encaminhado, 

através de um sistema de bombagem, para tanques vazios que são preenchidos a 100% para 

posterior estabilização. 
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Maturação e estabilização - Nesta etapa pretende-se reduzir os cristais de tartarato 

(geralmente bitartarato de potássio) presentes no vinho. A maturação de um vinho é o período 

entre o fim da vinificação (marcado pelo fim das fermentações) e o seu engarrafamento. 

Durante a maturação, o vinho sofre inúmeras alterações acompanhadas por modificações de 

cor, aroma e sabor. 

Filtração - O processo de filtração tem como objetivo melhorar a qualidade do vinho, 

sendo efetuada normalmente recorrendo a filtros de terras de diatomáceas. As terras de 

diatomáceas são um pó inerte, proveniente de algas diatomáceas fossilizadas, que possuem 

dióxido de silício como principal constituinte. Esta operação tem dois objetivos principais: a 

clarificação e a estabilização microbiana. 

Clarificação - São removidas partículas de grandes dimensões que afetam o aspeto visual 

do vinho. Na estabilização microbiana, os organismos que afetam a estabilidade do vinho são 

removidos, reduzindo desse modo a probabilidade de ocorrer uma nova fermentação.  

Engarrafamento e embalagem - O vinho produzido é vendido a granel ou engarrafado, 

sendo transferido dos tanques para camiões de transporte ou para garrafas. O engarrafamento 

do vinho tem geralmente a duração de um semestre, sendo iniciado por volta do mês de março 

(Pirra, 2005; Lucas e Peres, 2011). 

 

2.3 Efluentes Vinícolas 

A produção industrial de vinho gera um grande volume de efluentes vinícolas, designados 

de EVs (Lucas e Peres, 2011). Este é principalmente o resíduo da limpeza dos equipamentos e 

das instalações das adegas, uma vez que estas devem ser meticulosamente limpas para evitar 

contaminação e deterioração (Mulidzi, 2001). O efluente vinícola é constituído por vários 

compostos químicos que podem prejudicar e causar um grave problema ecológico e por isso, 

precisam ser devidamente tratados antes da sua descarga no meio ambiente (Pirra, 2005; Lucas 

e Peres, 2011). Cada empresa produz efluentes com caraterísticas qualitativas e quantitativas 

diversificadas. Variam segundo a região, a tecnologia utilizada, o consumo de água, o tipo de 

vinho produzido, a dimensão das instalações, fatores ambientais e económicos e à variação da 

programação da tecnologia de vinicultor para vinicultor, o que contribui para a especialização 

do seu produto e por consequência, num efluente personalizado (Pirra, 2008).  

Estima-se que uma adega é capaz de produzir cerca de 1,3 a 1,5 kg.Lvinho
-1 produzido, 

sendo aproximadamente 75% de efluentes vinícolas, 24% de subprodutos de vinificação e 1% 

de resíduos sólidos (Lucas e Peres, 2011). A poluição orgânica gerada pelas indústrias 
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enológicas, especialmente durante os períodos de colheita de uvas e produção de vinho, é muito 

elevada. Em muitas regiões italianas, esta carga pode ser três ou mais vezes maior durante a 

campanha vintage do que a carga gerada pelo esgoto doméstico (Mulidzi, 2001). 

 

2.3.1 Fatores que Influenciam a Produção 

O volume e a composição do efluente variam de acordo com a sazonalidade, o 

dimensionamento da adega e as suas caraterísticas, o tipo de vinho, a região de produção, os 

equipamentos utilizados, as tradições, os operadores e as práticas enológicas (Pirra, 2005). As 

diferentes dimensões, volumes e constituição do material das cubas assim como a diferente 

metodologia das lavagens influenciam sobretudo o volume específico de efluentes gerados. E 

ainda, com uma maior dimensão da adega há uma tendência para o aumento da concentração 

do teor em sólidos dos EVs (Lucas e Peres, 2011). Os parâmetros que determinam a carga 

poluente do efluente final da produção de vinho tinto são superiores aos do vinho branco. 

Assim, é necessário que o tratamento do efluente vinícola proveniente do vinho tinto seja mais 

exigente que no vinho branco (Pirra, 2005). 

As diversas operações apresentam EVs com carga poluente muito distintas, tal como, a 

mesma operação realizada em diferentes adegas apresenta diferentes efluentes (Figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 – Processos de produção de vinho e respetivos resíduos (adaptado de: Vlyssides et al., 2005 e 

Rodrigues et al., 2006). 
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Dentro dos processos da produção de vinho, os responsáveis pela maior geração de 

poluentes são as lavagens efetuadas durante o esmagamento e prensagem, nos tanques de 

fermentação, nos barris e de outros equipamentos e superfícies, assim como as trasfegas, a 

filtração e a centrifugação (Pirra, 2005; Rodrigues et al., 2006). A quando da receção das uvas 

as águas residuais são geradas pela lavagem da maquinaria e do piso das adegas (Lucas e Peres, 

2011). 

Às fases de desengace, esmagamento e prensagem estão associadas as águas residuais 

provenientes da lavagem de equipamentos (como a prensa), da lavagem da sala de produção e 

da perda de mosto que é transferido para a fermentação (Pirra, 2005). Antes da fase de 

fermentação, as cubas são pré-lavadas, sendo o efluente dependente da dimensão dos 

recipientes de fermentação e armazenamento do vinho (Vlyssides et al., 2005). 

Após a fermentação ocorre a decantação: as borras são separadas do vinho flutuante e 

este é enviado para cubas para que estabilize. Nesta fase os efluentes provêm das lavagens dos 

recipientes de decantação, da pré-lavagem dos recipientes de estabilização, da lavagem da sala 

de produção e de perdas de vinho durante a decantação (Pirra, 2005; Vlyssides et al., 2005). 

Quer no decorrer do processo de filtração quer no processo de clarificação, são as 

lavagens dos tanques de filtração e de armazenamento, dos filtros, da bomba de transporte e da 

sala de produção, assim como eventuais perdas de vinho durante a transferência, que vão gerar 

o efluente (Lucas e Peres, 2011). Por último, no engarrafamento e transporte, são as lavagens 

dos tanques de armazenamento, da bomba e dos camiões de transporte, e da sala de 

engarrafamento, as responsáveis pelo efluente (Vlyssides et al., 2005). 

É no processo de trasfega que se obtém a maior quantidade de borras produzidas ao longo 

da vinificação. Nesta fase o volume de borras pode atingir 20% da capacidade das cubas (Pirra, 

2005). 

Conforme a Tabela 2.3, os processos com maior geração de efluente e maior carga 

poluente são a produção de mosto e a filtração (Vlyssides et al., 2005). As etapas dos processos 

que inflacionam a carga poluente e o volume de EVs são a lavagem de equipamentos, paredes 

e pavimentos nas etapas de produção de mosto, a filtração e as perdas de vinho e mosto (Pirra, 

2005). 
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Tabela 2.3 – Volume específico de EVs produzido e produção específica de CQO (Carência Química de 

Oxigénio) por operação de vinificação (adaptado de: Pirra, 2005). 

Operação de vinificação 

Volume específico de 

EVs  

(Lágua.Lvinho
-1) 

Produção específica CQO 

(gO2.Lvinho
-1) 

Vinho branco Vinho tinto 

Receção de uvas 

Lavagem de equipamentos 0,76 3,9 5,3 

Lavagem de pavimento 0,56 0,3 0,4 

Produção de mosto 

Lavagem prévia de cubas de 

fermentação 
0,24 0,3 0,3 

Lavagem de equipamentos 1,53 4,1 5,3 

Lavagem de pavimento 0,56 0,3 0,4 

Perda do mosto 0,08 35,8 43,2 

Processo fermentativo 

Lavagem de cubas de fermentação 0,24 0,4 0,5 

Lavagem prévia de cubas de 

armazenamento 
0,24 0,3 0,3 

Lavagem de bombas 0,77 3,4 4,1 

Lavagem de pavimento 0,57 0,3 0,3 

Perda do vinho-mosto 0,08 29,7 37,2 

Maturação, filtração e estabilização do vinho 

Lavagem cubas de maturação 0,24 0,3 0,4 

Lavagem prévia de cubas de 

armazenamento 
0,24 0,3 0,3 

Lavagem de equipamentos 1,54 3,2 4,3 

Lavagem de pavimento 0,57 0,3 0,4 

Perda do vinho 0,08 29,8 38,2 

Engarrafamento e transporte do vinho 

Lavagem prévia de cubas de 

armazenamento 
0,24 0,3 0,4 

Lavagem de equipamentos 0,77 3,3 4,3 

Lavagem de pavimento 0,56 0,3 0,3 

Perda do vinho 0,08 30 36,8 
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As cargas poluentes da indústria vitivinícola dependem do período de trabalho, isto é, a 

variação do volume de EVs produzido ao longo do ano é diferente consoante a atividade da 

adega (Hirzel et al., 2017). Alguns autores consideram não existir relação entre o volume de 

uvas recebidas e a produção de EVs para um determinado dia de vindima, verificando-se, no 

entanto, que é na vindima que se atingem as máximas cargas hidráulicas, que podem chegar a 

ser três vezes superiores à média anual.  

Algumas operações, como a vindima, têm curta duração, consomem volumes elevados 

de água e originam efluentes muito poluentes. Por outro lado, outras atividades, como o 

engarrafamento, requerem longos períodos, mas com uma baixa ou nula produção de efluentes. 

De um modo geral, a maior parte da carga poluente e o volume de EVs (60%) estão 

concentrados no período de 5 semanas após o início da vindima, sendo que 40% do total 

correspondem à vindima e às primeiras trasfegas, com valores diários que podem atingir os 2% 

do volume anual consumido (Pirra, 2005). 

Conforme se pode observar na Figura 2.5 existem dois períodos distintos de produção de 

EVs no decorrer do ano. Num consolidam-se os meses de agosto a dezembro e no outro, de 

janeiro a julho. Durante a primeira ocorrem a vindima e as primeiras trasfegas, processos estes 

que, como visto anteriormente, geram maior carga poluente e volume de efluente. A época mais 

baixa está associada às atividades de engarrafamento e armazenamento; é o extra-vindima em 

que o vinho estagia, não havendo, portanto, grandes volumes de poluentes gerados. 

 

 

Figura 2.5 – Distribuição tipo da evolução da produção de EVs de uma adega ao longo do ano (adaptado de: 

Pirra, 2005 e Vlyssides et al, 2005). 
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De um modo geral, os EVs no período mais intenso apresentam valores de CQO 

normalmente entre 2 a 20 gO2.L
-1 e um pH ácido (2 a 5), enquanto que os efluentes da segunda 

fase, num período de menor atividade, podem ter valores com pH básico (9 a 11) e 0,5 a 

5 gO2.L
-1 de CQO, valores que podem apresentar grande variabilidade ao longo do ano. Em 

relação à variação diária, verifica-se que a maior parte das descargas ocorre entre as 15 e as 

19 h, sendo reduzidas nos restantes períodos (Tabela 2.4) (Pirra, 2005). 

 

Tabela 2.4 – Caraterísticas médias dos EVs produzidos nos períodos de alto e baixa produção de EVs (adaptado 

de: Pirra, 2005). 

Parâmetros agosto - dezembro janeiro – julho 

pH* 4-6 5-11 

CBO5 (gO2.L-1) 4,5-15 0,5-2 

CQO (gO2.L-1) 2-20 0,5-5 

CBO5/CQO 0,6-0,7 0,5-0,6 

SST (g.L-1) 0,5-15 0,1-2 

Nt (mg.L-1) 20-200 5-150 

P (mg.L-1) 1-30 1-15 

K (mg.L-1) 290 20 

*Valores mais frequentes. 

 

2.3.2 Composição e Toxicidade 

As águas residuais da adega contêm resíduos de subprodutos (engaços, grainhas, 

películas, borras, lamas, tartaratos), perdas de produtos brutos (perdas de mostos e de vinhos 

ocorridos por acidente ou durante as lavagens), produtos usados para o tratamento do vinho 

(colas, terras de filtração) e produtos de limpeza e de desinfeção, usados para lavar materiais e 

solos, tal como se pode observar na Figura 2.6 (Rodrigues et al., 2006). 
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Figura 2.6 – Matriz de fluxo de materiais numa adega (adaptado de: Pirra, 2008). 

 

Os EVs são constituídos por dois estados: solúvel e insolúvel (Tabela 2.5). A fase solúvel 

é facilmente biodegradável (à exceção dos polifenóis), constituída por substâncias orgânicas e 

minerais provenientes da uva, do vinho, dos produtos enológicos utilizados na vinificação e dos 

produtos de limpeza, tais como: mosto, vinho, açúcares, soda, detergentes, desinfetantes, ácidos 

orgânicos (tartárico, málico, acético e láctico), álcoois, glicerol, polifenóis, entre outros 

(Rodrigues et al., 2006). A componente orgânica dos EVs é constituída por açúcares (frutose e 

glucose), álcool, ácidos e recalcitrantes de alto peso molecular (por exemplo, polifenóis, 

taninos, lenhinas entre outros) (Arienzo et al., 2009). O etanol e os açúcares correspondem a 

90% da componente orgânica presente no efluente (Mulidzi et al., 2015). Os ácidos orgânicos 

e o etanol têm taxas de degradação variáveis que não são facilmente removidos por tratamentos 

químicos ou físicos, sendo os taninos inibidores da atividade microbiana. Assim, a presença 

destes compostos orgânicos proporciona o aumento de CQO e Carência Bioquímica de 

Oxigénio (CBO5) (Mulidzi et al., 2015; Hirzel et al., 2017). 
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Tabela 2.5 – Composição orgânica e inorgânica dos EVs (adaptado de: Mulidzi, 2001e Pirra, 2005). 

 Fase insolúvel Fase Solúvel 

Matéria 

orgânica 

Folhas, películas de uva, grainhas, 

bactérias, leveduras, fungos, engaço, 

resíduos de colagens, fragmentos de 

rolhas, etiquetas e sedimentos de polpa. 

Ácidos orgânicos, açúcares, álcoois, 

agentes complexos, agentes de limpeza, 

ésteres, colas de etiquetas, agentes de 

desinfeção, polifenóis, glicerol e 

proteínas. 

Matéria 

inorgânica 

Terra, resíduos de colagens, terra de 

filtração, tártaro, resíduos de óleos e 

lubrificantes. 

Ácidos, soda, SO2, sais, agentes de 

limpeza e desinfeção, fertilizantes, 

herbicida e pesticida. 

 

Os compostos insolúveis de baixa biodegradabilidade compreendem partículas orgânicas 

e minerais que decantam com alguma dificuldade devido à relação do tamanho e peso. Estas 

partículas são provenientes da uva, do vinho e dos produtos enológicos, tais como grainhas, 

cristais de ácido tartárico, pedaços de películas e engaço de uva, borras, resíduos verdes, terra 

e resíduos de colagem (caseínas, albumina, gelatina, entre outros). Podem ainda conter resíduos 

de óleos e substâncias lubrificantes utlizadas na maquinaria, assim como elementos químicos 

provenientes dos produtos de limpeza, nomeadamente, NaOH (hidróxido de sódio) e KOH 

(hidróxido de potássio) (Lopes, 2015; Hirzel et al., 2017).  

Os componentes presentes no EVs em maior concentração são a matéria orgânica, o K+ 

(ião potássio) o Na+ (ião sódio) (Oberholster, 2010). 

O K+ está presente no sumo da uva, daí este ser um dos elementos dos EVs existente em 

maior quantidade no período de vindimas (Hirzel et al., 2017). A concentração de Na+ depende 

dos procedimentos de limpeza, nomeadamente do número de vezes que é realizada a atividade 

(Hirzel et al., 2017). Estes elementos têm uma relação K:Na de 3:1. A concentração de azoto 

(N) e fosforo (P) é relativamente baixa em relação ao Na, assim, a presença destes elementos 

pode limitar o metabolismo microbiano das águas residuais das adegas (Arienzo et al., 2009). 

