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Resumo 
 

Devido ao crescimento acentuado da população, aliado ao aumento da quantidade de águas residuais 

produzidas, é expectável que a produção de lamas de depuração sofram um aumento significativo. Uma 

das principais preocupações na gestão das ETAR está relacionada com a escolha do destino final adequado 

a dar lamas, de acordo com a legislação nacional em vigor. 

A presente dissertação tem como principal objetivo avaliar alternativas que permitam minimizar o custo 

de transporte e valorização das lamas em ETAR de pequena dimensão pertencentes ao sistema de Mafra, 

tendo sido identificado como uma das variáveis determinantes daquele custo o volume das lamas de 

depuração a transportar.  

No caso de estudo, procedeu-se à avaliação do desempenho de desidratação de lamas com recurso a leitos 

de secagem, através da instalação de dois leitos experimentais colocados no interior e no exterior da estufa 

da ETAR da Póvoa da Galega. Os resultados obtidos nos ensaios experimentais permitiram concluir que, 

contrariamente ao que seria de esperar, a capacidade de redução do volume de lamas no interior da estufa 

foi inferior em cerca de 50% face ao colocado no exterior. Tal facto deve-se à elevada temperatura e teor 

de humidade observado no interior da estufa, associado à ausência de ventilação do ar, que promove a 

ocorrência de condensações de vapor de água, o que limita a eficiência do processo. Adicionalmente, de 

acordo com os requisitos legais, as características químicas e microbiológicas das lamas não permitem a 

sua valorização agrícola sem que se realize um tratamento complementar. 

Neste contexto, equacionaram-se intervenções de beneficiação da instalação, designadamente através do 

incremento de ventilação na estufa e da aquisição de um equipamento de revolvimento das lamas, o qual 

permite melhorar o seu processo de desidratação. Dado o investimento a realizar e atendendo à 

proximidade de outras ETAR, geridas pela mesma entidade e com elevados encargos associados ao 

transporte de lamas, foi avaliada a possibilidade de centralizar a desidratação final e transporte de lamas 

de seis ETAR vizinhas à ETAR da Póvoa da Galega.  

Por último, foram analisados diferentes cenários de investimento e comparados os encargos com a 

situação atual, tendo-se concluído que no cenário de maior investimento, o período de retorno era de 12 

anos, sendo no de menor investimento 8 anos.   

 

Palavras-chave: Leito de secagem de lamas. Desidratação das lamas. Estufa. Valorização. Transporte das 

lamas. Centralização.  

 



 
 

 

Abstrat 
 

The strong growth of the population, coupled with the increase in wastewater production, results in a large 

quantity of sewage sludge, which requires an adequate final disposal in accordance with the portuguese 

legislation related to this problemated issue. 

The main purpose of the Master Thesis is to study alternatives that minimize the cost of transportation and 

final disposal of sludge in small wastewater treament plants in Mafra. To reach this goal is crucial to reduce 

the volume of sludge transported. 

In this study were evaluated the sludge dewatering performance of unplanted drying beds, placed inside 

and outside the greenhouse of the Póvoa da Galega wastewater treatment plant, located in Mafra council. 

According to the experimental tests, the volume reduction of sludge by dewatering process inside the 

greenhouse was lower in 50% due in particular to the high temperature and moisture content observed in 

the greenhouse, caused by the absence of air ventilation, which results in condensations that limit the 

efficiency of the process. In addition, the chemical and microbiological characteristics of the sludge do not 

permit its agricultural recovery without a complementary treatment. 

In this context, measures were taken to improve the installation, namely by increasing the ventilation of 

the greenhouse and the acquisition of a sludge revolving equipment, which allows to improve its 

dehydration process. Given the investment to be made and taking into account the proximity of other 

wastewater treatment plant, managed by the same entity and with high costs associated with sludge 

transport, the possibility of centralizing the final dewatering and sludge transport of six neighboring 

wastewater treatment plant at the Póvoa da Galega wastewater treatment plant. 

