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Resumo 

O REUSE é um projeto desenvolvido pelo consórcio constituído por AdP Serviços, AgdA, 
COTR, EDIA, EFACEC e ISA, apoiado pelo Fundo Ambiental, que visa promover a 
economia circular e a utilização de água para reutilização (ApR) na rega agrícola no 
Alentejo - região caracterizada por baixa precipitação e, simultaneamente, elevada 
intensidade de agricultura de regadio - através do recurso a tecnologias ambientalmente 
sustentáveis e de baixo custo, mas também pela criação de conhecimento e 
desenvolvimento de ações de comunicação sobre a reutilização de água. 

A metodologia adotada tem como objetivo a reutilização de forma segura e adaptada 
ao uso em causa, suportada por uma análise de custo-eficácia. O projeto tem ainda 
como pilar a economia circular, pretendendo promover a reutilização e recuperação de 
água e nutrientes, assim como o recurso a fontes de energia renováveis.  

O REUSE servirá como caso de estudo para aplicação dos conceitos estabelecidos no 
recente Decreto-lei n.º 119/2019, de 21 de agosto. Este diploma estabelece regime 
jurídico de produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas 
residuais. O Reuse permitirá ainda aplicar metodologia de avaliação do risco 
apresentada na proposta de Guia para a Reutilização elaborado pela Agência Portuguesa 
do Ambiente.  

Os ensaios de desinfeção solar, efetuados com diferentes condições de funcionamento, 
do piloto instalado na ETAR de Beja, permitiram concluir que, para uma redução média 
de E. coli na ordem dos 2 dois log, é necessário um QUV médio de 20 Kj L-1, dependendo 
da qualidade do efluente a desinfetar. O que permite a utilização da ApR produzida para 
rega gota-a-gota de fruteiras onde os frutos crescem 50 cm acima do solo. 
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 INTRODUÇÃO 

Um dos principais problemas do Mundo atual é a escassez de água e a falta de acesso a 
água potável. Com o aumento espectável da população mundial, as Nações Unidas 
perspetivam que 1,8 mil milhões de pessoas viverão em países ou regiões sem qualquer 
acesso a água em 2025 [1]. A Figura 1.1 apresenta o índice de stress hídrico (ISH) em 
cada país no Mundo, onde valores mais elevados de ISH expressam uma maior 
competição pelos recursos hídricos. Os dados analisados por Gassert et al. [2] indicam 
que, à data da análise, 37 países apresentam níveis de stress hídrico extremamente 
elevados. 

Figura 1- Índice de stress hídrico (ISH) em cada país no Mundo. Adaptado de Gassert et al. [2]. 

 O Projeto REUSE 

O REUSE é um projeto desenvolvido pelo consórcio constituído pela Águas de Portugal 
– Serviços Ambientais, S.A. (AdP Serviços), Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA), 
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR), Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), EFACEC e Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

O REUSE tem como principal objetivo a promoção da produção e utilização de água para 
reutilização (ApR) na atividade de regadio na região do Alentejo, a qual se caracteriza 
por uma intensa atividade de regadio e, simultaneamente, baixos índices de 
precipitação agravados por uma evolução preocupante dos efeitos das alterações 
climáticas. 

Por outro lado, o Projeto REUSE enquadra-se nas ações do setor agrícola para a 
promoção da economia circular, através da recuperação de nutrientes existentes na ApR 
e a consequente diminuição do uso de fertilizantes nesta atividade, e para a melhoria 
do seu desempenho ambiental e climático no quadro do desenvolvimento sustentável. 
O REUSE está, deste modo, alinhado com os eixos de atuação da futura Política Agrícola 
Comum, que tem como objetivos gerais apoiar a proteção do ambiente e a luta contra 



as alterações climáticas e contribuir para os objetivos ambientais da EU, salientando a 
utilização eficiente dos recursos e a reutilização como um dos instrumentos para 
alcançar esse objetivo. 