Os níveis de toxicidade no efluente vinícola podem estar associados ao elevado valor de 

CQO, à concentração elevada de polifenóis totais, ao baixo pH e/ou à alta salinidade do efluente 

(Arienzo et al., 2009). A maior carga poluente identificada nos EVs deve-se à presença dos 

compostos fenólicos, o que dificulta o tratamento dos EVs (Vlyssides et al., 2005). 
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2.3.3 Sistemas de Tratamento de Efluentes Vinícolas  

Um sistema de tratamento tem como objetivo remover os compostos presentes nos 

efluentes industriais que se não forem eliminados exercerão impactes negativos no meio 

ambiente (Rodrigues et al., 2006). Segundo Carr, et al., (2011), é necessário consciencializar 

as empresas para os riscos ambientais e de saúde, bem como, definir os devidos tratamentos 

para obter uma água reciclada de qualidade, entre outros fatores. Ao considerar as caraterísticas 

da estação de tratamento de águas residuais deve-se ter em conta a maximização da eficiência 

e a minimização dos custos de investimento e operação, otimizando assim o processo. 

A escolha do tratamento mais adequado para a estação de tratamento dos EVs nas adegas 

exige a análise de um conjunto de critérios: a versatilidade, para lidar com diferentes caudais e 

cargas poluentes; os investimentos de capital; os custos operacionais; a área de terreno 

necessária; a eficiência global da solução aplicada; as caraterísticas da adega; a situação 

geográfica; o clima; a legislação; o meio recetor dos efluentes; os custos de investimento e de 

funcionamento, bem como os aspetos tecnológicos (Pirra, 2008; Lucas e Peres, 2011). Destes 

parâmetros destacam-se a monitorização no tratamento de efluentes vinícolas e a redução da 

carga orgânica (Lucas e Peres, 2011; Mulidzi et al., 2015).  

O conjunto sugerido de indicadores chave inclui pH, condutividade, oxigénio dissolvido, 

turbidez e CQO. Estes permitem avaliar a eficiência de diferentes métodos para remover cargas 

orgânicas e usar as águas residuais como recurso para rega (Kumar et al., 2008).  

A eficácia do processo de tratamento do efluente influencia o tipo de material utilizado 

para a rega, levando a maiores investimentos. A título exemplar, a existência de sólidos 

presentes no efluente exige que o sistema de rega possua um filtro para impedir a passagem dos 

sólidos de modo a não danificar as tubagens e todos os elementos complementares (Carr et al., 

2011); o pH ácido ou básico também pode alterar as caraterísticas do sistema promovendo a 

sua degradação. 

Existem dois tipos de tratamentos, biológicos e físico-químicos. Os processos biológicos 

são sugeridos com maior frequência devido à elevada quantidade de matéria orgânica existente 

nos EVs (Laginestra, 2016). Destes tratamentos fazem parte os processos aeróbios e anaeróbios. 

Os processos aeróbios (lagoas arejadas ou sistemas de lamas ativadas) constituem a grande 

maioria dos sistemas desenhados para o tratamento de efluentes cujos teores de matéria 

orgânica se classificam com valores de CQO inferiores a 2000 mgO2.L
-1, bem como para a 

eliminação de nutrientes dos efluentes previamente tratados por processos anaeróbios. Em 

contrapartida, os efluentes com concentrações de CQO superiores a 2000 mgO2.L
-1 são 
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especialmente adequados à submissão de tratamentos anaeróbios. Esta é uma regra destinada à 

simplificação da questão, havendo, naturalmente, exceções (Rodrigues et al., 2006). 

O processo anaeróbio assenta no seu adequado desempenho e na economia de exploração 

do sistema de tratamento. Os custos de arejamento nos sistemas aeróbios são proporcionais aos 

valores de matéria orgânica a eliminar. O processo anaeróbio como não necessita de 

fornecimento de ar, apresenta um balanço energético nulo ou aproveitamento do gás metano da 

atividade anaeróbia. 

Os leitos macrófitas (zonas húmidas) são eficazes na remoção de sólidos, na CQO, na 

neutralização do pH e na produção de águas residuais de qualidade suficiente para a reutilização 

de EVs na rega de espécies vegetais. Para que o tratamento das zonas húmidas tenha êxito é 

necessário ter em conta o design e a capacidade de um sistema de zonas húmidas, que devem 

ser adequadamente adaptados às características e volumes das águas residuais a serem 

processadas (Kumar et al., 2008).  

O tratamento biológico de águas residuais, através de lagoas ou processos convencionais, 

permite a melhoria da qualidade das águas residuais, reduzindo os contaminantes da corrente 

antes da aplicação. Sendo que os efluentes tratados biologicamente são tipicamente adequados 

para a rega (Laginestra, 2009). 

O tratamento por processos físico-químicos inclui adsorção, coagulação/floculação, 

oxidação e filtração por membranas; estes têm sido testados para reduzir a carga orgânica 

residual e a cor remanescente após o tratamento biológico dos efluentes vinícolas. Por ser 

economicamente menos vantajosos em relação a outros, estes processos são normalmente 

usados como aditivos aos processos biológicos (Lucas e Peres, 2011).  

Para além dos tratamentos biológicos é possível a correção de pH com a utilização de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e simultaneamente corrige o desequilíbrio de sódio em cálcio 

(Mulidzi, 2001). A cal também pode ser utilizada para remoção da cor; verificou-se que a dose 

ideal de cal foi de 10,0 g.L-1, ocorrendo uma remoção de CQO de 82,5% e 67,6% de redução 

de cor após um período de 30 minutos (Lucas e Peres, 2011). 

A recomendação atual é minimizar o uso de sódio e potássio e, se necessário, ajustar as 

águas residuais adicionando cálcio ou magnésio removendo assim os catiões do efluente 

vinícola, para não ser um problema na rega (Kumar et al., 2008).  

Para que se satisfaça a carência bioquímica de oxigénio é necessário que o efluente seja 

arejado e o pH neutralizado, uma vez que a ação bacteriana destrói as substâncias mais pesadas 

e converte o amoníaco (NH3) em nitratos (NO3
-). 
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Outra opção, não muito usual, é a diluição dos EVs. Esta diluição é geralmente 

impraticável devido ao nível de toxicidade do efluente, no entanto, em casos excecionais em 

que o nível de toxicidade é aceitável, é possível diluir o efluente e utilizá-lo na rega (Arienzo 

et al., 2009; Oberholster, 2010) 

Segundo Laginestra (2016), os EVs tratados biologicamente são tipicamente adequados 

para rega de espécies vegetais (que é a forma mais comum de eliminação de efluentes tratados). 

A filtração a jusante do processo biológico reduz ainda mais os contaminantes (principalmente 

os sólidos em suspensão). Assim, com a seleção do melhor tratamento de EVs é possível 

melhorar o sistema de produção de vinho, desenvolver melhores práticas agrícolas, otimizar os 

agentes de desinfeção dos espaços laborais, e promover a sustentabilidade empresarial. 

 

2.3.4 Estratégias de Valorização 

A valorização dos constituintes dos EVs é uma prática que promove a redução de resíduos 

e a produção de novos compostos.  

Os subprodutos do processo de produção do vinho são: o bagaço, as grainhas, o folhelho, 

o engaço, as borras e o sarro. Cada um destes subprodutos apresenta caraterísticas e utilidades 

que exigem gestão apropriada com vista ao seu aproveitamento e não à contaminação 

ambiental.  

Da sua industrialização surgem produtos diversos, destacando-se as aguardentes, o álcool 

etílico e o ácido tartárico; o folhelho pode ser utilizado como adubo orgânico; as grainhas e o 

engaço, pelo seu poder calorífico, podem ser aproveitados como combustível; as borras 

representam um dos subprodutos mais valiosos, destacando-se o aproveitamento ao nível da 

recuperação do ácido tartárico, álcool, substâncias corantes e incorporação no solo como 

fertilizante orgânico (Pirra, 2005). O bagaço contém uma fração menos biodegradável e pode 

conter alguns componentes em excesso, como por exemplo o cobre; de modo a favorecer a 

compostagem desta fração, envolve-se o bagaço com resíduos da criação de animais e restos de 

vegetais (Vlyssides et al., 2005; Rodrigues et al., 2006). 
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3. Rega com Efluentes Vinícolas 

O interesse de reutilizar a água residual doméstica ou industrial é cada vez maior, uma 

vez que permite a otimização do uso eficiente dos recursos hídricos disponíveis. No entanto, a 

necessidade do tratamento da água residual, antes de ser aplicada na rega de culturas agrícolas 

ou espaços verdes, é ainda considerada como um grande desafio (Carr et al., 2011). 

Em diversas regiões do planeta, as mudanças climáticas levam à ocorrência frequente de 

secas extremas no verão e escassez de água doce. Por outro lado, o aumento da população em 

zonas urbanas aumenta o consumo de água o que incentiva a investigação para recuperar as 

águas residuais para novos fins (Dupont, 2013). Na Jordânia, onde os recursos hídricos são 

extremamente limitados, a reutilização de águas residuais tratadas para rega ocorre há mais de 

30 anos (Carr et al., 2011). 

Na aplicação desta metodologia deve ter-se em conta que as caraterísticas do efluente 

podem alterar as caraterísticas morfológicas; fisiológicas; qualitativas e quantitativas dos 

metabolitos; fotossintéticas; hormonais das espécies regadas, bem como ser prejudiciais para a 

saúde pública.  

A reutilização de EVs é uma opção em desenvolvimento, sendo necessário adaptar novas 

tecnologias sem prejudicar o ambiente, introduzindo sistemas de tratamento eficientes. 

Deve considerar-se os EVs tratados como ponto de partida para o desenvolvimento do 

plano de gestão de águas residuais da adega e determinar se a sua utilização na prática de rega 

é benéfica ou prejudicial para o solo, água e cultivo específicos para as plantas (Kumar et al., 

2008). 

Segundo Cordeiro (2012), as águas residuais tratadas podem ser reutilizadas e aplicadas 

em áreas agrícolas, espaços verdes, indústria, recarga de aquíferos, utilizações recreativas e 

ambientais e utilizações urbanas não potáveis. A reutilização de águas residuais é parte 

integrante da gestão dos recursos hídricos, promovendo a proteção de água doce de alta 

qualidade e reduzindo a poluição ambiental e os custos gerais de fornecimento. A evolução 

recente da tecnologia e as mudanças nas atitudes em relação à reutilização de águas residuais 

sugerem que existe um potencial para a reutilização de águas residuais nos países em 

desenvolvimento (Shakir et al., 2017). 

Com a evolução e com a necessidade de consumo de água a aumentar, a rega paisagística 

pode ser uma interessante solução (Carr et al., 2011). 

Também a legislação indica que as águas residuais tratadas devem ser, sempre que 

possível ou adequado, reutilizadas (Decreto-Lei n.º 152/97). As águas de rega são objeto de 
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enquadramento no Decreto-Lei n.º 236/98 (capítulo V), estando as normas de qualidade 

definidas no mesmo diploma (artigo 60.º e anexos XVI e XVII). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 236/98 a água de rega é a água superficial, subterrânea ou 

residual que vise satisfazer ou complementar as necessidades hídricas das culturas agrícolas ou 

florestais. Assim, é necessário o controlo das caraterísticas físicas e químicas da água que visam 

na sua utilização rega, promovendo a saúde pública. 

A rega com EVs pode alterar a qualidade das espécies em questão positiva ou 

negativamente, sendo a monitorização das caraterísticas do solo, da água e da planta uma parte 

essencial da prática de rega sustentável (Kumar et al., 2008). 

A utilização das águas residuais na rega das culturas agrícolas e florestais está 

condicionada ao licenciamento pela DRA e depende de parecer favorável da DRAg e do DRS. 

Embora sem cariz legal, foi recentemente publicada a Norma Portuguesa NP 4434 que 

define uma série de critérios e procedimentos a adotar na rega e na monitorização da zona 

potencialmente afetada por essa rega, bem como requisitos de qualidade das águas residuais 

urbanas tratadas que tenham o mesmo destino. 

Os fatores que condicionam a reutilização de águas residuais em espaços verdes são os 

mesmos que condicionam a reutilização no setor agrícola, nomeadamente características 

químicas que são favoráveis ao crescimento das plantas regadas e características 

microbiológicas que sejam compatíveis com a proteção da saúde pública (Cordeiro, 2012). Na 

agricultura é necessário ter em conta ainda o nível de tratamento da água residual, o método de 

rega e o tipo de cultura a regar. Para controlar o risco ambiental é também necessário ter em 

conta a caracterização do solo da área a regar, a sua topografia e ainda a presença de aquíferos.  

Na reutilização de águas residuais, a sua qualidade deve ser sempre avaliada em função 

da utilização pretendida e não em relação ao seu nível de tratamento. Os diferentes tipos de 

espaços a regar exigem diferentes prioridades ao nível das características químicas, físicas e 

microbiológicas do efluente. 

Com efeito, cada tipo de reutilização encontra-se sujeito a diferentes padrões de 

qualidade, nomeadamente relacionados com os níveis de contaminação salina, concentração de 

organismos patogénicos, presença de metais pesados e substâncias que possam limitar a 

utilização das águas residuais.  

O efeito do efluente sobre a vegetação pode ser influenciado pela qualidade das águas 

residuais, dos solos, do clima e do método de irrigação proposto (Mulidzi et al., 2015). A água 

de rega deve satisfazer as necessidades hídricas das plantas, proporcionar o seu bom 
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desenvolvimento vegetativo e, no caso de serem utilizadas na rega águas residuais tratadas, a 

qualidade dessas águas deve cumprir os requisitos de proteção da saúde pública. A paisagem é 

também um fator bastante importante a ter em conta em espaços paisagísticos, pelo que devem 

ser evitados problemas de fitotoxicidade (Cordeiro, 2012). 

Segundo Mulidzi (2001), para a rega de espaços verdes, é necessário ter em conta vários 

fatores. As caraterísticas do solo, como a taxa de infiltração, capacidade do solo, risco de erosão 

devem ser tidas em consideração aquando a aplicação dos EVs, uma vez que a quantidade de 

nutrientes, matéria orgânica e contaminantes pode alterar as suas caraterísticas. Deve-se ter em 

conta a localização das fontes de água superficiais e subterrâneas para não interferir com a sua 

qualidade, ao nível das concentrações de salinidade, carbono orgânico total, entre outros fatores. 

Relativamente aos equipamentos de pulverização de águas residuais devem ser devidamente 

implementados para que a rega não afete as culturas próximas às regadas com o efluente e que 

não atinja as residências, terrenos vizinhos ou terras públicas. 

Sendo assim, a aplicação de rega com EVs tratados deve ter em conta os fatores: solo, 

área de aplicação, vegetação, caraterísticas do efluente e sistema de pulverização, entre outros. 

 

3.1 Potencialidades 

Como já referido anteriormente a reutilização de EVs é uma opção em desenvolvimento, 

com necessidades de investigação para melhoramento de técnicas e otimização de sistemas. 

Contudo, segundo as investigações já realizadas considera-se que a reutilização dos EVs é 

essencial para promover a qualidade do meio ambiente, a recuperação de recursos hídricos e a 

valorização dos mesmos, promover a rega sustentável, o melhoramento de práticas agrícolas, 

desenvolvimento de diretrizes de reutilização de EVs e a utilização de tecnologia avançada. Ao 

nível da gestão empresarial permite uma melhor gestão dos recursos bem como a redução de 

custos associados ao consumo de água e ao seu tratamento (Kumar et al., 2008). 

A rega, quer agrícola ou paisagística com águas residuais tratadas, são duas das formas 

mais utilizadas para reutilizar este recurso hídrico, não apenas por serem atividades que 

implicam grandes quantidades de água, como também por serem atividades onde se consegue 

conciliar as características do efluente e os tipos de plantas a regar. Para além desta vantagem 

e do benefício socioeconómico associado à utilização deste recurso hídrico alternativo, a 

reutilização fornece benefícios ambientais que consistem na redução da carga poluente que é 

descarregada no meio ambiente com o aproveitamento dos nutrientes existentes nas águas 

residuais (Cordeiro, 2012). 



25 

 

Em geral, a reutilização dos efluentes vinícolas promove benefícios evidentes para as 

indústrias produtoras de vinho ao nível económico, gestão de recursos hídricos e transmitem 

uma imagem ambientalmente positiva.  