Finally, were analyzed three investment alternatives of a drying greenhouse, each compared to the current 

situation, and concluded that, with the higher investment scenario, the return period was estimated to be 

12 years, being the least investment 8 years. 

 

Keywords: Sludge drying bed. Sludge dewatering. Greenhouse. Valorization. Sludge transportation. 

Centralized Sludge.  
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1. Introdução 

 

1.1. Âmbito da dissertação 

O grande crescimento populacional que se tem registado ao longo dos anos, aliado ao desenvolvimento 

económico mundial, contribuiu para uma melhoria substancial da qualidade de vida das pessoas, 

nomeadamente na utilização crescente de água para as atividades humanas (domésticas e industriais), que 

vai desde o abastecimento de água às populações até a produção de energia. No entanto, para satisfazer 

as necessidades das pessoas, é exigida o consumo elevado deste recurso natural, que tem sido 

acompanhado pelo aumento da produção de lamas de depuração. Atualmente, o tratamento das águas 

residuais é uma das principais problemáticas para o meio ambiente, na medida em que, para não infringir 

as políticas ambientais previstas na legislação nacional em vigor, é necessário definir um destino final 

adequado a dar as lamas.   

Assim sendo, surgiu a necessidade de uma gestão integrada das lamas produzidas nas ETAR, dado o seu 

aumento significativo nos últimos anos. Esta problemática é de extrema importância para a União Europeia, 

que incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias que visam o tratamento das lamas. Por este motivo, 

um dos grandes desafios dos produtores de lamas nos últimos anos consiste em encontrar alternativas de 

criação de valor com as lamas, na medida em que se trata de um recurso existente com elevado potencial 

de reutilização, rico em nutrientes e matéria orgânica. É de salientar também que o encaminhamento das 

lamas acarreta custos significativos para as entidades gestoras das ETAR. 

A técnica mais antiga utilizada no destino final das lamas de depuração é a sua deposição em aterro. Esta 

forma de eliminação das lamas tem vindo a decrescer nos últimos anos, devido a medidas estabelecidas 

pela União Europeia, que visam reduzir o número de aterros existentes e promover a criação de novas 

técnicas de valorização das lamas. Uma das principais opções na reutilização deste recurso é a sua aplicação 

em solos agrícolas.  

Todos os cenários de gestão de valorização das lamas têm por base a minimização do seu custo de 

transporte e deposição final, nomeadamente através da implementação de processos que promovam uma 

maior eficiência da secagem das lamas. As variáveis determinantes nesse custo são o volume de lamas a 

transportar e a distância para o seu destino final. 

O processo de valorização das lamas economicamente mais viável para as entidades gestoras depende da 

dimensão da ETAR, na medida em que os investimentos têm de ser ajustados ao orçamento disponível em 

cada ETAR. Para as ETAR que servem pequenos aglomerados populacionais (<2000 habitantes), 

normalmente, é economicamente mais vantajoso o encaminhamento das lamas produzidas para o seu 

destino final quando comparado com a hipótese de criação de um sistema de valorização das lamas. Nesta 

situação, uma das estratégias de gestão de lamas mais adequada consiste na compatibilização do 
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tratamento de lamas entre ETAR vizinhas, de modo a reduzir os encargos individuais de cada ETAR. Num 

concelho com pequenos subsistemas de saneamento, em que existe uma certa proximidade entre eles, 

uma das soluções requeridas consiste na gestão integrada de todos os subsistemas descentralizados no 

concelho, de forma a cooperarem entre si numa ótica de minimização do custo de transporte global das 

lamas.  