A metodologia adotada no desenvolvimento do projeto permitiu que a reutilização da 
água fosse realizada de forma segura e adaptada ao uso concreto, assente numa 
avaliação do risco e, por isso, garantindo uma relação custo-eficácia equilibrada e 
competitiva.  

O REUSE permitiu aplicar os conceitos definidos no recente Decreto-Lei n.º 119/2019, 
de 21 de agosto, que estabelece o regime jurídico de produção de água para reutilização, 
obtida a partir do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização, assim 
como a metodologia de avaliação do risco apresentada no Guia para a Reutilização 
elaborado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O REUSE pretende potenciar a utilização de ApR na agricultura, tendo como objetivo: 

• Estudo de tecnologia de desinfeção de baixo custo com aproveitamento de recurso 
renovável (tratamento solar); 

• Análise do desenvolvimento da cultura regada com ApR; 

• Avaliação da eventual poupança na dosagem de fertilizantes minerais; 

• Análise do eventual impacto da utilização de ApR nos solos e outros recetores 
ambientais; 

• Aplicação da abordagem fit for purpose - solução que prevê a produção de água 
tratada com qualidade adequada ao fim a que se destina, garantido a proteção da saúde 
pública e ambiente. Uma abordagem caso-a-caso suportada por uma metodologia de 
avaliação do risco (recetores saúde e ambiente); 

• Avaliação da eficácia das barreiras naturais ao longo do sistema de transporte, 
minimizando as vias de exposição diretas e indiretas. 

Para esse efeito, as atividades do projeto REUSE desenvolveram-se através de 3 eixos 
de atuação.  

No eixo 1 pretendeu-se testar um sistema de produção de ApR a partir de águas 
residuais tratadas provenientes da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de 
Beja, com recurso a uma tecnologia de desinfeção solar. A eficiência de tratamento foi 
avaliada através de um programa de monitorização dos parâmetros físico-químicos e 
biológicos indicadores da qualidade da água. Foram avaliados os impactos da utilização 
da ApR na rega de um pomar de romãzeiras, em termos da qualidade dos recetores água 
e solo e em termos da cultura regada, e no sistema de rega. A aplicação de ApR foi no 
monte Olival do Miguelito, a cerca de 1,2 km da ETAR, num romãzeiral jovem com 
sistema de rega gota-a-gota. Este eixo permitiu ainda a comparação da performance 
ambiental e económica da ApR com a situação de referência (rega com água de furo do 



proprietário do terreno agrícola) também caracterizada em parcela de controlo 
adjacente ao terreno em estudo. 

No eixo 2 pretendeu-se estudar o efeito da diluição, da autodepuração e do decaimento 
natural na qualidade final da água, de modo a esclarecer a dinâmica das barreiras criadas 
por estes processos ao longo do transporte até ao perímetro de rega e o seu contributo 
para o controlo do risco da reutilização da água. A área de estudo foi a bacia hidrográfica 
da albufeira de Odivelas na zona de influência da descarga da ETAR de Alvito, a montante 
do aproveitamento hidroagrícola de Odivelas. 

O eixo 3 resultou da necessidade de sensibilizar a comunidade para a importância da 
reutilização da água na atividade de regadio. Foi operacionalizado através de um 
conjunto de ações de comunicação dirigidas aos principais atores da atividade agrícola 
e do setor da água. 

Neste documento apenas irá ser abordado o eixo 1 do projeto REUSE. 

 Desinfeção solar 

De entre as diversas tecnologias de desinfeção existentes, a desinfeção solar constitui 
uma solução inovadora e sustentável para a desinfeção de águas residuais urbanas 
através da utilização de um recurso natural, a radiação solar. Este processo baseia-se no 
efeito germicida da radiação ultravioleta (UV), o qual permite a inativação microbiana. 
O efeito germicida da radiação UV deve-se: (i) à ação direta dos fotões UV no ADN dos 
microrganismos, impossibilitando a sua reprodução, ou (ii) aos mecanismos de 
fotossensitização, onde a luz UV é absorvida pelos sensibilizadores presentes na água, 
como os ácidos húmicos, conduzindo à formação de espécies reativas de oxigénio que 
causam dano no ADN e na membrana celular, promovendo a morte das bactérias [3]. 
Este processo depende da intensidade da radiação UV, temperatura, turvação do meio 
líquido (entre outros fatores) havendo um efeito sinérgico entre a radiação UV e a 
temperatura [3, 4]. 