Segundo o estudo de Howell et al. (2016), a rega com o efluente vinícola simulado, de 

3 000 mgO2 L
-1, não revela interferência relevante sobre o solo, bem como não interferiu com 

a absorção de água da planta (videira). 

Segundo Mulidzi et al. (2015), a rega com EVs em solos com elevadas concentrações de 

ferro levou a um aumento no teor de carbono orgânico e conteúdo de P, N e K dentro da camada 

superior de 10 cm do solo. Noutro estudo, a aplicação repetida de águas residuais de vinhas ao 

longo de 17 anos resultou em um aumento de 30-75% no teor total de carbono orgânico dentro 

da camada de 0-15 cm do solo quando comparado com um solo não regado (Chapman, 1995). 

A matéria orgânica presente no efluente, ajuda a manter ou melhorar a retenção de 

nutrientes e humidade e também a estrutura do solo. A rega de solos com efluentes ricos em 

matéria orgânica aumenta a biomassa microbiana. Ainda, a troca de iões e a atividade 

microbiológica nos solos podem melhorar a qualidade dos efluentes (Mulidzi, 2001). 

 

3.2 Impacte Ambiental  

A poluição provocada pelos EVs deve-se a um conjunto de fatores que provocam 

alterações no meio ambiente, podem atuar isoladamente ou com efeitos acumulativos, como 

por exemplo a variação de pH, temperatura e turbidez; introdução de produtos nocivos ou 

tóxicos ou carga orgânica. O impacte dos EVs no meio natural está interligado a um efeito de 

concentração orgânica e muito menos ao seu efeito tóxico (Pirra, 2008). 

Uma das dificuldades com a rega de culturas hortícolas usando águas residuais é que o 

teor de nutrientes pode ser insuficiente para o crescimento vegetativo precoce, mas excessivo 

no estágio de produção de sementes ou frutos (Mulidzi, 2001). 

No caso do efluente utilizado alcance o meio aquático (num rio, por exemplo), a matéria 

orgânica é degradada pelos microrganismos, que consomem o oxigénio presente na água, 

indisponível para a fauna. Os nutrientes presentes no efluente são utilizados pelas algas 

microscópicas para se multiplicarem, que aumentará a turvação do meio, ocorrerá a 

eutrofização do ambiente, empobrecimento do meio em oxigénio que conduz à morte de plantas 

aquáticas e dos peixes por asfixia, com a consequente libertação de substâncias tóxicas e odores 

desagradáveis (Pirra, 2005). 
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Em alguns casos, a matéria orgânica presente nos efluentes vinícolas pode incentivar a 

rápida multiplicação dos microrganismos que consomem o oxigénio dissolvido, a produção de 

H2S (sulfureto de hidrogénio) e outros organosulfatos reduzidos que produzem odores 

desagradáveis e são tóxicos para as plantas (Pirra, 2008).  

A aplicação prolonga de efluente vinícola pode levar à acumulação de Na+ e K+ 

especialmente na superfície do solo devido à evaporação do efluente. Os efluentes ricos em Na+ 

e K+ podem afetar negativamente a estabilidade estrutural do solo, já que Na+ e K+ são catiões 

monovalentes relativamente grandes que podem deslocar catiões de Ca2+ e Mg2+ bivalentes da 

matriz do solo. Por consequência, a taxa de infiltração de água e oxigénio diminui e pode afetar 

o crescimento radicular das plantas (Hirzel et al., 2017). 

O excesso de Na+ nos EVs em relação ao Ca2+ e ao Ma2+ pode afetar negativamente a 

estrutura do solo e reduzir a velocidade a que a água se move para dentro e através do solo, bem 

como a oxigenação do mesmo (Mulidzi, 2001). 

A rega com águas residuais com altas quantidades de Na+ também pode levar ao 

entupimento de sistemas de rega como resultado do crescimento de algas nestes sistemas. Os 

riscos de escoamento e erosão aumentam como resultado (Mulidzi, 2001). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 236/98 (Anexo XVI), as águas residuais são constituídas por 

elementos químicos que podem ser prejudiciais para o solo. O Ferro (Fe) não é tóxico em solos 

bem arejados, mas pode contribuir para a acidificação do solo, tornando indisponível o fósforo. 

O Manganês (Mn) é tóxico em solos ácidos. Os SST (Sólidos Suspensos Totais) em 

concentrações elevadas poderão ocasionar colmatagem em solos e assoreamento nas redes de 

rega, bem como entupimentos nos sistemas de rega gota-a-gota e aspersão, sendo que neste 

último sistema a água poderá provocar depósitos sobre as folhas e frutos. O Zinco (Zn) 

apresenta toxicidade reduzida a pH maior de 6 e solos de textura fina ou de solos orgânicos. 

 

3.3 Efeitos nas Espécies Vegetais 

A presença de materiais poluentes no ambiente envolvente à planta pode causar alterações 

nas caraterísticas da mesma, tais como: aumento ou diminuição na produção de algumas 

enzimas, alterações genéticas, alterações quantitativas e qualitativas de metabolitos, aumento 

na concentração de hormonas vegetais de stresse, aumento ou diminuição da respiração, 

distúrbios na fotossíntese e alterações na abertura e no fecho estomático. Estes efeitos podem 

ter um resultado mais intenso sobre a planta, levando à ocorrência de clorose ou necrose dos 

tecidos e órgãos ou até mesmo a sua morte (Pedroso, 2007). 
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Portanto as plantas são consideradas bioindicadores porque reagem a estímulos externos 

e diferentes do ambiente natural e por isso pode ser utilizada no estudo de rega com efluente 

vinícola para avaliar as alterações que este exerce sobre os bioindicadores. Estes bioindicadores 

são uma ferramenta útil par avaliar a qualidade do efluente vinícola tratado utilizado para rega 

e para avaliação de risco dos diferentes poluentes orgânicos e inorgânicos (Gvozdenac et al., 

2014). 

Neste contexto, existem poucas espécies vegetais onde foram realizados estudos no 

âmbito da rega com EVs, pode-se identificar o eucalipto e a videira como modelos. 

Segundo Mulidzi (2001), plantas como o eucalipto apresentaram indicadores de 

crescimento positivos quando regados com águas residuais. O efluente tratando pode conter 

substâncias nutritivas que favoreçam o crescimento das plantas, não sendo necessário recorrer 

a fertilizantes que potenciem o desenvolvimento, como é o caso do K+ (Carr et al., 2011; Howell 

et al., 2016) . O K+ presente nos EVs, é fundamental para a atividade fisiológica das plantas, é 

um ativador de grande número de enzimas, regulador de pressão osmótica, é importante na 

fotossíntese, na formação de frutos resistentes ao frio e às doenças (Mulidzi, 2001; Howell et 

al., 2016). 

Os níveis de Na+ podem revelar efeitos negativos sobre a planta. As plantas podem ser 

afetadas pela redução da pressão osmótica em torno da zona radicular, bem como pelo aumento 

da taxa de toxicidade nos tecidos vegetais (Hirzel et al., 2017). Como resultado as folhas das 

plantas revelam queimaduras tal como a desfolha prematura.  

O pH do efluente pode afetar algum tratamento que esteja a ser aplicado nas plantas, a 

título de exemplo, o alto pH pode inibir a ação dos pesticidas sobre as plantas e o baixo pH 

interfere negativamente com a concentração de nutrientes disponíveis para a planta (Mulidzi, 

2001; Carr et al., 2011).  

Segundo o Decreto-Lei n.º 236/98 (Anexo XVI), os elementos químicos presentes no 

efluente vinícola podem ser prejudiciais para a planta, o cádmio (Cd) é tóxico para algumas 

espécies (feijoeiro, beterraba, nabo) em concentrações dos 0.1 mg.L-1 em soluções nutritivas. 

O cobre (Cu) bem como o Mn é tóxico em soluções nutritivas com concentrações entre 0,1 

mg.L-1 e 1 mg.L-1 para diversas culturas. Os nitratos (NO3) em concentrações elevadas podem 

afetar a produção e a qualidade das culturas sensíveis. No plano de fertilização da parcela 

convirá contabilizar o azoto veiculado pela água da rega. 
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3.4 Legislação  

No setor vinícola os representantes legislativos devem demonstrar o seu compromisso 

com a melhoria contínua do interesse de proteção ambiental, adotando medidas práticas e 

ecologicamente sustentáveis, nomeadamente ao nível da gestão de efluentes e produção de 

resíduos. 

A utilização de águas residuais tratadas na rega apenas pode ser considerada como um 

processo seguro do ponto de vista ambiental e de saúde pública, caso se enquadre devidamente 

nas medidas normativas e regulamentares já existentes.  

Essas medidas asseguram o eficiente tratamento das águas residuais de acordo com a 

utilização a que se destina, asseguram o devido manuseamento durante a sua aplicação e 

minimizam os riscos através de um acompanhamento ambiental dos ecossistemas 

potencialmente afetados pela rega. Desta forma, torna-se mais fácil alcançar a aceitação pública 

(Pirra, 2005). 

Sendo assim, o desenvolvimento de Diretivas da União Europeia (UE), Decretos-Lei e 

Normas contribuem para maior controlo das atividades, princípios a acompanhar e a orientar 

na gestão dos recursos naturais e redução dos impactes ambientais. 

Como primeira preocupação com questões ambientais importa referir que em 6 de maio 

de 1968 o Conselho da Europa adota a Carta Europeia da Água, que expressa preocupação na 

preservação, utilização, considerando a água um património comum que se deve economizar e 

usar com responsabilidade (Pirra, 2005). 

A legislação indica que as águas residuais tratadas devem ser, sempre que possível ou 

adequado, reutilizadas (Decreto-Lei n.º 152/97), aproveitando com a reutilização os nutrientes 

presentes no EVs, reduzindo a quantidade de fertilizantes químicos a utilizar. 

O Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto de 1998, estabelece normas, critérios e objetivos 

de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas 

em função dos seus principais usos. Segundo o Decreto-Lei 236/98, as águas de rega podem ter 

origem superficial, subterrânea ou residual, e que visam satisfazer ou complementar as 

necessidades hídricas das culturas agrícolas ou florestais. As águas de rega são enquadradas no 

capítulo V do decreto, no artigo 60.º e nos anexos XVI e XVII, são apresentadas as caraterísticas 

da qualidade do efluente permitidas na rega; são apresentados os valores máximos 

recomendados (VMR) e os valores máximos admissíveis (VMA) relativos a parâmetros 

químicos, físicos e biológicos da água residual a ter em consideração na sua reutilização, por 

serem potenciais causadores de riscos ambientais e de saúde pública (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Parâmetros admissíveis para rega com efluente (Decreto-Lei nº 236/98, Anexo XVI). 

Parâmetros VMR  VMA 

pH (Escala Sorensen) 6,5-8,4 4,5-9,0 

SST (mg.L-1) 60  

SAR (mg.L-1) 8  

Cádmio (Cd) (mg.L-1) 0,01 0,05 

Alumínio (Al) (mg.L-1) 5,0 20 

Cobre (Cu) (mg.L-1) 0,20 5,0 

Ferro (Fe) (mg.L-1) 5,0  

Manganês (Mn) (mg.L-1) 0,20 10 

Nitratos (NO3) (mg.L-1) 50  

Salinidade: (SDT) (mg.L-1) 640  

Zinco (Zn) (mg.L-1) 2,0 10,0 

 

No Decreto-Lei nº 276/2009 de 2 de outubro, são apresentadas as quantidades máximas 

de efluente que poderão ser introduzidas anualmente nos solos agrícolas.  

Segundo o Decreto-Lei nº 46/94 de 22 de fevereiro para a descarga de efluentes industriais 

no solo ou na água é necessário a Licença de Utilização do domínio Hídrico para Rejeição de 

Efluentes, bem como o seu tratamento. O Decreto-Lei determina que qualquer indústria 

suscetível a produzir efluentes, é obrigada a solicitar o licenciamento nas DRA, desde que esses 

efluentes sejam descarregados no solo ou em linhas de água. A DRA emite a Licença de 

Rejeição dos Efluentes, a indústria deve armazenar os efluentes e entregar na ETAR municipal 

ou alguma entidade responsável pelo tratamento dos efluentes, a partir do Decreto-Lei nº 

236/98. Como entidades reguladores e fiscalizadoras ainda podem participar a Inspeção Geral 

do Ambiente ou as patrulhas da Polícia Florestal, Polícia Marítima, Equipas de Proteção da 

Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana, que poderão recolher amostras do 

efluente e verificar se os parâmetros definidos por lei são cumpridos. 

A Norma Portuguesa - NP 4434 (2005), define uma série de critérios e procedimentos a 

adotar na rega e de monitorização da zona potencialmente afetada por essa rega, bem como 

requisitos de qualidade das águas residuais urbanas tratadas destinadas à rega. Define requisitos 

de qualidade das águas residuais tratadas a reutilizar na rega, critérios a adotar no processo de 

rega, monitorização ambiental e proteção das zonas regadas com água residual tratada. 

É uma norma inovadora no que respeita a procedimentos de monitorização do biossistema 

água-solo-planta, uma vez que indica procedimentos para avaliação do efeito da rega sobre as 
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características químicas do solo e das águas subterrâneas. Segundo a NP 4434, os níveis de 

qualidade da água residual tratada diferem consoante os tipos de utilização pretendido, ou seja, 

existem determinadas utilizações mais suscetíveis à contaminação do que outras.  

Para tal, a norma indica a necessidade de se utilizar um Mapa de Registo de nutrientes e 

metais pesados aplicados ao solo, onde podem ser registados os seguintes dados: a) volumes de 

água aplicados diariamente no solo; b) concentração dos nutrientes (azoto, fósforo e potássio) 

na água de rega; c) concentração de metais pesados na água de rega e d) quantidades de 

nutrientes e metais pesados aplicadas. 

A ISO 14001 aplica-se a qualquer tipo e empresa ou organização, que tenha como 

princípio um desempenho ambiental correto. Visa a implementação de sistemas de gestão 

ambiental nas organizações.  
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4. Material e Métodos  

Neste capítulo, são apresentados os diferentes métodos utilizados para a caraterização do 

efluente vitivinícola e para o estudo da influência do mesmo sobre as plantas, quando aplicado 

para rega. Primeiramente, caraterizou-se física e quimicamente o efluente vinícola da RDD e 

definiu-se um possível tratamento para o mesmo, no caso de ele não apresentar os parâmetros 

exigidos por Lei. Após a caraterização, realizaram-se estudos fisiológicos sobre a reutilização 

de EVs para rega de espécies vegetais, com ensaios de fitotoxicidade, onde se avaliou o índice 

de germinação (GI), baseado na germinação de sementes e no crescimento inicial das raízes de 

diferentes espécies de plantas herbáceas. A posteriori, realizou-se um ensaio de rega com 

Petunia x atkinsiana e aplicou-se durante um período fixo a rega com efluente vinícola 

corrigido e não corrigido com diferentes concentrações. Efetuaram-se análises fisiológicas, 

bioquímicas e histológicas para avaliar qual a interferência do efluente vinícola no crescimento 

e desenvolvimento desta espécie ornamental. 

 

4.1 Caraterização do Efluente  

4.1.1 Efluente Vinícola Simulado 

O efluente vinícola em estudo foi desenvolvido em laboratório a partir de um vinho tinto 

da Região Demarcada do Douro. Tiveram-se em conta as caraterísticas típicas de efluentes 

vinícolas gerados em centros de vinificação e que terão sido submetidos a um tratamento 

primário. Isto é, em que os teores de CQO, CBO5, COT e compostos fenólicos são da ordem de 

grandeza dos que se encontram em efluentes vinícolas após tratamento primário. 