 

1.2. Objetivos 

A informação presente neste documento diz respeito á avaliação do desempenho de desidratação das 

lamas no interior e no exterior da estufa existente na ETAR da Póvoa da Galega. A temática desta 

dissertação surge da necessidade de analisar as potencialidades de uma estufa no concelho de Mafra. Por 

esse motivo, é apresentada uma estratégia alternativa de gestão do transporte e valorização das lamas 

nesse concelho. Este trabalho tem três objetivos específicos: o primeiro seria efetuar uma análise 

comparativa da desidratação das lamas através de dois leitos de secagem colocados no interior e no 

exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega; com base nos resultados obtidos no ensaio experimental, 

pretende-se também demonstrar a impossibilidade de aplicação das lamas em solos agrícolas sem que seja 

efetuado um tratamento complementar; e por último, será apresentado um estudo que permite reduzir o 

custo de transporte e valorização das lamas no sistema de Mafra. Pretende-se, desta forma, facultar 

análises e informações que servem de apoio ao processo de tomada de decisão da hipótese de 

centralização das lamas no concelho de Mafra.  

 

1.3. Estrutura da dissertação  

A presente dissertação de mestrado está dividida em cinco capítulos.  

No segundo capítulo é feito um enquadramento geral da problemática das águas residuais, com um foco 

na caracterização, tratamento e destino final a dar às lamas. Engloba uma descrição das etapas do processo 

de tratamento do efluente líquido e das lamas produzidas, bem como as diversas alternativas de destino 

final.  

No terceiro capítulo é apresentada a legislação em vigor a nível nacional e da União Europeia relativa às 

águas residuais produzidas em ETAR desde os níveis de tratamento exigidos nas lamas de depuração até 

ao transporte das lamas desidratadas para o seu destino final. Além disso, é feita uma referência especial 

às principais restrições da utilização das lamas em solos agrícolas.  

No quarto capítulo é feita uma caracterização do sistema de desidratação das lamas abordado nesta 

dissertação, os leitos de secagem. Neste capítulo, também são apresentados os resultados obtidos nos 

ensaios experimentais de outras dissertações de mestrado relativos à eficiência no processo de 

desidratação das lamas através de leitos de secagem.  



10 
 

No quinto capítulo é feita a descrição do caso de estudo na ETAR da Póvoa da Galega, na medida em que 

são apresentados os resultados obtidos no ensaio realizado durante o ciclo de secagem das lamas.  

No sexto capítulo é efetuada uma análise da situação atual da estufa da ETAR da Póvoa da Galega, bem 

como as melhorias que deveriam ser implementadas para garantir uma melhor desidratação das lamas. 

Apresenta-se também uma solução alternativa de gestão das lamas no concelho de Mafra, finalizando essa 

abordagem, com uma análise económico do cenário atual de gestão do transporte das lamas com um 

cenário académico proposto.   

Por último, no capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões deste estudo e referidas algumas 

sugestões de desenvolvimento para futuros trabalhos.   
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2. A problemática das lamas de ETAR, a sua caracterização e o 

potencial de valorização  

2.1. Notas introdutórias 
 

Nas últimas décadas, a procura pela melhoria das condições de vida provocou um consumo crescente de 

água e uma maior dificuldade em satisfazer as necessidades das pessoas. O crescimento urbano, o 

desenvolvimento industrial e a agricultura são os principais fatores para a crescente necessidade de 

utilização de água, A disponibilidade dos recursos hídricos não é constante ao longo do ano, depende das 

condições climatéricas e da existência de água nas bacias hidrográficas. A sazonalidade inerente à utilização 

deste recurso, nomeadamente nos períodos de baixa precipitação, provoca desequilíbrios entre as 

necessidades e a disponibilidade de água. A utilização não sustentável deste recurso compromete a sua 

utilização pelas gerações futuras, quer na quantidade de água disponível, quer na qualidade das águas 

naturais. De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, o consumo médio diário 

de água em Portugal é 204 litros por habitante.  

A figura 1 ilustra o consumo de água nos diferentes sectores de atividade em Portugal, sendo o sector da 

agricultura o maior consumidor, com um volume anual de água utilizado de aproximadamente 3389 

milhões de m3 (PNA, 2015).  

 

Figura 1 Diferentes usos da água em Portugal referentes ao ano 2015 (PNA, 2015). 