O coletor parabólico composto (CPC), um tipo de coletor de baixa-concentração, tem-
se apresentado como a melhor opção para aplicações fotoquímicas solares, reunindo as 
vantagens dos coletores concentradores e não-concentradores e nenhuma das suas 
desvantagens, proporcionando as melhores condições óticas para a desinfeção solar. 

Os CPCs são coletores estáticos com uma superfície refletora parabólica orientada para 
o foto-reator cilíndrico. Este tipo de sistema é dotado de uma simplicidade intrínseca, 
além de uma boa relação custo-eficiência, facilidade de operação e baixo custo de 
investimento. De uma forma sucinta, os CPCs têm como vantagens: condições de fluxo 
turbulento, inexistência de vaporização de compostos voláteis, ausência de sistema de 
procura da radiação solar (solar tracking), inexistência de sobreaquecimento, utilização 
da radiação solar direta e difusa, baixo custo (~120 € m-2, considerando uma produção 
em linha na ordem de milhares de m2 por ano), resistência a condições atmosféricas 
adversas, elevada eficiência ótica e elevado rendimento quântico.  



Devido à configuração da superfície refletora, praticamente toda a radiação que atinge 
a área de abertura do coletor (não só a direta, mas também a difusa) pode ser recolhida 
e disponibilizada para o processo fotoquímico. A radiação UV refletida é distribuída em 
torno do tubo absorvedor, de modo a que toda a superfície cilíndrica do tubo seja 
iluminada (Figura 2). A eficiência máxima anual é conseguida colocando o coletor com 
um ângulo de inclinação na horizontal semelhante à latitude do local em que são 
instalados e com uma orientação para sul (hemisfério norte). 

Figura 2- Traçado de raios (Ray trace) considerando um ângulo de 45⁰ (a) e 90⁰ (b).  

A maioria dos componentes de um sistema solar fotoquímico é fabricada com materiais 
standard, sem requisitos especiais, exceto para o tubo absorvedor e a superfície 
refletora. Os requisitos da qualidade ótica das superfícies refletoras para aplicações 
solares estão geralmente relacionados com a concentração requerida para a aplicação 
específica a ser considerada. 

O reator fotoquímico deve conter o fluido e transmitir a luz solar UV eficientemente 
além de permitir que o fluido circule com pressão mínima ao longo do sistema. A seleção 
de materiais transparentes à luz UV e resistentes ao seu efeito destrutivo é limitada; por 
outro lado, o material deve ser inerte. O vidro de borossilicato de baixo conteúdo em 
ferro possui boa propriedade transmissiva do espectro solar, sendo, atualmente, o mais 
adequado. A superfície refletora ideal para aplicações fotoquímicas solares deve possuir 
alta capacidade refletora de radiação UV, ser resistente às condições climáticas para um 
tempo de vida útil longo e ter um preço razoável. As superfícies atualmente disponíveis 
que melhor cumprem estes requisitos são o alumínio anodizado eletropolido, sendo, 
além disso, um material de fácil manuseamento e manipulação para a construção dos 
coletores.



 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os ensaios de desinfeção do projeto foram efetuados em três escalas diferentes: 
laboratorial; pré-piloto e piloto. Os ensaios à escala laboratorial e pré-piloto foram 
efetuados pelo Laboratório de Processos de Separação e Reação - Laboratório de 
Catálise e Materiais, pertencentes ao Centro de Investigação e Desenvolvimento da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), em colaboração com a 
EFACEC, parceiro do consórcio do projeto.   