 

4.1.2 Carência Química de Oxigénio  

O parâmetro CQO é frequentemente utilizado para avaliar a carga poluente existente nos 

efluentes domésticos e industriais. Este parâmetro carateriza-se pela quantidade equivalente de 

oxigénio, em mgO2.L-1, que é consumido na oxidação das substâncias orgânicas e inorgânicas 

presentes numa amostra de efluente. A determinação pode ser efetuada através de um método 

colorimétrico. Este teste utiliza o dicromato de potássio (K2Cr2O7) como oxidante, em meio 

ácido (com H2SO4), na presença de um catalisador (sulfato de prata) e de sulfato de mercúrio, 

para anular a interferência de ião cloreto. Este método é bastante utilizado na caracterização de 

águas residuais devido à sua rapidez de resultados. Para quantificar a CQO presente no efluente 

vinícola realizou-se o seguinte procedimento, baseado na Standard Methods (APHA, 1999). 

Primeiramente, recolheram-se 2,5 mL de efluente e colocaram-se em tubos previamente 
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preparados. De seguida, colocaram-se os tubos num reator (Reator, Hach, EUA) a uma 

temperatura de 150ºC durante 2 horas. Após o processo, observou-se o valor da absorvância no 

espectrofotómetro UV/Vis (espetrofotómetro UV/Vis, Hach-portátil, EUA) com o 

comprimento de onda de 600 nm. O valor de CQO foi obtido através da inserção do valor da 

absorvância na reta de calibração (a partir de soluções padrão de hidrogenoftalato de potássio 

(KHP) KC8H5O4) previamente preparada (Peres, 2009). 

 

4.1.3 Carência Bioquímica de Oxigénio  

A carência bioquímica de oxigénio (CBO5) é a quantidade de matéria biodegradável 

presente num efluente, correspondendo à quantidade de oxigénio necessária aos 

microrganismos para que estes consigam oxidar a parte biodegradável do efluente. Este método 

necessita de 5 dias de incubação a 20ºC. A CBO5 é um dos principais critérios de avaliação da 

qualidade de uma água permitindo estimar a biodegradabilidade da mesma (Peres, 2009). Neste 

trabalho utilizou-se o método manométrico com sensor de pressão Oxi-top. A determinação da 

CBO5 realizou-se de acordo com a seguinte metodologia baseada no Standard Methods (APHA, 

1999). 

Prepararam-se as soluções de nutrientes de sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, cloreto 

férrico e solução tampão de fosfato (pH 7,2). Preparou-se a sementeira através da adição de 

uma porção de terra a um copo de água, de onde se retirou a parte intermédia após deposição 

dos sólidos grosseiros. Preparou-se a água de diluição com as soluções de nutrientes 

previamente preparadas juntamente com a sementeira. Prepararam-se os frascos Oxi-top 

(Respirometric OxiTop®) (Figura 4.1) com uma mistura apropriada de efluente e água de 

diluição até perfazer 250 mL com a devida diluição de forma a corresponder aos valores dentro 

dos limites de leitura. Colocaram-se os frascos a incubar, com agitação magnética, numa estufa 

a 20ºC durante 5 dias (Peres, 2009). 
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Figura 4.1 – Respirometric OxiTop®. 

 

4.1.4 Carbono Orgânico Total  

Em amostras aquosas a quantidade de carbono orgânico é a expressão que denomina toda 

a matéria orgânica existente na amostra. O Carbono Orgânico Total (COT) foi determinado 

colocando a amostra no aparelho de leitura de COT (Shimazu TOC-LCSH; Japão). 

 

4.1.5 pH  

O pH indica o caráter ácido ou básico de uma solução aquosa. Este parâmetro resulta da 

medição da concentração do ião hidrogénio pela expressão: pH = -log [H+]. Os valores foram 

obtidos através de um elétrodo de pH previamente calibrado com padrões pH 4,0 e 7,0. A 

medição do pH foi feita por leitura direta de acordo com o Standard Methods (APHA, 1999). 

 

4.1.6 Polifenóis Totais  

Os polifenóis são compostos orgânicos caraterizados por possuírem estruturas derivadas 

do benzeno. A sua presença em águas pode ser devida a descargas de origem industrial ou 

agroindustrial. Como os compostos fenólicos existem, por exemplo, ácido caféico, ácido gálico, 

p-hidroxibenzóico. Os polifenóis podem encontrar-se naturalmente nas azeitonas, nas uvas, em 

folhas e caules de plantas, normalmente apresentam propriedades antioxidantes e 

anticancerígenas (Peres, 2009). Para determinar o teor de polifenóis totais, colocou-se 1 mL de 

amostra juntamente com 5 mL de reagente de Folin-Ciocalteau, agitou-se devidamente para 

obter uma mistura homogénea. Posteriormente, adicionaram-se 4 mL de uma solução de 
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carbonato de sódio (Na2CO3) a 7,5% (p/v), agitou-se novamente e colocou-se o frasco no escuro 

durante 2 horas. Após o período de reação observou-se a absorvância no espetrofotómetro 

UV/UVis, ao comprimento de onda 765 nm. O valor final de polifenóis totais foi calculado 

através da inserção do valor da absorvância na reta de calibração previamente estabelecida (0-

100 mg ác.gálico.L-1) (APHA, 1999). 

 

4.2 Estudos de Fitotoxicidade 

Os estudos ecotoxicológicos utilizados em diversos organismos de níveis tróficos 

diferentes, são uma metodologia eficiente para avaliar a perigosidade do efluente no meio 

ambiente (Oliveira, 2013).  

A avaliação de fitotoxicidade permite determinar se existem no material substâncias que 

possam inibir a germinação de sementes, o crescimento das raízes ou o desenvolvimento das 

plantas. A fitotoxicidade pode ser originada por fatores capazes de provocar diversos efeitos na 

planta, nomeadamente a existência de metais pesados ou pesticidas já existentes nas matérias-

primas, excesso de salinidade, alterações estruturais, fisiológicos e bioquímicos de membranas, 

como consequentes distúrbios na composição, rigidez, fluidez, fluxo de água e de nutrientes, 

redução de crescimento de tecidos e da biomassa, distúrbios do ciclo celular e da divisão celular, 

redução do conteúdo de clorofila e distúrbio do processo de fotossíntese e indução do stresse 

oxidativo (Belo, 2011; Freccia, 2011). 

Os ensaios de toxicidade devem ser vistos como ferramentas de análise indispensáveis 

para controlar a poluição da água, pois detetam os efeitos de poluentes na biota, enquanto as 

análises químicas apenas identificam e quantificam as substâncias presentes em amostras. 

Com a aplicação dos testes de germinação pretendeu-se avaliar a fitotoxicidade, através 

da utilização de sementes que são colocadas num extrato aquoso. A execução experimental 

consiste em colocar um papel de filtro de análise qualitativa, numa placa de petri com 9 cm de 

diâmetro, humedecendo-o com 4 mL de água destilada por placa. Em cada placa de Petri 

colocar o número de sementes respetivas a cada espécie. 

No presente estudo, utilizaram-se quatro espécies: (4.2.1) Cucumis sativus, (4.2.2) 

Lepidium sativum (4.2.3) mistura de relva e (4.2.4) Sinapis alba (Tabela 4.1). As percentagens 

na tabela correspondem à percentagem de efluente presente na solução (0%, 20%, 40%, 

60%,100%) (Tabela 4.1). 
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Realizaram-se 5 réplicas de cada amostra. Nos primeiros 7 dias as placas (que foram 

previamente autoclavadas para a sua esterilização) permaneceram na estufa a 25-26ºC. Após os 

7 dias foram colocadas à temperatura ambiente, durante outros 7 dias. 

Após os 14 dias identificou-se o número de sementes germinadas e mediu-se o 

comprimento das raízes com o paquímetro (Mitutoyo, Reino Unido). Sendo que, o número de 

sementes germinadas, NSG, e o comprimento das raízes (mm), LR, quantificados no teste de 

germinação permite calcular o índice de germinação (GI - Germination Index). 

 

Tabela 4.1 – Relação do volume da solução utilizado por percentagem de efluente diluído e espécie utilizada. 

 

Volume da solução utilizada por 

percentagem de efluente diluído  

(mL) 

Número de 

sementes 

Espécie 0 20 40 60 80 100 

Cucumis sativus 5 5 5 5 5 5 5 

Lepidium sativum 4 4 4 4 4 4 10 

Mistura de relva 4 4 4 4 4 4 10 

Sinapis alba 4 4 4 4 4 4 8 

 

As fórmulas que se seguem foram definidas segundo Belo (2011) e Hoekstra et al. (2002). 

Para calcular a percentagem relativa média de germinação, RSG (%), utiliza-se a seguinte 

fórmula: 

RSG=
NSG,T

NSG,B

×100 

 

Onde, NSG,T é o número de sementes germinadas em cada extrato (efluente) e NSG,B é a 

média do número de sementes germinadas na solução padrão (água destilada). 

A percentagem relativa do comprimento das raízes, RRG (%), é definida por: 

 

RRG=
LR,T

LR,B

× 100 

 

Onde LR,T é o comprimento médio das raízes no extrato aquoso e LR,B é o comprimento 

médio das raízes da solução padrão. 
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O índice de germinação (GI; %) (Tabela 4.2) relaciona os valores e RSG e RRG, de 

acordo com a seguinte equação: 

GI =
RSG×RRG

100
 

 

Tabela 4.2 – Classificação qualitativa do índice de germinação (GI) (adaptado de: Belo (2011); Tiquia e Tam 

(1998)). 

Índice de germinação (GI)  

(%) 
Descrição do material em análise 

>100 
O material potencia a germinação e o crescimento 

da raiz das plantas 

80-100 Não fitotóxico 

60-80 Moderadamente fitotóxico 

30-60 Fitotóxico 

<30 Muito fitotóxico 

 

4.2.1 Cucumis sativus 

O pepino, Cucumis sativus (Gartenland, Suiça), pertence à família Cucurbitaceae optou-

se por utilizar esta espécie porque revela um crescimento acelerado, com dimensões que 

permitem fazer medições ao comprimento das raízes das sementes germinadas (Wang et al., 

2001). 

4.2.2 Lepidium sativum 

Lepidium sativum (agrião-de-jardim) (Somers, Bélgica) pertence à família Brassicaceae. 

É frequentemente utilizado em testes de fitotoxicidade uma vez que evidencia maior 

sensibilidade a toxinas, nomeadamente aos iões amónio e ácidos gordos de baixo peso 

molecular em relação a outras espécies (Belo, 2011; Libralato et al., 2016). A espécie Lepidium 

sativum é utilizada para avaliação rápida da toxicidade das águas residuais em diferentes 

estágios de tratamento (Arienzo et al., 2009). 

 

4.2.3 Mistura de relva 

A mistura de relva “Prado Florido” (Greenkeeper, Portugal) é muito flexível, adapta-se a 

qualquer condição climática e apresenta floração perene. A presença de Festuca ovina subsp. 

duriuscula e Festuca rubra subsp. rubra garantem uma cobertura vegetal em período sem 

floração e pós corte, que previne a erosão. É utilizada em prados, taludes e zonas de manutenção 
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reduzida. A mistura prado florido é constituída por 50% de Festuca ovina subsp. duriuscula, 

40% de Festuca rubra subsp. rubra e 3% de mistura de flores campestres. 

Selecionou-se a mistura de relva para avaliar a viabilidade da reutilização do efluente 

vinícola tratado em espaços verdes (jardins, relvados, entre outros). 

Muitas espécies de relva toleram concentrações de SDT (sólidos dissolvidos totais) até 

ao limite máximo de 2000 mg.L-1, mas os solos terão que ter uma boa permeabilidade e 

drenagem (Martins et al., 2007). 

 

4.2.4 Sinapis alba 

A mostarda branca com nome científico Sinapis alba (Germisem Sementes Lda., 

Portugal), tal como o Lepidium sativum é constituinte da família Brassicaceae, originária da 

Europa. Está associada a terrenos de cultivo, incultos, ruderais e ripícolas. Esta espécie é 

frequentemente utilizada em testes de fitotoxicidade porque apresenta características de 

crescimento rápido e podem ser verificadas alterações na germinação após três dias de ensaio 

(Cordeiro, 2012; Libralato et al., 2016). 

 

4.3  Ensaio de Rega  

Como o objetivo de testar a possível reutilização de EVs para a rega de espécies 

ornamentais foi realizado um ensaio com plantas envasadas da espécie de Petunia x atkinsiana. 

Esta espécie é frequentemente utilizada em estudos científicos de modelação de sistemas de 

rega de espaços verdes para torná-los mais eficientes e apresenta rápido desenvolvimento e 

resistência a fatores de stresse, o que se enquadra com os interesses de investigação e objetivos 

da presente dissertação (Isern et al., 2012; Infojardin, 2017). 

O ensaio foi realizado em laboratório com condições de luminosidade e precipitação 

controlada.  

Para o ensaio, selecionaram-se as plantas com caraterísticas morfológicas e fisiológicas 

semelhantes entre os tratamentos, foram selecionadas 25 plantas por tratamento. As plantas de 

todos os tratamentos foram regadas ao mesmo tempo, com o mesmo volume de solução, 

realizada de 3 em 3 dias, em horas de menor calor (fim de tarde). O ensaio de rega teve duração 

de 35 dias.  

Após a realização do ensaio de rega realizaram-se análises fisiológicas, bioquímicas e 

histológicas com o objetivo de avaliar qual a interferência dos EVs no desenvolvimento das 

petúnias.  
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4.3.1 Petunia x atkinsiana  

A petúnia x híbrida (Petunia x atkinsiana) é uma planta ornamental criada pelo 

cruzamento de várias espécies selvagens, provenientes da América do Sul. Esta espécie tem 

sido assunto de intensos melhoramentos e seleções ao longo dos tempos. São plantas floríferas 

de colorido bastante intenso, apresentam uma ampla variedade de cores e porte, desde plantas 

mais compactas e baixas, ideal para canteiros, e outras mais leves e pendentes, para uso em 

floreiras e vasos pendentes. Florescem na primavera, verão e outono e, por isso, são 

frequentemente utilizadas para preencher canteiros e bordaduras (Infojardin, 2017). 

É uma planta herbácea, perene, possui caule cilíndrico, de cor verde mais ou menos 

intensa, com pilosidades, assim como as folhas. As folhas são ovaladas, pequenas e macias. As 

flores são de tamanho médio a grande, vistosas, delicadas e podem assumir variadíssimas 

tonalidades e combinações (Tabela 4.3 e Figura 4.2). Indicadas para regiões amenas, devem ser 

cultivadas em pleno sol, num substrato bastante fértil. É bastante resistente ao calor, à podridão 

cinzenta (Botrytis cinerea Pers.) e recupera rapidamente após períodos de chuva intensos 

(Jardineiro.net, 2017). 

 

Tabela 4.3 – Ficha técnica de Petunia x atkinsiana (adaptado de: Infojardin (2017); Jardineiro.net (2017) e 

Wiersema, H. e León, B (2016). 

Caraterísticas Planta 

Nome comum Petúnia, petúnia x híbrida, petúnia-comum 

Nome científico Petunia x atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxter 

Família Solanaceae 

Origem Sul da América 

Clima Mediterrânico, subtropical e temperado 

Ciclo de vida Anual 

Altura Pode atingir até 20 ou 50 cm 

Folhas Forma oval. Com 5 a 10 cm de comprimento 

Flores 
Simples ou duplas de 5 a 10 cm de diâmetro, com cores 

distintas 

Período de floração Primavera, verão e outono 

Adaptação Crescimento rápido e resistente 

Luminosidade Requer exposição ao sol 

Temperaturas Preferência pelo calor, mas tolera o frio 

Humidade ambiente Adapta-se a distintas condições 
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Caraterísticas Planta 

Frequência de rega 
De cada 2ou 3 dias. Nos períodos de manha ou noite, não em 

horas de maior intensidade luminosa 

Propagação 
Semear em sementeiras no final do inverno e início da 

primavera 

Cuidados Evitar o excesso de água e molhar as flores/folhas 

 

 

  
Figura 4.2 – Morfologia de Petunia x atkinsiana: a - planta completa, b - parte floral. 

 

4.3.2 Condições de Crescimento 

Para este ensaio foram adquiridas 100 plantas da espécie Petunia x atkinsiana com apenas 

24 dias a um viveirista local. Foram colocadas no espaço onde se realizaram as experiências 

para a sua aclimatação às condições experimentais (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Aspeto das petúnias no inicio do ensaio (com cerca de 25 dias após a germinação). 