Atualmente, a aumento significativo de efluentes urbanos produzidos tornou-se uma das grandes 

preocupações ambientais, em especial nas consequências para o meio ambiente das descargas das águas 

residuais que não sofreram qualquer processo de depuração. O seu tratamento é considerado de muita 

relevância para a sociedade, visto que permite prevenir a saúde pública e combater a poluição dos recursos 

hídricos e do meio ambiente em geral. Dada a disponibilidade limitada e à elevada procura deste recurso 

natural, tem vindo a crescer o interesse pela reutilização das águas residuais tratadas. Estima-se que em 

Portugal, no ano 2015, foram abastecidos 1104 milhões de m3 de água, sendo tratadas em média 905 

milhões m3 de águas residuais (ERSAR, 2015). A elevada produção de águas residuais implica o seu 
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tratamento, e consequente produção de lamas em grandes quantidades, pelo que se torna necessário criar 

mecanismos de reutilização das lamas. 

De modo a dar vazão às lamas produzidas no processo de tratamento das águas residuais e consequente 

resolução deste problema ambiental, foram criadas diferentes abordagens de valorização das lamas, como 

alternativa à colocação destas em aterro. Observa-se na figura 2 uma crescente valorização agrícola das 

lamas nos últimos anos. Entre 2008 e 2015, houve uma redução de cerca de 40% dos depósitos de lamas 

em aterro, o que denota o crescente interesse na reutilização das lamas.  

 

 

Figura 2 Valorização das lamas em Portugal (Adaptado do INE, 2015). 

Atualmente há uma necessidade de criar um ciclo de valor da água que engloba diversas etapas, desde a 

sua utilização para consumo doméstico e industrial, seguido do respetivo tratamento das águas residuais, 

do transporte para o meio hídrico e valorização dos subprodutos criado pelo respetivo tratamento. O 

destino final das lamas produzidas nas diversas etapas do tratamento de águas residuais é uma 

preocupação das entidades gestoras, que visa minimizar o volume de lamas depositadas em aterro e 

reutilizar o residual líquido.  

 

2.2. Tratamento das águas residuais 

Segundo Pita (2002), “uma água residual pode-se considerar uma mistura complexa de água mineral e 

orgânica sob diversas formas como partículas flutuantes e/ou em suspensão, partículas coloidais, produtos 

em solução e em emulsão”. Entre as várias substâncias constituintes de uma água residual destacam-se os 

sólidos suspensos, os nutrientes, a matéria orgânica biodegradável, os microrganismos patogénicos e os 

metais pesados (Metcalf & Eddy, 2003). Apresentam-se, no quadro 1, os efeitos provocados por alguns 

contaminantes existentes nas águas para o meio recetor.  
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Quadro 1 Implicações para o meio recetor dos principais contaminantes numa água residual (Adaptado de Metcalf 
& Eddy, 2003). 

Contaminantes Efeitos para o meio recetor 

Sólidos suspensos 
Pode levar ao desenvolvimento de depósitos de lamas e a condições 

anaeróbias nos meios hídricos. 

Matéria orgânica biodegradável 

Quando lançadas em grandes quantidades para o interior de rios ou lagos, 

podem causar condições sépticas, pois durante a sua estabilização 

biológica pode levar a um consumo excessivo de oxigénio que é prejudicial 

para as espécies aquáticas. 

Microrganismos patogénicos Podem provocar doenças infeciosas. 

Metais pesados  

As suas fontes são geralmente as atividades comerciais e industriais. Estes 

devem ser removidos caso se pretenda reutilizar a água residual. Têm um 

efeito tóxico e, por vezes, cancerígeno.  

 

Relativamente ao tratamento de águas residuais, este pode ser dividido numa fase de tratamento do 

afluente líquido e numa fase de tratamento sólida. A exigência na qualidade do efluente tratado depende, 

entre outros parâmetros, das características do meio recetor. O tratamento das lamas tem influência na 

qualidade da água e do solo, e por isso tem de ser efetuada de forma adequada cumprindo todos os 

requisitos legais estabelecidos na legislação portuguesa em vigor. De um modo geral, os tipos de 

tratamento de um efluente são quatro, como se pode observar no fluxograma da figura 3. É de salientar 

que nem todas as ETAR necessitam de estar sujeitas a todas as etapas de tratamento descritas na figura 3. 