Os ensaios tiveram como objetivo principal a avaliação preliminar das condições de 
funcionamento e eficiência de um sistema de desinfeção de águas residuais urbanas 
tratadas usando fotoreatores solares, coletores parabólicos compostos (CPC), de modo 
a determinar as condições do piloto de Beja e permitir o uso posterior desta ApR em 
atividades de regadio (dados não mostrados).  

 Piloto de desinfeção solar na ETAR de Beja  

Os ensaios à escala piloto para o desenvolvimento do eixo 1 do projeto REUSE, 
decorreram na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Beja, onde foi 
instalado um piloto de desinfeção solar.  

A ETAR de Beja efetua um tratamento secundário por lamas ativadas, operado em 
regime de arejamento prolongado, precedido de pré-tratamento constituído por 
tamisagem, desarenamento e remoção de gorduras. 

Neste piloto, como já foi referido, será feita a demonstração de produção de ApR, com 
recurso a tecnologia de desinfeção de baixo custo operacional com aproveitamento de 
recurso renovável (tratamento solar), e posterior utilização na atividade de regadio. 

O piloto, dimensionado para desinfetar cerca de 2 m3 dia-1 de água, é alimentado com 
água residual tratada na ETAR de Beja. No entanto, é necessário fornecer 6 m3 

diariamente no pico da campanha de rega ao agricultor, o restante do volume é prefeito 
com água de serviço da ETAR de Beja, desinfetada por lâmpadas UV. O processo é 
efetuado em batch, onde primeiramente a água tratada é filtrada e enviada para um 
reservatório (Tubofuro de 10 m3), que é cheio com o volume que se pretende desinfetar. 
Seguidamente, a água é bombeada (bomba de água Grundfos Magna1 25-100 180) para 
os coletores solares constituídos por duas filas paralelas com 10 e 9 módulos de CPC 
(total de 19 módulos).  

Cada módulo apresenta uma área de CPC de 2,08 m2 e é constituído por 10 tubos de 
borossilicato (Schott-Duran, tipo 3.3, Alemanha, cut-off a 280 nm, diâmetro interno de 
46,4 mm, comprimento de 1500 mm e espessura de 1,8 mm; volume útil de 48,2 L) 
conectados por junções de polipropileno. No total, os CPC apresentam uma área de 
39,52 m2.  



Estes CPC estão montados sobre uma plataforma fixa, com uma inclinação de 38⁰ 
(latitude local) orientados a nascente e poente (Figura 6). Idealmente deveriam estar 
virados para sul mas, devido a limitações de espaço para implantação do piloto e 
condições de sombreamento, não foi viável essa orientação.  

O sistema poderá ser operado de duas formas: (i) usando as duas filas de CPC em 
simultâneo (19 módulos, volume iluminado de 482 L), ou (ii) usando apenas uma das 
filas de CPC (10 módulos, volume iluminado de 254 L; 9 módulos, volume iluminado de 
228 L).  

Os coletores estão instalados em série, com escoamento em serpentina, e a água 
residual efetua os ciclos necessários (tempo de contato com a radiação UV e radiação 
infravermelha) entre o reservatório e os coletores até atingir os requisitos 
microbiológicos. Posteriormente, a água é bombeada para um depósito de 
armazenamento instalado no terreno agrícola onde irá ser utilizada para regar um 
pomar. A Figura 3 apresenta um esquema do piloto de desinfeção e sistema de aplicação 
na rega agrícola.  

 

Figura 3- Esquema do sistema de desinfeção piloto instalado na ETAR de Beja. 