 

Ao fim de 9 dias, as plantas foram transplantadas para vasos de capacidade volumétrica 

de 50 mL (Figura 4.4). Foi utilizado o mesmo substrato constituído por turfa e sem fertilizantes 

(GreenPlants, Espanha) em todas as plantas transplantadas. Após as transplantações, foi 

adicionada uma pequena porção de perlite em cada vaso para que as raízes das plantas tivesses 

a água necessária e oxigénio. 

 

 

Figura 4.4 – Transplantação das plantas para os vasos. 

 

As plantas cresceram num espaço com condições ambientais parcialmente controladas, à 

temperatura média de 25-30º C, com fotoperíodo de 13 horas de luz natural (≈ irradiância de 

600-700 μmol.m-2.s-1), humidade relativa moderada e sem ocorrência de precipitação (Figura 

4.5). 
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Figura 4.5 – Condições de crescimento das petúnias durante o ensaio. 

 

Após a realização dos testes de caraterização físico-química do efluente e dos testes de 

fitotoxicidade dos mesmos, definiram-se três tratamentos para testar a sua influência sobre as 

plantas. 

Com 25 dias de existência iniciou-se o ensaio de rega. Para cada tratamento utilizaram-

se 25 plantas. Utilizaram-se 3 soluções provenientes do efluente vinícola simulado; o efluente 

vinícola simulado (EV100%); o efluente vinícola simulado/corrigido com Hidróxido de Cálcio 

Ca(OH)2 (EVT); solução com diluição com 60% de efluente (EV60%) e uma solução padrão 

apenas constituída por água (H2O) destilada (Controlo).  

Utilizou-se o EV100% mesmo não estando em conformidade com a legislação, este foi 

utilizado para comparar os efeitos com os outros tratamentos. 

Produziu-se um efluente tratado em que o pH foi corrigido com Ca(OH)2, para que o 

efluente estivesse em conformidade com a legislação.  

Caso o pH seja ácido e haja necessidade de o aumentar utiliza-se Ca(OH)2 como 

neutralizante (Arienzo et al., 2009). A cal, utilizada para a correção de pH, ajuda também a 

corrigir o desequilíbrio de sódio em cálcio e contribui para a redução de matéria orgânica; 

verificou-se que a dose ideal de cal foi de 10,0 g.L-1, ocorrendo uma remoção de CQO de 82,5% 

e 67,6% de redução de cor após um período de 30 minutos (Mulidzi, 2001; Lucas e Peres, 

2011). Sendo que a utilização de Ca(OH)2 reduz o nível de toxicidade do efluente, ainda pode 

incentivar o crescimento da espécie regada, uma vez que este elemento pode reagir com os 
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ácidos orgânicos presentes no efluente vinícola. Com a correção do pH é possível reduzir o 

valor da CQO e por consequência o nível de fitotoxicidade (Arienzo et al., 2009). 

Preparou-se uma solução diluída com 60% de efluente pois segundo os resultados dos 

testes de fitotoxicidade foi a solução menos tóxica. Optar por diluir efluente é uma medida 

optada por algumas indústrias vinícolas, para que depois o efluente seja aplicado na rega em 

vez de consumir mais recursos naturais. Na Tabela 4.4 é descrita a caraterização dos parâmetros 

físico-químicos dos tratamentos utilizados no período experimental. 

 

Tabela 4.4 – Caraterização físico-química dos tratamentos utilizadas na experiência. 

Parâmetros 

Tratamentos para Rega 

EV60% 

(60% de efluente 

vinícola simulado) 

EV100% 

(Efluente vinícola 

simulado) 

EVT 

(Efluente vinícola 

simulado corrigido) 

pH 4,49 4,14 6,25 

CQO 

(mgO2.L-1) 
730 1220 1207 

CBO5 

(mgO2.L-1) 
440 730 725 

COT 

(mgC.L-1) 
199 332 326 

Polifenóis totais 

(mg ác. gálico.L-1) 
8,79 12,15 12,04 

 

Iniciou-se no dia 22 de junho a rega controlada. Definiu-se a capacidade volúmica de 30 

mL de efluente a regar de acordo com as caraterísticas da planta. Todos os tratamentos foram 

regados com o mesmo volume, nos mesmos dias (com a frequência de 3 em 3 dias) e sempre 

na hora de menor calor (período da noite). A rega foi realizada segundo as necessidades hídricas 

das plantas. No total foram utilizados 480 mL na rega por cada tratamento.  
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4.4 Estudos Fisiológicos 

4.4.1 Análise Quantitativa de Crescimento 

A análise quantitativa de crescimento é um método simples que se baseia na obtenção dos 

elementos primários, tais com a determinação das dimensões do aparelho fotoassimilador e do 

peso seco dos diferentes órgãos constituintes da planta (Pereira et al., 2010). Segundo Hunt 

(1982), a partir destes elementos podem ser determinados índices que definem 

quantitativamente o crescimento e desenvolvimento da planta permitindo, ao mesmo tempo, 

estabelecer relações entre a produção de matéria seca e a eficiência do aparelho fotossintético. 

Antes da aplicação do ensaio de rega foram selecionadas 5 plantas para a amostra inicial 

com caraterísticas similares. Retiraram-se cuidadosamente as plantas envasadas, lavaram-se e 

enxugaram-se as raízes. Mediu-se o comprimento e a largura das folhas e o comprimento das 

raízes com um paquímetro digital (Mitutoyo, Reino Unido). Depois, registou-se o número de 

folhas de cada planta. Determinou-se a área foliar e da raiz (antes corou-se a raiz com safranina) 

no sistema de análise de imagem WinDIAS 1(Delta-T Devices Ltd, Reino Unido). Colocaram-

se os diferentes órgãos da planta numa estufa com ventilação à temperatura de 70ºC, durante 

pelo menos 48h. Por último, determinou-se o peso seco de cada um dos órgãos, numa balança 

de precisão. Após o período do ensaio de rega, repetiu-se o procedimento de análise de 

crescimento para 8 plantas de cada tratamento.  

A taxa média de assimilação aparente (NAR; g.m-2.dia-1) define a eficiência da produção 

líquida do aparelho fotossintético, ou seja, a taxa de aumento de peso seco em função da área 

foliar. Para calcular a NAR utilizou-se o peso seco total da planta no início e no fim do período 

experimental, Wt1 e Wt2, respetivamente. E o número de dias entre o início e o fim do período 

experimental T1 e T2. AF̅̅ ̅̅  é a área foliar média no período de tempo considerado (Pereira et al., 

2010). 

 

NAR=
(Wt2-Wt1)

(T2-T1)×(
1

AF̅̅ ̅̅ )

 

 

A razão de área foliar (LAR; m2.kg-1) é a razão da área foliar pela matéria seca total da 

planta e reflete o tamanho da superfície assimiladora relativamente à massa respiratória. Para o 

cálculo da LAR utilizou-se o valor da área foliar (AF) e o peso seco total da planta (Wt). 
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LAR=
AF

Wt

 

 

A área foliar específica (SLA; m2.kg-1) é a razão da área por unidade de peso seco das 

folhas, traduzindo a espessura e consistência média das folhas. A SLA foi determinada com a 

razão entre a AF e Wf (peso seco das folhas). 

 

SLA=
AF

Wf

 

 

A razão do peso foliar (LWR; g.kg-1) é a razão entre o peso seco das folhas e o peso total 

da planta, refletindo o investimento relativo de biomassa na área assimiladora. 

 

LWR=
Wf

Wt

 

 

A taxa relativa de expansão foliar (RGR; mg2.g-2.dia-1) define o crescimento relativo da 

área assimiladora num determinado período de tempo. A RGR foi determinada pelo peso total 

no início e no fim do período experimental, Wt1 e Wt2, respetivamente, com o número de dias 

do período experimental (T1 e T2). 

 

RGR=
( ln Wt2 - ln Wt1)

(T2-T1)
 

 

A razão R:S (razão do peso seco da raiz e do caule). Foi determinada pelo quociente entre 

o peso seco da raiz (WR) e a soma dos pesos secos do caule(WC)e da folha (Wf), permitindo 

avaliar variações na distribuição de biomassa entre a parte radicular e a parte aérea entre plantas 

sujeitas aos diferentes tratamentos (Bacelar et al., 2007). 

 

R:S=
WR

WC+Wf
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4.4.2 Estado Hídrico e Parâmetros Estruturais Foliares 

As caraterísticas hídricas das plantas podem ser alteradas pela ação de fatores externos 

(Pereira et al., 2010). Portanto, questionou-se a possível influência no estado hídrico e nos 

parâmetros estruturais foliares das plantas devido às diferentes caraterísticas químicas dos 

tratamentos. 

Neste procedimento, utilizaram-se 1 folha jovem de cada planta. Sendo utilizadas 8 

plantas por tratamento. Pesaram-se as folhas e colocaram-se nos suportes com 5 mL de água 

destilada. Posteriormente, refrigerou-se o material à temperatura de 4ºC, no período de 24h. 

Voltou-se a pesar a amostrar e mediu-se a área foliar com o sistema de análise de imagem 

WinDIAS 1(Delta-T Devices Ltd, Reino Unido), Reino Unido). Depois, colocou-se a amostra 

na estufa a secar durante 48h, à temperatura de 60-70ºC. Por fim, pesou-se a amostra. 

O grau de suculência (S; mgH2O.cm-2) determinou-se pela seguinte fórmula: 

 

S =
(Wh − Wf)

AF
 

 

Com o peso total da planta (Wt; mg) foi calculado o conteúdo de água em folhas saturadas 

(WCS; gH2O.g−1 DM): 

 

WCS=
(Wt-Wf)

Wf

 

 

O conteúdo relativo de água (RWC; %) calculou-se a partir da seguinte fórmula: 

 

RWC=
(Wh-Wf)

(Wtur-Wf)
×100 

 

A densidade do tecido foliar (D; g.kg-1) foi calculada pela seguinte equação: 

 

D =
Wf

Wh

 

Finalmente, a percentagem do teor de água (%) foi calculada pela seguinte expressão: 

 

Teor H2O=
(Wh-Wf)

(Wh)
×100 
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4.4.3 Perda de Eletrólitos 

A perda de eletrólitos de tecidos, u1sualmente, expressa as modificações das propriedades 

das membranas celulares. A perda de eletrólitos é geralmente considerado um indicador de 

perda da integridade membranar associada à saída de eletrões e solutos para o exterior (Rolny 

et al., 2011). 

Neste procedimento retiraram-se discos foliares de 8 plantas, por tratamento. No 

procedimento lavaram-se 3 vezes as folhas com água desionizada para eliminar quaisquer 

resíduos ou eletrólitos presentes. As amostras foram colocadas a incubar em banho-maria a uma 

temperatura de 25ºC, num período de 24h. Depois, mediu-se a condutividade elétrica em μS 

(CE1). De seguida, colocaram-se as amostras em autoclave, durante 20 minutos a 120ºC. No 

final, mediu-se a condutividade elétrica final (CE2), após as amostras estarem à temperatura 

ambiente. 

Para calcular a perda de eletrólitos (PE), em percentagem, empregou-se a seguinte 

expressão, segundo Lutts et al., (1996): 

 

PE= (
CE1

CE2
) ×100  

 

4.4.4 Trocas Gasosas Foliares 

A taxa de fotossíntese, juntamente com a taxa de respiração e a dimensão e arquitetura 

do coberto vegetal, é determinante para explicar a produtividade vegetal.  

A partir de uma amostra foliar que é colocada no interior de uma camara, medindo-se as 

trocas gasosas (CO2 e H2O) entre o interior e o exterior da camara e outros parâmetros 

ambientais associados, como a luz, a temperatura e a humidade relativa do ar. A partir destes 

valores são calculados os parâmetros fisiológico descritos na tabela seguinte (Von Caemmerer 

e Farquhar, 1981; Pereira et al., 2010) (Tabela 4.5). 

Neste estudo foram realizados dois ensaios de trocas gasosas foliares durante o período 

da manhã (10-12.00). Em cada ensaio, mediu-se a uma folha de cada planta e mediram-se 8 

plantas por tratamento. Selecionaram-se folhas mais jovens e mais espessas. Na primeira 

medição, realizada no dia 20 de julho, as plantas não foram regadas no dia anterior, ao contrário 

do que se fez no dia 21. Antes da medição as plantas foram aclimatadas ao ambiente exterior 

(cerca de 30 minutos), tendo-se verificado que, de uma forma geral, todas apresentavam ao fim 

desse período alguma sensibilidade às condições de maior luminosidade e temperatura. Na 

segunda medição, realizada no dia 21 de julho, as plantas foram regadas no dia anterior e não 
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houve necessidade de adaptação ao ambiente de medição uma vez que as determinações 

decorreram no local de crescimento. 

 

Tabela 4.5 – Parâmetros fisiológicos determinados pelo IRGA (adaptado de: Pereira et al., 2010). 

Parâmetros Sigla 

Condutância estomática para o valor de água 

(mmolm-2s-1) 
gs 

Taxa de assimilação líquida de CO2  

(μmolm-2s-1) 
A 

Taxa de transpiração  

(mmolm-2s-1) 
E 

Eficiência intrínseca do uso da água 

(µmolmol-1) 
A/gs 

Relação entre a concentração de CO2 nos espaços 

intercelulares e o CO2 atmosférico 
Ci/Ca 

 

O princípio de funcionamento do Analisador de Gás por Radiação Infravermelha (IRGA) 

baseia-se na capacidade de CO2, entre outras moléculas heteratómicas, para absorver a radiação 

infravermelha. Nesta situação utilizou-se o sistema portátil de medição das trocas gasosas 

funcionado em sistema aberto (LCpro-SD, ADC, Hoddesdon, Reino Unido) (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Medição das trocas gasosas foliares com IRGA. 

 

4.5 Anatomia Foliar  

Com determinação da anatomia foliar é possível identificar e analisar os tecidos que 

constituem as folhas. Através deste procedimento é possível determinar se as condições de 

crescimento podem alterar a estrutura da folha (Retamales e Scharaschkin, 2015). 

Para o estudo da anatomia foliar foram realizadas preparações definitivas. Para a sua 

obtenção foram efetuadas colheitas de 5 folhas por tratamento, e de cada uma foi utilizada uma 

secção da região mediana, a fim de evitar diferenças de espessura ao longo da folha. As 

preparações definitivas foram elaboradas com as técnicas usuais de inclusão em parafina após 

desidratação em série alcoólica etílica (Johansen, 1940; Berlyn e Miksche, 1976).  

As amostras foram fixadas durante 24 h em FAA 70% (formol: ácido acético glacial: 

etanol 70%; 1:1:18). Após 24 h retiram-se as amostras do fixador e colocaram-se em água 

durante 15 minutos. De seguida, as amostras foram desidratadas em concentrações crescentes 

de etanol durante uma hora (70%, 80%, 90%, 95% e 100%) e, por último, em xilol, para 

clareamento do material. 

O material vegetal foi depois impregnado em parafina fundida numa estufa a 60ºC durante 

24 h. Após a impregnação, efetuou-se a inclusão em blocos de parafina no aparelho de inclusão 

(Leica EG 1160 Histoembedder, Leica Microsystem GmbH, Alemanha) e, após solidificação 
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dos blocos, efetuou-se o corte do material no micrótomo rotativo (Leica RM 2135, Leica 

Microsystem GmbH, Alemanha) e a colagem em lâminas em banho-maria (54 °C). Após 24 h 

procedeu-se à desparafinação do material em xilol que foi posteriormente hidratado em 

concentrações decrescentes de etanol (100% - 70%) e, por último, foi efetuada uma passagem 

por água corrente para aumentar a afinidade do material ao corante utilizado (azul de toluidina 

0,1% durante 15 minutos) (O'Brien et al., 1964). 

De seguida, procedeu-se novamente à lavagem do material em água corrente e fez-se uma 

desidratação em etanol. Após a desidratação e clareamento em xilol efetuou-se a montagem da 

preparação em Entellan® (Merck, Alemanha) e procedeu-se à observação, análise e medição 

da espessura dos tecidos foliares, das 4 folhas por tratamento, num microscópio ótico invertido 

Olympus IX51 (Olympus Biosystem, Alemanha) equipado com uma câmara digital (Color 

View III, Soft Imaging System GmbH, Alemanha) e o software de tratamento de imagem se 

DIZIMIZER versão 4.6.1 (MedCalc software, Bélgica). 