 

 

Figura 3 Esquema representativo das fases de tratamento líquido e sólido numa ETAR. 

Relativamente à fase líquida, esta divide-se nos quatro níveis de tratamento em baixo referidos (Adaptado 

de Metcalf & Eddy, 2003). 

I. Tratamento Preliminar ou Pré-tratamento – no início do processo de tratamento, a água residual 

chega à obra de entrada da ETAR. Nesta primeira etapa, as águas residuais afluentes estão sujeitas 
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a processos de remoção dos sólidos grosseiros, areias e gorduras, o que permite proteger e 

garantir o bom funcionamento dos equipamentos a jusante.  

 

II. Tratamento Primário – constituído por processos físico-químicos que contribuem para a remoção 

de partículas sólidas em suspensão na água e matéria orgânica. Essas partículas sólidas depositam-

se no fundo do decantador primário por ação da gravidade, levando a formação das lamas 

primárias. Nesta etapa de tratamento, é obtida uma percentagem de remoção na ordem dos 50 

a 70% dos sólidos suspensos e uma eliminação de matéria orgânica presente nas lamas entre 25 

e 40%. 

 

III. Tratamento Secundário – constituído por processos biológicos aeróbios ou anaeróbios que 

asseguram a remoção dos compostos orgânicos solúveis e coloidais e sólidos em suspensão 

presentes no efluente após o tratamento primário. A formação de lamas no final desta etapa 

constitui as lamas secundárias, que têm baixo teor em matéria orgânica em relação às etapas de 

tratamento anteriores.  

 

IV. Tratamento Terciário – consiste na desinfeção final para remover microrganismos patogénicos 

com a adição de agentes químicos (ozono, cloro) ou agentes físicos (radiação UV). Nesta etapa de 

tratamento, também são removidas as partículas sólidas em suspensão.  

 

Desta forma, a escolha do processo de tratamento mais adequado depende de alguns fatores como o tipo 

de substâncias presentes nas águas residuais, a capacidade do meio recetor em diluir e assimilar as 

substâncias presentes nas águas residuais e o grau de qualidade exigido pelo meio recetor, consoante a 

sensibilidade dos seus ecossistemas. Apresenta-se, no quadro 2, a descrição dos processos de tratamento 

inerentes à fase líquida das lamas.  
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Quadro 2 – Processos de tratamento existentes no tratamento da fase líquida (Adaptado de Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Relativamente ao efluente tratado, este pode ser utilizado para várias finalidades, nomeadamente para 

usos urbanos (lavagem de pavimentos) e regas de espaços verdes, com principal destaque para campos de 

golfe e solos agrícolas. As águas residuais tratadas devem ser utilizadas pelos usos que requerem maior 

consumo de água na sua atividade.  

Durante o tratamento da fase líquida, há formação de lamas primárias e lamas secundárias, provenientes 

da decantação primária e secundária, respetivamente. O subproduto criado no tratamento de águas 

residuais designa-se por lamas de depuração. As lamas primárias são compostas por partículas sólidas e 

detritos, o que leva a produção de uma lama mais seca. Estas lamas têm um baixo teor de humidade, um 

elevado teor em matéria orgânica biodegradável e são as principais causadoras de maus odores se forem 

armazenadas sem qualquer tratamento. A sua desidratação é mais fácil quando comparada com a das 

lamas secundárias. Estas últimas são designadas também por lamas biológicas, sendo provenientes das 

lamas dos decantadores secundários. As lamas secundárias contêm as partículas sólidas que não foram 

Etapas de tratamento Processos de tratamento Objetivo 

Tratamento Preliminar 

Gradagem Remoção de sólidos grosseiros. 