A intensidade da radiação solar Ultravioleta (UV) foi medida por meio de um radiómetro 
UV (MU200), instalado nos reatores CPCs, com o mesmo ângulo de inclinação, que 
fornece dados da potência de radiação incidente em termos de WUV m-2. A temperatura 
do efluente é medida ao longo do dia através de um medidor portátil. Os dados obtidos 
de diferentes dias de ensaio serão comparados considerando a quantidade de energia 
UV acumulada (QUV,n, kJ L-1), recebida em qualquer superfície na mesma posição em 
relação ao sol, por unidade do volume de água no interior do reator, no intervalo de 
tempo Δtn: 

𝑄𝑈𝑉 = 𝑄𝑈𝑉,𝑛−1 + ∆𝑡𝑛𝑈𝑉͞𝐺,𝑛
𝐴𝑟

𝑉𝑡
, ∆𝑡𝑛 = 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 



onde tn é o tempo de reação n (em s), Vt é o volume total do reator (em L), Ar é a área 
de coletor iluminada (em m2), UV͞G, n a intensidade de radiação solar ultravioleta média 
medida durante o período Δtn (em WUV m-2), e 1000 é um fator de conversão. 

 Terreno agrícola (Pomar de romãzeiras) 

A ApR produzida no piloto de desinfeção da ETAR de Beja é bombeada para um depósito 
de 6,5 m3 instalado no terreno agrícola situado no Monte Olival do Miguelito, na 
freguesia de Nossa Senhora das Neves, do Agricultor Daniel Montes (Trevo) onde está 
instalado um pomar de romãzeiras jovens (instalado em 2018), cultura objeto de estudo. 

O estudo vai incidir numa parcela circunscrita de aproximadamente 0,5 ha de plantação 
de romãzeiras.  

O sistema de rega gota-a-gota existente foi adaptado e seccionado de modo a isolar a 
parcela do romãzeiral a estudar e torná-la independente das restantes parcelas, que 
servirão de parcelas de controlo para efeitos de comparação. Desta forma, a ApR usada 
na rega desta parcela não vai influenciar nem afetar a restante área de plantação (Figura 
4).  

Foi efetuada uma caracterização ao terreno agrícola (parcela de estudo e controlo), que 
teve como objetivo analisar os recetores solo, folha, fruto e água (do furo e do meio 
recetor adjacente ao terreno agrícola), previamente à aplicação de ApR (situação de 
referência) e no final da campanha de rega, para avaliação dos efeitos da utilização de 
ApR. 

Foram marcadas 5 pontos (plantas) na parcela de estudo e 3 pontos (plantas) na parcela 
controlo, que foram acompanhadas ao longo do projeto. A marcação foi feita em forma 
de estrela evitando as plantas das bordaduras (Figura 4). As plantas foram marcadas 
com fita sinalizadora branca e vermelha. 

A amostragem de solo foi efetuada no início e no final da campanha de rega. Em cada 
ponto foram recolhidas 6 amostras, 3 no centro da entrelinha e 3 no bolbo molhado em 
diferentes extratos de profundidade (0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm) (Figura 4).  

Para as folhas foi feita uma amostragem composta mensal em cada uma das parcelas 
(de estudo e controlo). As amostras foram recolhidas nas plantas marcadas e nas 
circundantes em cada uma das parcelas, sendo que as amostras são feitas a folhas 
maduras e jovens.  

No que respeita aos frutos, foram colhidos 6 em cada uma das parcelas 
preferencialmente nas plantas marcadas. A colheita foi determinada pelo agricultor e 
efetuada em todo o pomar. 



  
 

Figura 4- Esquerda) A área contida na linha branca e indica o terreno do agricultor. Contida na linha 
amarela indica a parcela de estudo e na linha laranja a parcela controlo; Direita) Marcação das plantas 
em forma de estrela. Plantas selecionadas estão indicadas com uma estrela, estando identificadas de P1 
a P5 na parcela de estudo e de P6 a P8 na parcela controlo. 
 

Foram recolhidas amostras de água (do furo e do meio recetor adjacente ao terreno 
agrícola) no início e no final da campanha de rega. A amostragem de água do meio 
recetor serve para se poder verificar se existe escorrência da ApR que irá ser utilizada 
na parcela de estudo.  