 

4.6 Análises Bioquímicas 

No estudo bioquímico avaliou-se os pigmentos fotossintético e os compostos fenólicos. 

Inicialmente recolheram-se 8 discos foliares das plantas de cada tratamento. Após a 

recolha, adicionou-se a cada disco azoto líquido e posteriormente foram armazenados a -80ºC. 

Os pigmentos fotossintéticos, localizados nos cloroplastos, exercem um papel 

fundamental no crescimento e desenvolvimento das plantas. A sua principal função passa pela 

captação e transferência de energia luminosa para imediata conversão em energia química na 

fase luminosa da fotossíntese. Nas plantas superiores, os pigmentos mais importantes em 

termos quantitativos são as clorofilas a e b e os carotenoides. Todos estes pigmentos têm 

máximos de absorção luminosa dentro do espetro visível (400 – 700 nm) (Pereira et al., 2010). 

A determinação do teor de pigmentos fotossintéticos foi realizada segundo o protocolo 

proposto por Arnon (1949) e Sesták et al. (1971). Para tal, utilizaram-se 8 discos foliares de 

cada tratamento, macerados individualmente em azoto líquido. O macerado obtido foi 

homogeneizado em acetona a 80% (v/v). Em seguida, procedeu-se à centrifugação a 4000 rpm, 

durante 5 minutos a 4ºC. Após a centrifugação extraiu-se o sobrenadante para uma proveta 

graduada e procedeu-se à leitura da absorvância no espectrofotómetro. Em que: a absorvância 

663nm (Abs663) e absorvância 645nm (Abs645) correspondem ao pico de máxima absorvância 

clorofila a (Cla) e clorofila b (Clb) respetivamente; V é o volume final de extrato acetónico 

(mL), e P é o peso foliar dos discos (g), segundo as fórmulas propostas por Mackinney (1941): 
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Cla=((12,7Abs663)-(2,69Abs645))×
(V×0,001)

P
 

 

Clb=((22,9Abs645)-(4,68Abs663))×
(V×0,001)

P
 

 

Cltotal=((20,2Abs645)+(8,02Abs663))×
(V×0,001)

P
 

 

Na quantificação dos carotenoides totais (Car; mg g-1) foi utilizado o mesmo extrato. 

Porém as leituras foram efetuadas com um comprimento de onda de 470 nm e aplicou-se a 

seguinte equação proposta por Lichtenthaler, (1987). 

 

 Car= (
1000Abs470-1,82Cla-85,02Clb

198
) ×

(V×0,001)

P
 

 

Em que Abs470 é a absorvância a 470 nm e corresponde ao pico máximo de carotenoides 

totais. A Cla e Clb são as concentrações em clorofila a e b; 198 é o coeficiente de absorção dos 

carotenoides totais a 470 nm, V (mL) é o volume final do extrato acetónico, P é o peso seco dos 

discos (g). 

Nos compostos fenólicos de complexidade estrutural muito elevada, são classificados 

como metabolitos secundários, estão localizados preferencialmente nos tecidos mais externos 

das plantas, nas paredes celulares ou nos vacúolos e são sintetizados através da via do ácido 

shiquímico ou da via acetato. Alguns compostos fenólicos (como a lenhina, os flavonoides e os 

taninos) desempenham um importante papel na proteção das folhas contra agentes bióticos e 

abióticos adversos (Pereira et al., 2010). 

O conteúdo de fenóis totais foi determinado de acordo com o segundo procedimento 

adaptado do método de Folin-Ciocalteu (Singleton e Rossi, 1965). A 200 μL de extrato usado 

nos pigmentos fotossintéticos adicionou-se 1 mL de reagente de Folin-Ciocalteu e 800 μL de 

Na2CO3 a 7,5% (de 30 em 30 segundos). Posteriormente, homogeneizaram-se as amostras e 30 

minutos após foram efetuadas as leituras da absorvância a 765 nm. Para a conversão do valor 

de absorvância, efetuou-se uma curva-padrão, cujo padrão foi o ácido gálico. 

As antocianas estão associadas à cor da flor e é uma das características mais importantes 

nas plantas ornamentais, que não só afeta o seu mérito ornamental, como também influência 
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diretamente o seu valor comercial. A cor da flor pode ser determinada por fatores externos (tal 

como, pH e iões presentes na água) ou internos (pigmentos, flavonoides, por exemplo). Quando 

o valor do pH é ácido, as flores revelam tons intensos de cor de rosa, ou quando o pH é básico 

a flor revela tons violetas. Isto acontece porque o pH pode interferir com as concentrações de 

antocianinas presentes nas flores (Zhao et al., 2016). 

De cada tratamento, recolheu-se a flor mais antiga de cada planta (dentro das que não 

apresentam degradação), considerou-se que a flor mais antiga tinha as antocianinas já 

desenvolvidas. Após a recolha, pesou-se a flor determinando o peso fresco e macerou-se no 

almofariz com azoto líquido. Adicionou-se à preparação 6 mL de metanol acidificado (metanol 

com 1% de HCl). Agitou-se a preparação durante 2h, à temperatura ambiente e sem 

luminosidade. Posteriormente, foram colocadas 10 minutos na centrifugadora a 6000 rpm, a 

4ºC. Colocou-se o sobrenadante à temperatura de -20ºC. Por fim foram feitas as leituras da 

absorvância de 250 nm (Abdel-Aal e Hucl, 1999; Macías et al., 2013). 

Na quantificação de antocianinas converteu-se o valor de Abs250 utilizando o coeficiente 

de extinção molar de 15 600 M cm-1. 

A seguinte fórmula foi utilizada para quantificar as antocianinas totais (TAC) presentes 

nas flores: 

 

TAC (mg g−1) =  
Abs250 

ε
×

V

1000
× MW ×

1

𝑊ℎ
× 103 

 

Em que ε é o coeficiente de extinção molar de pelargonidina-3-glucósido (15 600 M cm-

1); MW é o peso molecular de pelargonidina-3-glucósido (433,2 g M-1) e Wh é o peso húmido 

da amostra (g). 
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4.7 Análise Estatística  

A análise estatística dos dados foi feita usando a análise de variância a um fator no 

programa IBM SPSS Statistics, versão 23 (Statistical Package for the Social Sciences), (SPSS, 

Chicago, EUA). Para a comparação de médias utilizou-se o teste múltiplo de Tukey para um 

intervalo de confiança de 95% considerando-se os níveis de significância apresentados na 

Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Níveis de significância e respetivos P-value e simbologia. 

Simbologia Nível de significância P-value 

ns Não significativo P > 0,05 

* Significativo 0,01 < P ≤ 0,05 

** Muito significativo 0,001 < P ≤ 0,01 

*** Altamente significativo P ≤ 0,001 

 

A representação gráfica foi realizada a partir do GraphPad Prism, versão 6 (GraphPad 

Software Inc., EUA), segundo a comparação das médias de teste múltiplo de Tukey. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1 Caraterização do Efluente Vinícola Modelo 

Para determinar a viabilidade da rega com efluentes vinícolas (EVs) foi necessário 

simular-se um efluente. O efluente vinícola em estudo foi desenvolvido em laboratório a partir 

de um vinho tinto da Região Demarcada do Douro. Tiveram-se em conta as caraterísticas típicas 

de efluentes vinícolas gerados em centros de vinificação e que terão sido submetidos a um 

tratamento primário. Isto é, em que os teores de CQO, CBO5, COT e compostos fenólicos são 

da ordem de grandeza dos que se encontram em efluentes vinícolas após tratamento primário. 

As caraterísticas deste são em tudo similares a um efluente gerado pela atividade vinícola 

da RDD. No laboratório, as amostras foram mantidas numa câmara termoestatizada a uma 

temperatura de 4ºC.  

A amostra foi analisada determinando-se os seguintes parâmetros: pH, CBO5, CQO, SST, 

COT pela autora, sendo que os restantes parâmetros foram analisados no laboratório de química 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Na tabela 5.1 são apresentados os parâmetros e os respetivos valores obtidos na análise 

do efluente vinícola. 
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Tabela 5.1 – Caraterização físico-química do efluente vinícola simulado. 

Parâmetro Valor observado 

pH (Escala Sörensen) 4,14 

Condutividade (µS cm-1 (a 20°C)) 235 

CQO (mgO2.L-1) 1220 

CBO5 (mgO2.L-1) 730 

COT (mgC.L-1) 332 

SST (mg.L-1) n. d 

Polifenóis totais (mg ác. gálico.L-1) 12,15 

Nitratos (NO3
-) (mg.L-1) n.d. 

Fosfatos (P2O5) (mg.L-1) 2,5 

Sulfatos (SO4
2-) (mg.L-1) 18,1 

Ferro (Fe) (mg.L-1) 0,44 

Alumínio (Al) (µg.L-1) 17 

Cádmio (Cd) (µg.L-1) 2 

Cobre (Cu) (µg.L-1) 358 

Crómio (Cr) (µg.L-1) 0,03 

Manganês (Mn) (µg.L-1) 28 

Zinco (Zn) (µg.L-1)  3737 

 

O pH do efluente é ácido, sendo concretamente de 4,14, pelo que não se encontra em 

conformidade com o Decreto-Lei nº 236/98 (Anexo XVI) (Tabela 3.1), cujo o VMR para o pH 

é de 6,5-8,4 e o VMA é de 4,5-9,0. Portanto, nestas condições o efluente não pode ser reutilizado 

para a rega de espaços verdes sugerindo-se, desde já, uma possível correção, elevando o valor 

desse pH, de modo a inserir-se na gama de valores recomendados. Os restantes parâmetros 

encontram-se em conformidade com a legislação para possível utilização em rega. 

Em comparação com o estudo apresentado por Howell et al. (2016), em que as águas 

residuais da adega, diluídas até 3000 mgO2.L
-1 de CQO, não apresentaram risco de salinidade, 

uma vez que a condutividade elétrica da água de rega estava bem abaixo de 2 dS.m-1, o efluente 

em causa tem um valor inferior de CQO e condutividade elétrica. 

Como referido no ponto 4.3 a utilização de Ca(OH)2 é frequente nas indústrias de vinho 

para neutralizar o pH do efluente (Arienzo et al., 2009). Esta é uma das premissas utilizadas na 

presente experiência.  
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5.2 Estudos de Fitotoxicidade  

Os ensaios de fitotoxicidade são de extrema importância na caraterização de qualquer 

efluente uma vez que os parâmetros físicos e químicos geralmente estabelecidos (CQO, CBO, 

COT) não têm a capacidade de diferenciar substâncias afetas aos sistemas de tratamento 

biológico e os seus corpos recetores, tornando-se assim insuficientes para a avaliação do risco 

ambiental dos contaminantes (Oliveira, 2013). 

Como indicado no ponto anterior, no presente estudo foram utilizadas 4 espécies de 

plantas: Cucumis sativus (pepino), Lepidium sativum (agrião-de-jardim), mistura de relva 

(prado florido) e Sinapis alba (mostarda branca). 

Assim, procedeu-se à preparação de 30 preparações por cada espécie. As concentrações 

utilizadas foram de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100% de efluente. Na tabela 5.2, apresenta-se 

a caraterização química de cada diluição, relativamente aos parâmetros CQO, CBO5, pH, COT 

e polifenóis totais. 

 

Tabela 5.2 – Caraterização química das respetivas percentagens de EVs presente em cada solução (0%, 20%. 

40%, 60%, 80% e 100%). 

Parâmetros 

Efluente Vinícola 

(%) 

20 40 60 80 100 

pH  

(Escala Sörensen) 
5,10 4,63 4,49 4,18 4,14 

CQO  

(mgO2.L-1) 
240 490 730 980 1220 

CBO5  

(mgO2.L-1) 
140 290 440 590 730 

COT  

(mgC.L-1) 
66 133 199 265 332 

Polifenóis totais 

(mg ác. gálico.L-1) 
3,32 5,26 8,79 9,59 12,15 

 

5.2.1 Cucumis sativus 

As sementes de pepino são frequentemente utilizadas em testes de fitotoxicidade. 

Segundo Gerber (2017), as sementes de pepino apresentam uma elevada correlação entre as 

caraterísticas físico-químicas do efluente com a sua germinação. 
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No presente teste de fitotoxicidade colocaram-se 5 sementes de pepino por cada placa, 

uniformemente distribuídas, tal como é possível observar na Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Amostra inicial do teste de fitotoxicidade em Cucumis sativus. 

 

No final do procedimento foram registados os respetivos valores referentes ao número de 

sementes germinadas e o respetivo comprimento da raiz.  

Na Figura 5.2 são apresentadas as 5 placas de cada tratamento com as respetivas 

percentagens de efluente diluído (0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%). Observa-se que em todos 

os tratamentos ocorreu a germinação das sementes e o desenvolvimento progressivo dos seus 

órgãos. 
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Figura 5.2 – Teste de fitotoxicidade em Cucumis sativus. Nas imagens estão indicadas as percentagens 

respetivas de EVs presente em cada solução (0%, 20%. 40%, 60%, 80% e 100%). 

 

A partir da análise de resultados da Tabela 5.3, não se verificaram diferenças 

significativas entre as soluções nos parâmetros RSG, RRG e GI. No entanto sementes das 

soluções revelaram uma resposta positiva às diferentes concentrações de efluente. Uma vez 

que, o GI se apresenta com valores entre 80-100 %, considera-se que o efluente não é fitotóxico 

para o pepino.  
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Tabela 5.3 – Teste de fitotoxicidade em Cucumis sativus. Valores médio ± erro padrão da RSG (%), RRG (%) e 

GI (%). 

Efluente vinícola  

(%) 

RSG 

 (%) 

RRG 

 (%) 

GI 

 (%) 

20 88,00 ± 8,00 90,14 ± 8,84 81,36 ± 13,06 

40 100,00 ±0,00 94,33 ± 1,65 94,33 ±1,65 

60 100,00 ± 0,00 99,63 ± 4,40 99,63 ± 4,40 

80 92,00 ± 4,90 96,26 ± 7,71 89,33 ± 10,12 

100 100,00 ± 0,00 93,22 ± 1,38 93,22 ± 1,38 

Significância n.s n.s n.s 

 

5.2.2 Lepidium sativum 

O agrião-de-jardim é uma das espécies mais frequentemente utilizadas em testes de 

fitotoxicidade devido à sua resposta rápida, sensível e com um preço pouco dispendioso (Pinho 

et al., 2017). 

Como se observa na Figura 5.3, as sementes de agrião-de-jardim foram distribuídas 

uniformemente pelas placas com diferentes concentrações de efluente vinícola. 

 

 

Figura 5.3 – Amostra inicial do teste de fitotoxicidade em Lepidium sativum. 

 

Observando-se a Figura 5.4 concluiu-se que, de uma forma geral, as sementes 

germinaram e desenvolveram-se bastante bem em todas as soluções. 
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Figura 5.4 – Teste de fitotoxicidade em Lepidium sativum. Nas imagens estão indicadas as percentagens 

respetivas de EVs presente em cada solução (0%, 20%. 40%, 60%, 80% e 100%). 

 

No entanto, segundo a análise estatística dos resultados (Tabela 5.4), constatou-se que as 

sementes de agrião-de-jardim respondem de formas distintas às diferentes soluções, cujos 

valores do GI foram significativamente diferentes entre as soluções (P-value = 0,008). Portanto, 

o efluente 100% é moderadamente fitotóxico para as sementes de agrião-de-jardim e as 

restantes soluções não foram fitotóxicas para as sementes. 
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Tabela 5.4 – Teste de fitotoxicidade em Lepidium sativum. Valor médio ± erro padrão da RSG (%), RRG (%) e 

GI (%). As médias seguidas de letras iguais não são significativamente diferentes de acordo com o teste múltiplo 

de Tukey (P-value < 0,05). 