Equalização 
Retenção das águas residuais para amortecer 

flutuações de caudal e carga poluente.  

Desarenação Eliminação de areias e gravilha. 

Remoção de óleos e gorduras 

Tratamento Primário 

Decantação primário 
Separação gravítica das partículas em 

suspensão. 

Flotação 

Separação das partículas em suspensão 

(normalmente óleos, gorduras e partículas 

menos densas que as AR, visto que as 

partículas flutuam). 

Tratamento Secundário 
Por biomassa 

fixa 

Discos biológicos Eliminação da matéria orgânica através de 

microrganismos que estão aderidos às 

paredes do equipamento. 
Leitos percoladores 

Por biomassa 

suspensa 
Lamas ativadas 

Eliminação da matéria orgânica presente na 

água residual através de microrganismos 

mantidos em suspensão. 

Por processos 

de lagunagem 

Lagoas 

anaeróbias/aeróbias 

Tratamento biológico que envolve o uso de 

bactérias ou algas para remoção da matéria 

orgânica.  

Tratamento Terciário 

Desinfeção 
Por UV Reduzir ou eliminar os microrganismos 

patogénicos presentes nas águas residuais.  Com cloro ou ozono 
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removidas no decantador primário e possuem menor teor em matéria orgânica. A maior dificuldade na 

desidratação destas lamas deve-se à presença de flocos biológicos, que apresentam uma baixa densidade 

(Turovskiy,2006; Mathai, 2006). O tratamento das lamas é constituído três fases:  

1. Espessamento – operação responsável pelo escoamento da água existente nas lamas e redução 

de volume. 

2. Estabilização – consiste na remoção dos microrganismos patogénicos e do odor. As lamas são 

estabilizadas por via biológica, química e físico. Esta etapa está dependente do seu destino final. 

3. Desidratação – permite a eliminação de grande parte do volume de água contido nas lamas, e 

consequente, diminuição do volume total de lamas.  

Apresenta-se no quadro 3 os diferentes processos associados às etapas de tratamento das lamas.  

Quadro 3 Processos de tratamento existentes no tratamento da fase sólida (Metcalf & Eddy, 2003). 

Etapa de tratamento Processo de tratamento 

Espessamento 

Espessamento gravítico 

Espessamento em centrífugas 

Espessamento em filtros prensa 

Espessamento em flotação 

Estabilização 

Via química  Estabilização química 

Compostagem 

Via biológica Digestão anaeróbia 

Digestão aeróbia 

Via física Secagem térmica 

Leito de macrófitas 

Desidratação 

Com equipamentos 

mecânicos 

Centrifugador 

Filtro-banda 

Filtro-prensa 

Sem equipamentos 

mecânicos 

Leitos de secagem 

Lagoas de macrófitas 

 

A escolha do tipo de sistema depende de alguns fatores, entre eles a exigência do tratamento, os custos 

associados ao processo de tratamento e o espaço disponível na ETAR.  

Os leitos de secagem são uma técnica muito utilizada na separação sólido-líquido de lamas, apresentando 

como principais vantagens o baixo valor de investimento, a simplicidade operacional e o baixo consumo de 

energia elétrica. Os leitos de secagem são geralmente construídos em forma de tanques retangulares, que 

têm como objetivo desidratar as lamas do sistema de tratamento de águas residuais. A desidratação das 

lamas no leito de secagem é feita por exposição ao sol, sendo que o tempo de secagem das lamas depende 
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do grau de humidade final que se pretende obter. Existem também alternativas de secagem de lamas em 

estufas, concebidas de forma a tornar o processo mais célere e eficaz.   

2.3. Caracterização de lamas de depuração 

 

As lamas produzidas nos processos de tratamento de águas residuais domésticas, urbanas e industriais 

encontram-se sob a forma de um líquido semissólido, contendo normalmente uma percentagem de sólidos 

entre 0,25 e 12%. Estes valores variam consoante o tipo de tratamento e de operações utilizado (Metcalf 

& Eddy, 2003).  