 Procedimento experimental 

A desinfeção solar das amostras de água residual urbana, foi avaliada ao fim de 
normalmente 8 h de exposição solar no piloto (por norma das 9 até às 17 h), utilizando 
um volume total que variou de 0,8 a 2,5 m3, tendo sido o restante volume colmatado 
com água de serviço da ETAR de Beja, até perfazer 6 m3. O caudal Q foi variado entre 
20 e 40 L min-1 nos ensaios à escala piloto. 
 
No sentido de se analisar a eficiência do sistema de desinfeção solar e perceber quais 
as condições operacionais ótimas deste sistema, controlaram-se em todos os ensaios 
os seguintes parâmetros: 
 

 O caudal de recirculação (Q) (Figura 5 A); 

 A temperatura da água do sistema de desinfeção ao longo do tempo de 
ensaio (Figura 5 B);  

 A radiação UV a que cada linha está exposta ao longo do tempo de 
ensaio (Figura 5 C); 

 A temperatura ambiente ao longo do tempo de ensaio (Figura 10 D); 

 O volume do reservatório. 
 



 
Figura 5- Instrumentos de controlo operacional do Piloto de desinfeção solar. A: Rotâmetro para controlo 
do caudal de água em recirculação; B: Medidor de Temperatura da água; C: Radiómetro UV; D: Medidor 
da temperatura ambiente. 

 
Os ensaios de desinfeção foram realizados, por norma, duas vezes por semana durante 
a campanha de rega, em que em um dos dias era apenas efetuado um controlo 
microbiológico da ApR nos vários pontos de amostragem. As amostras eram recolhidas 
no enchimento do depósito de recirculação a jusante dos decantadores secundários 
(ponto 1), após a desinfeção solar (ponto 2), após a mistura com água de serviço (ponto 
3) e à chegada do depósito do agricultor (ponto 4 - neste ponto foram recolhidas 
amostras com 24 h de armazenamento na tubagem de rega). As amostras eram 
refrigeradas e enviadas para laboratório externo para análise dos parâmetros segundo 
o plano de monitorização definido (Tabela 1). 

Tabela 1- Plano de monitorização, dos diferentes parâmetros e respetivos métodos de análise, do piloto 
de desinfeção solar da ETAR de Beja. 

Periodicidade

Parâmetro / Método de análise ponto 1 ponto 2 ponto 3 ponto 4

SST / Gravimetria - ME-74 (equivalente SMEWW 5240 D 23ª 

edição) 
Semanal Semanal Semanal Quinzenal

CBO5 / Método das diluições -ME-435 (equivalente SMEWW 

5210 B23ª edição)
Semanal - Mensal Mensal

CQO / ME-104 (equivalente SMEWW 5220 D 23ª edição) Semanal Semanal Semanal Mensal
Azoto total / Analisador direto – ME-899 Semanal - Mensal Mensal
Fósforo total / Absorção molecular – ME-62 (equivalente 

SMEWW 4500-PB,C 23ª edição) 
Semanal - Mensal Mensal

SAR / Método de cálculo – DL 236/1998 Mensal - Mensal Mensal
pH / Potenciometria NP 411:1966 Semanal - - Mensal
Turvação / Turbidimetria - ISO 7027:1999 (ME-685) Semanal Semanal Semanal Mensal
Salinidade / ME-544 Quinzenal - Mensal Mensal
Sódio / Absorção atómica (ME-334) Mensal - - Mensal
Óleos e Gorduras / Gravimetria - ME-68 (equivalente a 

SMEWW 5220 D 23ª edição)
Mensal - - -

Cloretos / Titulimetria – NP 423:1966 Quinzenal - Mensal Mensal
Nitratos / Colorimetria – ME-258 (equivalente a NP 4338-