Efluente vinícola  

(%) 

RSG 

 (%) 

RRG 

 (%) 

GI 

 (%) 

20 97,83 ± 3,44 110,34 ± 4,34 108,30 ± 7,30 b 

40 93,48 ± 7,37 103,95 ± 6,08 97,57 ± 11,08 ab 

60 102,17 ± 4,35 111,84 ± 2,09 114,05 ± 4,08 b 

80 95,65 ± 6,35 107,70 ± 6,88 101,47 ± 3,56 ab 

100 84,78 ± 6,34 92,99 ± 9,34 76,71 ± 3,67 a 

Significância n.s n.s ** 

 

5.2.1 Mistura de relva 

Tal como se pode observar na Figura 5.5, no início da experiência, foram colocadas 10 

sementes da amostra de mistura de relva em cada placa de Petri. 

 

 

Figura 5.5 – Amostra inicial do teste de fitotoxicidade em mistura de relva. 

 

Após os 15 dias de período experimental, as sementes apresentaram desenvolvimento de 

raízes e folhas (Figura 5.6).  
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Figura 5.6 – Teste de fitotoxicidade em mistura de relva. Nas imagens estão indicadas as percentagens 

respetivas de EVs presente em cada solução (0%, 20%. 40%, 60%, 80% e 100%). 

 

Com a análise da Figura 5.6 conclui-se que em todas as soluções ocorreu a germinação 

de sementes, bem como o desenvolvimento das raízes. Não existindo diferenças significativas 

entre os tratamentos nos parâmetros medidos, portanto, o efluente vinícola promove a 

germinação das sementes da mistura, o GI encontra-se entre os valores de 80-100 % o que 

revela que o efluente não é fitotóxico para a mistura de relva e que em algumas soluções 

potencia a germinação e o crescimento da raiz das plantas (Tabela 5.5). 
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Tabela 5.5 – Teste de fitotoxicidade em mistura de relva. Valor médio ± erro padrão da RSG (%), RRG (%) e 

GI (%). 

Efluente vinícola 

(%) 

RSG 

 (%) 

RRG 

 (%) 

GI 

 (%) 

20 92,68 ± 6,22 99,96 ± 8,16 94,44 ± 13,02 

40 90,24 ± 4,88 124,00 ± 4,39 111,80 ± 6,65 

60 97,56 ± 10,91 123,36 ± 23,87 130,38 ± 36,51 

80 90,24 ± 13,13 117,29 ± 28,60 112,99 ± 40,53 

100 80,49 ± 8,27 127,72 ± 17,08 105,81 ± 21,20 

Significância n.s n.s n.s 

 

5.2.2 Sinapis alba 

No primeiro dia do ensaio foram colocadas nas placas de Petri as diferentes diluições. E 

em cada placa colocaram-se uniformemente 8 sementes de Sinapis alba (Figura 5.7). 

 

 

Figura 5.7 – Amostra inicial do teste de fitotoxicidade em Sinapis alba. 

 

Ao fim dos 7 dias na estufa, as sementes apresentavam-se bem desenvolvidas, mas com 

a presença de fungos. 

Ao fim do período total de quinze dias obtiveram-se maiores desenvolvimentos das 

sementes. No entanto, os fungos presentes também evoluíram e afetaram algumas sementes 

(Figura 5.8). 
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Figura 5.8 – Resultados do teste de fitotoxicidade em Sinapis alba. Nas imagens estão indicadas as percentagens 

respetivas de EVs presente (0%, 20%. 40%, 60%, 80% e 100%). 

 

Segundo a análise estatística dos resultados (Tabela 5.6), a presença de fungos nas placas 

afetou negativamente os resultados, interferindo com o valor real da germinação e do 

desenvolvimento da raiz.  

Tabela 5.6 – Resultados do teste de fitotoxicidade em Sinapis alba. Valor médio ± erro padrão da RSG (%), 

RRG (%) e GI (%). 

Efluente 

vinícola 

(%) 

RSG 

 (%) 

RRG 

 (%) 

GI 

 (%) 

20 79,49 ± 7,48 53,75 ± 26,72 49,45 ± 28,71 

40 69,23 ± 9,59 33,09 ± 21,10 30,45 ± 22,35 

60 64,10 ± 9,07 15,64 ± 8,35 11,97 ± 6,87 

80 64,10 ± 10,73 44,92 ± 20,22 32,88 ± 13,76 

100 89,74 ± 5,73 74,75 ± 28,28 73,26 ± 30,07 

Significância n.s n.s n.s 
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5.3 Estudos Fisiológicos 

5.3.1 Monitorização da Evolução de Crescimento 

Realizou-se a rega controlada das plantas durante um período de 35 dias, em que foram 

aplicados os mesmos volumes (mL) em todos os tratamentos (Controlo, EV60%, EV100% e 

EVT) de modo a satisfazer as necessidades hídricas das plantas. 

No decorrer do ensaio foi registada a evolução do crescimento das petúnias dos 

diferentes tratamentos (Figuras: 5.9 a 5.12). Inicialmente, para a seleção das amostras para 

cada tratamento foi tida em conta a semelhança entre a estrutura e a morfologia das mesmas. 

Após a primeira semana de ensaio de rega não se observaram diferenças entre os 

tratamentos (Figura 5.9).  

 

 
Figura 5.9 – Evolução do crescimento das plantas dos diferentes tratamentos com 1 semana de rega (a – 

Controlo, b – EV60%, c – EV100%, d – EVT). 

 

Após duas semanas do inicio da experiência constatou-se que os tratamentos Controlo, 

EV60% e EV100% apresentavam claramente maior área foliar em relação ao EVT (Figura 

5.10).  
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Figura 5.10 – Evolução do crescimento das plantas dos diferentes tratamentos com 2 semanas de rega (a – 

Controlo, b – EV60%, c – EV100%, d – EVT). 

 

Após três semanas de rega, observavam-se algumas diferenças de desenvolvimento 

estrutural das plantas de cada tratamento (Figura 5.11). A tendência de crescimento foi alterada, 

as amostras regadas com Controlo e EV100% apresentaram maior crescimento da parte aérea 

em relação aos tratamentos EV60% e EVT. 
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Figura 5.11 – Evolução do crescimento das plantas dos diferentes tratamentos com 3 semanas de rega (a – 

Controlo, b – EV60%, c – EV100%, d – EVT). 

 

Ao fim de 4 semanas observou-se que as petúnias sujeitas aos tratamentos de EV60% e 

EVT revelam um menor crescimento relativamente aos tratamentos Controlo e ao EV100%. 

O que aliás, será possível comprovar nos resultados da análise quantitativa de crescimento 

(5.3.2). Para além disso, também se registou m atraso na floração das petúnias regadas com 

EV60% e EVT (Figura 5.12). 
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Figura 5.12 – Evolução do crescimento das plantas dos diferentes tratamentos com 4 semanas de rega (a – 

Controlo, b – EV60%, c – EV100%, d – EVT). 

 

5.3.2 Análise Quantitativa de Crescimento 

A taxa média de assimilação aparente (NAR) foi significativamente muito diferente entre 

os tratamentos. Os valores mais altos correspondem ao Controlo e ao EV100% e os mais baixos 

ao EV60% e EVT (Tabela 5.7). 

O tratamento que apresentou o maior valor de área foliar específica (SLA) foi o EVT e o 

menor foi o EV100%. Plantas com baixo SLA têm a vida útil das suas folhas mais prolongada 

do que as que têm elevado SLA. Esta longevidade pode estar associada ao aumento da espessura 

do tecido do mesófilo, especialmente das camadas de células do parênquima clorofilino em 

paliçada (Liu et al., 2010).  

Também se verificaram diferenças muito significativas nos valores da taxa relativa de 

expansão foliar (RGR) entre os tratamentos. O Controlo apresenta maior valor de RGR e o EVT 

menor valor. Assim, a quantidade de nutrientes e água consumidos pelas plantas regadas com 

o efluente vinícola corrigido não são o suficiente para alterar o teor de matéria orgânica das 

plantas. Matsuda et al. (2014) constataram que o RGR revela uma correlação positiva com o 

NAR, o que está em concordância com os resultados deste estudo.  
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Por outro lado, os resultados relacionados com o investimento relativo de biomassa na 

área assimiladora calculados pelo LWR, R:S e LAR não foram significativamente diferentes 

entre os tratamentos.  

Em suma, existem diferenças significativas nos índices de crescimento NAR, SLA e 

RGR, que confirmam que existem dois grupos significativamente diferentes. O grupo que 

apresentou maior crescimento era constituído pelos tratamentos Controlo e EV100% e o que 

apresentou menor crescimento era constituído por EV60% e EVT. 

Pela análise da Tabela 5.8 conclui-se que os valores do Número de Folhas e do 

Comprimento das Raízes são significativamente diferentes entre os tratamentos, sendo que as 

plantas do Controlo apresentam maior Número de Folhas e maior Comprimento da Raiz em 

relação aos restantes tratamentos. 

Os valores de significância do Comprimento da Folha (P-value = 0,09), Largura da Folha 

(P-value = 0,09) e Comprimento do Caule (P-value = 0,07) apresentam tendência para a 

significância. Relativamente ao Número de Flores no final da experiência verificou-se que não 

foi significativamente diferente entre os tratamentos. 
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Tabela 5.7 – Parâmetros de análise de crescimento quantitativa: NAR (g.cm-2.dia-1), LWR (g.g-1), R:S, LAR (cm2.g-1), SLA (m2.g-1) e RGR (mg.g-1dia-1). As médias 

seguidas de letras iguais não são significativamente diferentes de acordo com o teste múltiplo de Tukey (P-value < 0,05). 

Tratamento 
NAR 

(g.cm-2.dia-1) 

LWR  

(g.g-1) 
R:S 

LAR  

(cm2.g-1) 

SLA  

(m2.g-1) 

RGR 

(mg.g-1.dia-1) 

Controlo 1,74 ± 0,28 b 0,94 ± 0,00 0,05 ± 0,00 390,22 ± 22,18 567,27 ±35,69 ab 0,30 ± 0,00 c 

EV 60% 0.66 ± 0,13 a 0,93 ± 0,01 0,05 ± 0,01 396,51 ± 17,48 573,86 ± 19,40 ab 0,28 ± 0,00 ab 

EV 100% 1,19 ± 0,28 ab 0,93 ± 0,01 0,05 ± 0,00 314,16 ± 17,54 456,47 ± 29,67 a 0,29 ± 0,00 bc 

EVT  0,55 ± 0,13 a 0,87 ± 0,06 0,15 ± 0,10 387,54 ± 29,00 601,46 ± 38,00 b 0,27 ± 0,00 a 

Significância ** n.s n.s n.s * ** 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros estruturais médios (caule, flor, folha e raiz) das plantas dos respetivos tratamentos: Número de Flores, Número de Folhas, Comprimento da Raiz 

(mm), Diâmetro do Caule (mm), Comprimento do Caule (mm), Comprimento da Folha (mm) e Largura da Folha (mm). As médias seguidas de letras iguais não são 

significativamente diferentes de acordo com o teste múltiplo de Tukey (P-value < 0,05). 

Tratamento 
Número de 

Flores 

Número de 

Folhas 

Comprimento 

da Raiz 

 (mm) 

Diâmetro 

do Caule  

(mm) 

Comprimento 

do Caule  

(mm) 

Comprimento da Folha  

(mm) 

Largura da Folha  

(mm) 

Controlo 2,86 ± 0,74 23,14 ± 2,5 2 b 105,15 ± 11,07 b 4,44 ± 0,29 193,05 ± 12,67 26,14 ± 1,96 28,97 ± 1,36 

EV 60% 2,43 ± 0,20 14,71 ± 1,23 a 54,59 ± 8,23 a 4,70 ± 0,52 185,97 ± 7,53 19,64 ± 2,53 20,76 ± 2,29 

EV 100% 3,29 ± 0,29 14,71 ± 1,60 a 81,90 ± 15,62 ab 4,34 ±0.24 210,14 ± 10,15 24,73 ± 3,08 26,47 ±2,40 

EVT  2,00 ± 0,38 13,14 ± 2,04 a 39,56 ± 8,16 a 3,79 ± 0,33 166,61 ± 12,11 18,17 ± 2,52 21,40 ± 3,12 

Significância n.s ** ** n.s n.s n.s n.s 
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5.3.3 Estado Hídrico e Parâmetros Estruturais Foliares 

De entre os fatores que afetam o crescimento, o comportamento fisiológico e a 

produtividade das plantas, pode destacar o stresse hídrico como um dos fatores com maiores 

impactes, por isso é fundamental perceber se o tratamento utilizado para rega interferiu com o 

estado hídrico das plantas (Silva et al., 2015).  

Verificou-se que as folhas das plantas dos diferentes tratamentos apresentavam valores 

similares de RWC, WCS e S (Tabela 5.9). No entanto, observaram-se diferenças significativas 

no teor de H2O e na D. Com efeito, o EV100% apresentou folhas com maior teor de H2O mas 

menor D, em relação ao EV60%. 

 

Tabela 5.9 – Estado hídrico e parâmetros estruturais foliares (RWC (%), WCS (gH2O.g−1 DM), S (mgH2O.cm-2), 

Teor de H2O (%) e D (g.kg-1)) das plantas dos respetivos tratamentos. As médias seguidas de letras iguais não 

são significativamente diferentes de acordo com o teste múltiplo de Tukey (P-value < 0,05). 

Tratamento 
RWC 

(%) 

WCS 

(gH2O.g−1 DM) 

S 

(mgH2O.cm-2) 

Teor H20 

(%) 

D  

(g.kg-1) 

Controlo 88,65 ± 1,04 22,75 ± 0,63 18,81 ± 0,72 95,24 ± 0,17 ab 47,57 ± 1,70 ab 

EV60% 86,26 ± 1,10 21,90 ± 0,62 16,34 ± 0,63 94,94 ± 0,18 a 50,65 ± 1,80 b 

EV100% 90,10 ± 0,97 24,43 ± 0,42 18,51 ± 0,72 95,64 ± 0,80 b 43,56 ± 0,80 a 

EVT  87,34 ± 0,86 22,69 ± 0,84 17,55 ± 0,67 95,15 ± 0,19 ab 48,52 ± 1,91 ab 

Significância n.s n.s n.s * * 

 

5.3.4 Perda de Eletrólitos 

A perda de eletrólitos dos tecidos vegetais é um método clássico para estimar a 

integridade membranar em resposta a stresses ambientais, senescência, etc.  

Em células vivas, os eletrólitos estão contidos em compartimentos ligados à membrana 

(Rolny et al., 2011). Os danos nas membranas celulares alteram a sua permeabilidade e 

provocam a perda de solutos (eletrólitos). Assim, um aumento de perda de eletrólitos indica um 

aumento da permeabilidade das membranas e uma menor tolerância das células quando sujeitas 

a diversos fatores de stresse (Pereira et al., 2010). 

Observou-se que não existiam diferenças significativas entre os diferentes tratamentos na 

perda de eletrólitos (Figura 5.13), por isso, considerou-se que também não haviam diferenças 

na integridade das membranas das folhas das plantas dos quatro tratamentos. 
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Figura 5.13 – Valor médio ± erro padrão da perda de eletrólitos (%) das plantas dos respetivos tratamentos. 

 

5.3.5 Trocas Gasosas Foliares 

O fluxo de CO2 ocorre necessariamente através dos estomas no processo fotossintético 

ocorrendo também o fluxo de água, por meio da transpiração, sendo o movimento estomático 

o principal mecanismo de controle das trocas gasosas nas plantas superiores, esta interação é 

influenciada pelas caraterísticas do meio de desenvolvimento da espécie. De facto, a 

transpiração é o principal mecanismo envolvido na regulação da temperatura foliar (Silva et al., 

2015). 

Ao analisar os resultados obtidos no dia 20 (medições no exterior), constatou-se que as 

plantas do Controlo e EV100% apresentavam maior condutância estomática (gs) (Tabela 5.10). 

Quanto à taxa de assimilação líquida de CO2 (A), os comportamentos seguiram as mesmas 

tendências de gs, bem como os valores de taxa de transpiração (E).  

Por outro lado, não existiam diferenças significativas na relação entre a concentração de 

CO2 nos espaços intercelulares e o CO2 atmosférico(Ci/Ca) entre os quatro tratamentos. Esta 

situação sugere que não existem limitações mesofílicas e bioquímicas (Bacelar et al., 2009).  