A sua composição depende da origem das águas residuais e do tipo de tratamento a que estão sujeitas. Na 

definição de lamas residuais, são utilizadas as caraterísticas físicas, químicas e microbiológicas. Apresenta-

se alguns dos parâmetros mais relevantes em cada grupo: 

Caracterização física 

 Matéria seca – representa a quantidade de resíduo existente nas lamas após a desidratação destas. Os 

sólidos totais são constituídos por substâncias orgânicas e inorgânicas. Segundo o ERSAR (2016), no 

processo de secagem, há que distinguir dois tipos de sólidos totais: 

 Sólidos fixos totais – representa a parcela que se mantém no resíduo seco e que equivale à 

matéria inorgânica dos sólidos presentes na água.  

 Sólidos suspensos totais (SST) ou não filtráveis – corresponde ao material retido no 

filtro. A dimensão do poro do filtro é definida na legislação nacional (Decreto-Lei 

nᵒ152/97, de 19 de junho).  

 Sólidos dissolvidos totais (SDT) ou filtráveis – corresponde à matéria que passa 

através do filtro. 

 Sólidos voláteis totais – corresponde à fração volátil que se perde após ignição ou calcinação 

da amostra quando submetidas a 550-600ᵒC e equivale à matéria orgânica (Adaptado de 

APHA et al., 2005).  

Apresenta-se no quadro 4 o intervalo de valores do teor de sólidos nos dois tipos de lamas. 

Quadro 4 Intervalo de valores de teor de sólidos das lamas (Adaptado de Turovskiy,2006 e Mathai, 2006). 

Parâmetro Valores 

Teor de sólidos 
Lamas primárias 2 – 7 % 

Lamas secundárias 1 – 4 % 

 

 Temperatura – é uma característica que afeta, entre outras propriedades da água, a velocidade dos 

processos bioquímicos utilizados no tratamento das águas residuais. Este parâmetro está incluído nas 

legislações referentes ao controlo da poluição da água, visto que interfere com a capacidade de 

reprodução da grande parte dos organismos. Além disso, quanto maior for a temperatura das lamas, 
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maior a libertação de amoníaco, e consequente, aparecimento de maus odores nas lamas (Gronauer, 

1993). 

Caracterização química 

 pH – avalia a concentração de iões H+ na água, isto é, identifica o seu carácter ácido, neutro ou básico. 

Quanto maior o valor do pH, maior a libertação de amoníaco, que é um dos ácidos responsável pelos 

maus odores nas lamas (Gronauer, 1993). 

 Matéria orgânica – o grau de constituintes orgânicos presentes nas águas residuais é quantificado 

através de diversos parâmetros, sendo os mais utilizados a Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5
20) 

e a Carência Química de Oxigénio (CQO). Ambos avaliam a quantidade de matéria orgânica oxidável. 

 O CBO5
20 é a quantidade de oxigénio consumida pelos microrganismos para eliminar a 

matéria orgânica biodegradável contida na água. O parâmetro CBO5
20 é normalmente 

utilizado para medir o consumo de oxigénio em termos de mg O2/l ao fim de um período de 

incubação de 5 dias a uma temperatura de 20ᵒC. Quanto maior for o valor de CBO5
20, maior 

é o consumo de oxigénio pelos microrganismos e maior é o grau de poluição da água. 

 O CQO é a quantidade de oxigénio necessária para oxidar, por meios químicos, a matéria 

orgânica (biodegradável e não biodegradável) contida na água. Normalmente, o 

componente químico utilizado é o dicromato de potássio (K2Cr2O7). Este parâmetro também 

é expresso em mg O2/l. 

 Nutrientes – o azoto (N) e o fósforo (P) são os nutrientes mais importantes na identificação das lamas, 

visto que são necessários em grandes quantidades relativamente aos outros elementos químicos. Por 

favorecerem o crescimento de culturas, as lamas são consideradas um recurso de grande potencial de 

valorização em solos agrícolas.  