1:1996)
Semanal - Mensal Mensal

Azoto amoniacal / ME-58 (equivalente a ISSO 5664:1984 Semanal - Mensal Mensal
Bicarbonatos / NP 421 (ME-583) Mensal - - Mensal
Carbonatos / Titulimetria – NP 421:1966 (ME-01) Mensal - - Mensal
Magnésio / Absorção atómica (ME-336) Mensal - - Mensal
Sulfatos / Gravimetria - ME-68 (equivalente NP 413:1996) Quinzenal - Mensal Mensal
Coliformes fecais / Colilert Semanal Semanal Semanal Quinzenal

E. Coli / Colilert
2x 

Semana
2x 

Semana
2x 

Semana
Semanal

Ovos de parasitas / ME-349 Semanal Semanal Semanal Quinzenal



Boro / Absorção molecular – ME-89 (equivalente SMEWW 4500-

B B 23ª edição)
Mensal - - Mensal

Ferro / Absorção atómica (ME-310) Mensal - - Mensal
Mercúrio / Espectrometria de absorção atómica – analisador 

direto – ME-474
2/ano - - -

Metais (Zn, Ni, Cr, Cu, Cd, Pb) / Absorção atómica de 

chama ME-65;324;315;73;307;80
Mensal - - Bimestral

 

O controlo analítico foi definido (frequência, parâmetros a analisar) considerando as 
diretrizes do Decreto-Lei n.º 119/2019 de 21 de agosto. Segundo este diploma a água 
para reutilizar tem que obedecer a determinados limites de acordo com a classe de rega 
em causa como mostra a Tabela 2. A classe de rega definida neste projeto baseada numa 
avaliação de risco é a D. 

Tabela 2- Normas de qualidade de água para reutilização para rega. 
Classe de 
qualidade 

CBO5 
(mg/L O2) 

SST 
(mg/L) 

Turvação 
(NTU) 

E. coli 
(ufc/100ml) 

Ovos de 
parasitas 
(*) (Nº/L) 

Azoto 
amoniacal (**) 
(mg NH4+/L) 

Azoto 
total (**) 
(mg N/L) 

Fósforo 
total (**) 
(mg P/L) 

A ≤10 ≤10 ≤5 ≤10 - 

10 15 5 
B ≤25 ≤35 - ≤100 - 

C ≤25 ≤35 - ≤1000 ≤1 

D ≤25 ≤35 - ≤10000 ≤1 

E ≤40 ≤60 - ≤10000 - 
(*) Aplicável na rega de culturas destinadas ao consumo animal 
(**) Parâmetro facultativo. Poderá ser aplicável em alguns projetos de rega para minimização dos riscos de formação de biofilme e 
obstrução dos sistemas de rega. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ensaios de desinfeção Solar 

O QUv é um parâmetro crítico para análise da eficiência do sistema de tratamento. A 
Figura 6 apresenta os Quv obtidos ao longo do período de ensaios realizados em 2020 
para as Ecoli . Pela análise desta Figura confirma-se que para Quv inferiores a 10 a 
redução logarítmica é inferior a 1 ou permanece praticamente inalterada e que com Quv 
superiores a 18 já se alcança reduções logarítmicas de 3.  

Os resultados a nível laboratorial mostraram que alcançando-se temperaturas da água 
de recirculação superiores a 45° C é possível potenciar a redução logarítmica dos 
parâmetros microbiológicos. Assim, com o objetivo de maximização da eficiência de 
tratamento de forma a satisfazer as necessidades de fornecimento de água para o 
terreno do agricultor testou-se uma forma de aumentar a temperatura da água de 
recirculação por criação de um efeito de estufa ao cobrir os coletores com um plástico. 
O plástico que se selecionou para esta aplicação foi o Ecoplus da empresa Sotrafa. Este 
plástico é normalmente utilizado para desinfeção solar dos terrenos agrícolas. Realça-
se também que foi medida antes da aplicação do plástico a sua perda de 
transmissibilidade relativa à radiação UV e verificou-se que existiam perdas médias de 
10,5%. Importa ainda ressalvar que a perda de 10,5% é razoável e muito inferior às 
perdas de radiação UV de outros plásticos (geralmente com aditivos anti UV para 



aumento da durabilidade). O espaço delimitado a preto nas Figuras 6 e 7 corresponde 
ao período onde os coletores foram cobertos pelo plástico. Pela análise dos resultados 
verificou-se que a temperatura (Figura 7) sofreu apenas um ligeiro aumento, mas nunca 
superior aos 45° C que se pretendia. Além do mais prejudicou a dose de Quv (Figura 6) 
devido à não transmissão dos 10% da radiação UV.  