Este comportamento das plantas sujeitas aos tratamentos Controlo e EV100% foi 

benéfico para o ganho de carbono e permitiu que as plantas acumulassem uma maior massa de 

folhas e capturassem uma grande quantidade de luz (Liu et al., 2010), o que foi aliás verificado 

na análise quantitativa de crescimento, onde o valor de SLA era menor no Controlo e EV100% 

(ponto 5.3.2), sugerindo que apresentavam maior resistência a condições mais severas em 

comparação à dos restantes tratamentos.  
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No caso das determinações efetuadas no dia 21 (medições em laboratório), em que as 

condições de medição não foram alteradas relativamente às condições de crescimento, não 

ocorreram diferenças significativas ao nível das trocas gasosas. 

No entanto, os valores de E, A e gs apresentaram uma tendência para a significância, (P-

value = 0,090), (P-value = 0,074) e (P-value = 0,065) respetivamente. 

O fato de se ter analisado as trocas gasosas em ambientes distintos foi importante pois 

permitiu-nos verificar que as plantas dos tratamentos Controlo e EV100% se destacaram 

relativamente às dos tratamentos EV60% e EVT quando expostas a níveis de luz e temperatura 

mais elevados. 

 

Tabela 5.10 – Valor médio ± erro padrão de análise das trocas gasosas realizadas pelas plantas dos respetivos 

tratamentos, nos dias 20 e 21 de junho em condições ambientais distintas. As médias seguidas de letras iguais 

não são significativamente diferentes de acordo com o teste múltiplo de Tukey (P-value < 0,05). 

Tratamento 
gs 

(mmolm-2s-1) 

A  

(μmolm-2s-1) 

E  

(mmolm-2s-1) 

A/gs 

(µmolmol-1) 
Ci/Ca 

Dia 20 de junho 

Controlo 95,11 ± 12,22 b 4,83 ± 0,47 b 3,18 ± 0,43 bc 53,92 ± 3,47 0,72 ± 0,01 

EV60% 47,66 ± 10,59 a 2,58 ± 0,49 a 1,78 ±0,35 a 59,21 ± 2,59 0,70 ± 0,01 

EV100% 101,93 ± 6,26 b 5,26 ± 0,27 b 3,33 ± 0,09 c 52,16 ± 2,36 0,72 ± 0,01 

EVT  49,26 ± 11,48 a 2,93 ± 0,64 a 1,87 ± 0,41 ab 64,79 ± 11,96 0,68 ± 0,05  

Significância *** *** ** n.s n.s 

Dia 21 de junho 

Controlo 57,08 ± 2,51 4,82 ± 0,46 2,25 ± 0,09 90,93 ± 12,07 0,58 ± 0,05 

EV60% 43,46 ± 6,25 4,04 ± 0,67 1,73 ± 0,22 101,40 ± 18,18 0,54 ± 0,07 

EV100% 58,14 ± 7,62 4,80 ± 0,57 2,16 ± 0,25 86,24 ± 8,99 0,60 ± 0,04 

EVT  39,76 ± 5,23 3,01 ± 0,38 1,64 ± 0,19 78,46 ± 7,21 0,63 ± 0,03 

Significância n.s n.s n.s n.s n.s 

 

5.4 Anatomia Foliar 

Durante as medições observou-se que as plantas regadas com efluente vinícola 

apresentavam maior espessura foliar em relação aos outros tratamentos. Deste modo, 

realizaram-se cortes histológicos de cada tratamento os quais foram posteriormente observados 

e analisados para confirmarse os diferentes tratamentos podem interferir com as caraterísticas 

histológicas das plantas. Foi determinada a espessura total da lâmina a espessura da nervura 

central e do cilindro vascular.  
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De uma forma geral, as folhas revelaram-se pouco espessas, e frágeis o que se observa 

nas fotos dos cortes da Figura 5.14. Ao nível do limbo distinguem-se apenas as epidermes 

adaxial e abaxial e no centro o parênquima clorofilino e nervuras secundárias. 

 

 
Figura 5.14 – Cortes transversais das folhas dos 4 tratamentos (a - Controlo; b - EV60%; c - EV100%; d 

- EVT) (Escala - 500 μm). 

 

Os dados relativos à anatomia foliar encontram-se sintetizados na Tabela 5.11. 

Relativamente à espessura total da lâmina verificou-se que as folhas do Controlo eram 

significativamente muito mais finas que as de todos os outros tratamentos. Uma maior espessura 

da folha está comumente associada a uma maior taxa fotossintética. As folhas mais espessas 

estão também melhor adaptadas para as condições de seca, intensidades de luz elevadas e baixas 

temperaturas (White e Montes-R, 2005). É possível constatar que os tratamentos: Controlo e 

EV100% podem revelar maior taxa fotossintética bem como melhor adaptação a condições de 

stresse, segundo os valores apresentados nas análises histológicas e nas trocas gasosas foliares. 

Constataram-se também diferenças significativas nas dimensões da nervura principal 

(altura e largura) apenas entre as folhas dos tratamentos EV100% e EVT, sendo os valores de 

espessura superiores para o EV100%. Este desenvolvimento é benéfico para o ganho de carbono 
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e permite que as espécies com SLA baixa e folhas de longa duração acumulem uma maior 

massa de folhas e capturem uma grande quantidade de luz (Liu et al., 2010). 

Relativamente ao cilindro vascular, verificou-se que o tratamento que apresentou maior 

espessura foi o EV100%, sendo a diferença muito significativa. Este facto pode estar associado 

a uma melhor condução de nutrientes e água entre os vasos condutores das plantas. Esta 

observação pode estar associada ao aumento das trocas gasosas, que como se verificou no ponto 

anterior as plantas com EV100% revelaram maior eficácia relativamente à taxa fotossintética, 

taxa de transpiração e abertura dos estomas. 

 

Tabela 5.11 – Valor médio ± erro padrão das espessuras das diferentes estruturas foliares (μm) das folhas dos 

diferentes tratamentos. As médias seguidas de letras não iguais são significativamente diferentes de acordo com 

o teste múltiplo de Tukey (P-value < 0,05). 

Tratamento 
Lâmina total  

(µm) 

Nervura principal 
Cilindro vascular 

(µm) 
Altura 

(µm) 

Largura  

(µm) 

Controlo 150,42 ± 11,61 a 120,06 ±5,40 ab 147,88 ±21,75 ab 350,52±61,30 a 

EV60% 280,60 ± 28,02 b 118,69 ±16,10 ab 121,99 ±24,25 ab 374,75±19,77 a 

EV100% 232,93 ± 7,29 b 142,50 ±10,59 b 196,53 ±9,55 b 583,95±67,03 b 

EVT  243,65 ± 11,19 b 95,42 ±4,33 a 99,26 ±11,28 a 310,64±9,84 a 

Significância *** * ** ** 

 

5.5 Análises Bioquímicas 

Relativamente às análises bioquímicas: teor de pigmentos fotossintéticos, concentração 

de compostos fenólicos e concentração total de antocianinas não se verificaram diferenças 

significativas entre os tratamentos.  

O teor em pigmentos fotossintéticos, quer em termos absolutos quer em termos relativos, 

é uma caraterística genética da espécie. Todavia, outros fatores bióticos ou abióticos podem ter 

grande influência nas respetivas concentrações (Pereira et al., 2010). No presente caso de 

estudo, não se identificaram diferenças significativas entre os diferentes tratamentos 

relativamente à concentração de pigmentos das folhas das plantas de cada tratamento (Tabela 

5.12), portanto as diferentes caraterísticas dos efluentes não alteram a concentração dos 

pigmentos. 

O papel dos compostos fenólicos nos stresses abióticos das plantas é considerado muito 

importante. A química estrutural dos polifenóis caracteriza-se por protetor as caraterísticas das 
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plantas (Pennycooke et al., 2005). Procurou-se determinar se a concentração de compostos 

fenólicos presentes nos efluentes vinícolas interferia com os compostos fenólicos constituintes 

nas plantas. Com a análise de resultados obtidos, Tabela 5.13, confirmou-se que não existiam 

diferenças significativas na concentração de compostos fenólicos presentes nas plantas dos 

quatro tratamentos.  

Pela análise da concentração total de antocianinas das flores das petúnias, constatou-se 

que não existiam diferenças significativas entre os tratamentos e, portanto, o pH dos tratamentos 

não interferiu com a concentração de antocianinas totais presentes nas flores das petúnias.  
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Tabela 5.12 –Valor médio ± erro padrão do teor de Cl a (mg.g-1), Cl b (mg.g-1), Cl total (mg.g-1), Cl a/Cl b (mg.g-1), Car (mg.g-1) e Cl total/ Car. 

Tratamento 
Cl a 

(mg.g-1) 

Cl b 

(mg.g-1) 

Cl total 

(mg.g-1) 
Cl a / Cl b 

Car 

(mg.g-1) 
Cl total / Car 

Controlo 12,23 ± 0,44 4,68 ± 0,28 16,91 ± 0,69 2,64 ± 0,08 2,97 ± 0,12 5,70 ± 0,18 

EV60% 12,47 ± 1,35 5,22 ± 0,63 17,69 ± 1,90 2,43 ± 0,15 2,92 ± 0,34  6,21 ± 0,36 

EV100% 11,87 ± 0,56 4,92 ± 0,24 16,79 ± 0,67 2,44 ± 0,13 2,88 ± 0,16 5,89 ± 0,23 

EVT  11,66 ± 0,74 5,11 ± 0,62 16,76 ± 1,33 2,37 ± 0,13 2,74 ± 0,13 6,10 ± 0,32 

Significância n.s n.s n.s n.s n.s n.s 

 

Tabela 5.13 – Valor médio ± erro padrão de compostos fenóis totais (mg.g-1) e antocianinas totais (TAC) (mg.g-1) das plantas de cada tratamento. 

Tratamento 
Fenóis totais 

(mg.g-1) 

TAC  

(mg.g-1) 

Controlo 20,45 ± 1,75 3,96 ± 0,40 

EV60% 21,23 ±1,75 3,81 ± 0,13 

EV100% 16,45 ± 1,65 3,91 ± 0,14 

EVT  17,63 ± 1,05 4,11 ± 0,41 

Significância n.s n.s 
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6. Conclusões e Considerações Finais 

A indústria vitivinícola nacional está a procurar uma política de elevada segurança 

ambiental, incluindo a procura de prevenção e o desenvolvimento de princípios sustentáveis de 

acordo com a legislação em vigor. No entanto, importa notar que a seleção do tipo de processo 

tecnológico e o modo de operação do sistema de tratamento de EVs, são decisões que devem 

ser tomadas numa base singular, sem excessivas generalizações. Na verdade, a boa aplicação 

de medidas ambientais é, em muito, o resultado de um esforço de melhoria contínua. A 

possibilidade de reutilização de efluentes vinícolas para rega ainda é uma questão utópica, com 

poucos estudos desenvolvidos a nível mundial e com poucas aplicações que comprovem a sua 

viabilidade. Por visar a evolução da indústria vinícola a par com a preservação do meio 

ambiente e a gestão do poder económico, a importância desta dissertação é incontestável.  

Nos ensaios de germinação de sementes, onde foi avaliada a fitotoxicidade de várias 

concentrações do efluente vinícola simulado, concluiu-se que este não era fitotóxico para as 

espécies Cucumis sativus (pepino), mistura de relva e Sinapis alba (mostarda-branca). No caso 

do Lepidium sativum (agrião-de-jardim) a solução constituída por 100% de efluente vinícola 

foi moderadamente fitotóxico, isto aconteceu porque a semente de agrião pode ser mais sensível 

á toxicidade do efluente vinícola do que as outras sementes. Após este ensaio, sugere-se que 

em estudos futuros se utilize um maior número de réplicas por solução para reduzir o erro 

padrão e aumentar a precisão dos resultados, que se tenha em conta as caraterísticas das 

sementes para que haja a menor interferência de agentes patogénicos e por último, que se 

realizem os testes em mais espécies, nomeadamente sementes de petúnia. Em suma, o efluente 

vinícola não interferiu de forma negativa na germinação das sementes e desenvolvimento das 

raízes, portanto não foi fitotóxico para as sementes de pepino, agrião-de-jardim e mistura de 

relva.  

Realizou-se o ensaio de rega com o intuito de analisar os processos morfológicos e 

fisiológicos das plantas que podem ser alterados positiva ou negativamente pela ação da solução 

utilizada para rega. Da análise dos resultados obtidos no estudo fisiológico, anatomia foliar e 

análise bioquímica concluiu-se que existem dois grupos distintos. O grupo constituído pelo 

Controlo e EV100%, em que o crescimento das plantas se destaca positivamente em relação ao 

outro grupo constituído pelos tratamentos EV60% e EVT. Conclui-se ainda que as plantas 

regadas com EV100% têm a vida útil das folhas mais prolongada do que as folhas das plantas 

dos restantes tratamentos. Esta longevidade pode estar associada ao aumento da espessura do 

tecido do mesófilo, especialmente das camadas de células do parênquima clorofilino em 
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paliçada (Liu et al., 2010). As folhas mais espessas estão também melhor adaptadas para as 

condições de seca, intensidades de luz elevadas e baixas temperaturas (White e Montes-R, 

2005), o que torna as plantas regadas com EV100% mais resistentes em condições de stresse.  

As plantas com EVT apresentaram um crescimento condicionado em relação ao controlo 

devido à componente química do Ca(OH)2 que pode ser prejudicial para a planta. Então, 

considera-se que a correção de pH através deste método não é completamente viável como se 

tinha pensado inicialmente, uma vez que nos estudos bioquímicos não houve alterações, mas 

em termos fisiológicos as diferenças foram significativas.  

Comparativamente aos resultados do EV100% no ensaio de rega, os obtidos no EV60% 

foram menos positivos, contrariamente aos resultados apresentados pelo teste de fitotoxicidade. 

A razão para que tal tenha acontecido prende-se com o facto de numa placa de Petri com meio 

de cultura controlado, as plantas ficarem sujeitas aos inibidores de crescimento do efluente 

(compostos fenólicos). Por outro lado, no ensaio de rega, esta interação, praticamente direta 

entre os inibidores e as plantas, não acontece. É muito provável que seja o solo o fator de 

diferenciação; a interação do efluente vinícola com o solo atenua o efeito dos compostos 

fenólicos. Priorizando que a presença de matéria orgânica nos efluentes irá favorecer o 

crescimento das plantas, o EV100%, com maior concentração de MO, e o EV60% com menor 

concentração de MO, promovem, respetivamente maior e menor crescimento da planta.  

Pela elevada possibilidade de o solo ter interferido com resultados sobre as plantas, 

complementar a este estudo, está a ser realizada a caraterização físico-química do solo. 

Com base nestes resultados é possível afirmar que a rega de espaços verdes com efluente 

vinícola poderá ser um processo viável. 

É fundamental desenvolver estudos científicos que permitam obter mais conclusões. No 

caso da discussão de resultados foi extremamente difícil encontrar dados de comparação devido 

à inexistente informação científica semelhante a este estudo. 

A falta de informações sobre este tema é razão pela qual não existe ainda otimização real 

entre a indústria o ambiente e a economia. 

Com o aumento do período de ensaio, para que se possa analisar os efeitos dos 

tratamentos a longo prazo; amplificando o espetro de espécies, que como se observou nos testes 

de fitotoxicidade, respondem de diferentes formas à solução utilizada na rega e utilizando 

efluentes reais (uma vez que a variação da composição do efluente vinícola pode também 

interferir com a resposta das plantas utilizadas) será possível e real a reutilização de águas 

residuais para rega. 
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A investigação neste campo de estudo ainda é muito recente e existe pouca informação. 

Por isso, sugere-se que se invista na investigação e valorização. As necessidades hídricas são 

cada vez maiores, os custos associados aos tratamentos dos efluentes também e a reutilização 

de EVs para rega é essencial, promissora, inovadora, com propensão para uma visão futurista, 

com o objetivo de respeitar e preservar o meio ambiente, reduzindo os custos económicos e 

promovendo a inovação industrial. 
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