Na Figura 6 delimitou-se a tracejado um período (15 de setembro a 13 de outubro) onde 
se verificam reduções logarítmicas (de 3 a 4) para QUV de cerca de 20 kJ/L. Estas 
eficiências são superiores ao expectável que seria de cerca de 2 logaritmo para QUV de 
cerca de 20 kJ/L, cuja eficiência de remoção foi determinada nos ensaios a nível 
laboratorial pela FEUP e comprovado no ensaio piloto nos períodos antecedentes.  

Desta forma, as maiores eficiências de remoção observadas no período em causa 
poderão ser resultado da não representatividade e/ou reprodutibilidade das amostras 
pontuais para águas residuais na determinação de parâmetros microbiológicos. De 
facto, as determinações de parâmetros microbiológicos em águas residuais apresentam 
por vezes diferenças muito significativas entre resultados da mesma amostra entre 
laboratórios diferentes. Assim, considera-se que seria necessário retirar mais amostras 
ao longo do dia e/ou retirar várias réplicas da mesma amostra para obtenção de 
resultados mais reprodutíveis e representativos e para permitir validar resultados de 
estudos de desinfeção de água residual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Resultados relativos à quantificação de E.Coli na entrada e na saída do sistema de desinfeção solar e Quv obtidos para o período de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Resultados relativos à quantificação de E. Coli na entrada e na saída do sistema de desinfeção solar e Temperatura obtidos para o período de 2020. 



 Terreno agrícola (análise dos recetores) 

Encontramo-nos a aguardar pelo resultados das análises efetuados aos recetores solo, 
folha, fruto e água (do furo e do meio recetor), no final da campanha de rega, após 
aplicação da ApR, para poderem ser comparados com os resultados obtidos no início da 
campanha de rega, antes da aplicação da ApR. 

 

 

  



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da determinação das condições de funcionamento e eficiência do sistema 
de desinfeção solar para produção de ApR, à escala laboratorial e pré-piloto, foram 
importantes como ponto de partida para as determinações das condições de 
funcionamento do piloto de desinfeção solar da ETAR de Beja; 

O projeto permitiu a conclusão e aprovação do exercício de avaliação do risco. Este 
exercício integra o processo de licenciamento da produção e utilização de ApR, onde se 
determinou a classe de qualidade de ApR a atingir entre a C e a D, conjugada com a 
aplicação de um conjunto de barreiras (medidas de prevenção) e de boas práticas; 

Os ensaios de desinfeção solar, efetuados com diferentes condições de funcionamento, 
do piloto instalado na ETAR de Beja permitiram concluir que, para uma redução média 
de E. coli na ordem dos 2 dois logaritmos é necessário um QUV médio de 20 Kj L-1, 
dependendo da qualidade do efluente a desinfetar. Importa ainda ressalvar as 
determinações de parâmetros microbiológicos em águas residuais apresentam por 
vezes diferenças muito significativas entre resultados da mesma amostra entre 
laboratórios diferentes. Assim, considera-se que seria necessário retirar mais amostras 
ao longo do dia e/ou retirar várias réplicas da mesma amostra para obtenção de 
resultados mais reprodutíveis e representativos e para permitir validar resultados de 
estudos de desinfeção de água residuais.  

Encontramo-nos a aguardar os resultados dos recetores recolhidos (solo, folhas, frutos 
e água) no final da campanha, que terminou em meados de outubro, para comparação 
com os obtidos no início da campanha, previamente à aplicação da ApR.
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