 Metais pesados – podem afetar as propriedades dos solos e, consequentemente, o crescimento de 

plantas e animais. A presença de metais pesados são uma limitação à utilização de lamas na valorização 

agrícola de solos. Estes elementos presentes na água têm origem industrial. Os metais que prejudicam 

mais a saúde pública são o bário, berílio, o cádmio, o chumbo, o mercúrio, a prata e o selénio.  

 

Caracterização microbiológica 

 Microrganismos patogénicos – quando aplicados no solo podem contaminar os cursos de água e pôr 

em causa a saúde pública. Os microrganismos mais presentes nas lamas são as Salmonella spp e 

Escherichia Coli. Apesar de serem geradores de doenças, desempenham um papel fundamental no 

processo de tratamento biológico das águas residuais.   
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2.4. Armazenamento e transporte de lamas 
 

Armazenamento das lamas 

O armazenamento temporário das lamas permite aumentar a rapidez do processo de recolha e transporte 

de lamas para o seu destino final. Existem diversos fatores a ter em conta na escolha da instalação de 

armazenamento de lamas, designadamente o teor de sólidos, a quantidade de agentes patogénicos, o 

volume previsto de lamas produzidas e o espaço disponível na ETAR (Sousa, 2005).  

O armazenamento é responsável por alguns aspetos negativos que ocorrem nas lamas, nomeadamente, a 

libertação de odores. O cheiro proveniente das águas residuais e das lamas está relacionado com a 

atividade bioquímica, que promove o aparecimento de inúmeros insetos.  

Cada uma destas estruturas apresenta um conjunto de requisitos específicos no seu planeamento, 

conceção e dimensionamento (Sousa, 2005). No quadro 5, apresenta-se os diferentes tipos de 

armazenamento das lamas de depuração. Em relação às lamas desidratadas podem distinguir-se dois tipos 

de lamas: lamas secas com quantidade de sólidos superiores a 60% e lamas com composição de sólidos 

entre 15 e 60%. No primeiro caso, o armazenamento é feito com as técnicas habitualmente usadas para os 

materiais sólidos. Nas restantes, são utilizadas estruturas confinadas como lagoas de lamas desidratadas. 

Quadro 5 Tipos de armazenamento de lamas líquidas e lamas desidratadas (Sousa, 2005). 

Estado das lamas Tipo de armazenamento 

Lamas líquidas 

Tanques-reservatórios 

Lagoas arejadas  

Lagoas anaeróbias 

Lagoas facultativas 

Lamas desidratadas  

Estrutura confinada 

Silo vertical 

Sacos 

Lagoas de lamas desidratadas 

 

Transporte das lamas 

Relativamente ao transporte das lamas, o método escolhido depende da natureza das lamas, do seu teor 

de humidade, da quantidade de lamas a transportar, do custo de transporte, da distância entre a ETAR e o 

destino final e da proximidade dos meios de transporte. Para longas distâncias são usados diferentes 

métodos: por bombagem, por camião e por comboio. Devem ser asseguradas condições de segurança para 

evitar riscos para a saúde das pessoas e para a qualidade do ambiente (Sousa, 2005).  
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 Transporte por bombagem – apresenta o risco de sedimentação e corrosão do material e exige 

uma manutenção e limpeza cuidada. Além disso, requer elevados custos energéticos e só pode 

ser utilizado para lamas com uma percentagem e matéria seca inferior a 6%.   

 Transporte por camião – método mais adequado para o transporte de lamas produzidas na 

maioria das pequenas ETAR e para algumas de grandes dimensões em Portugal. Apresenta uma 

maior flexibilidade relativamente aos outros tipos de transporte, nomeadamente, na facilidade 

de acesso a qualquer ponto de recolha e deposição das lamas.  

 Transporte ferroviário - pouco utilizado em Portugal. Apresenta um baixo custo energético por 

unidade de lama transportada e permite qualquer de concentração de sólidos. No entanto, é 

necessário um grande investimento inicial e tem uma menor flexibilidade nas rotas de deposição 

final das lamas.  

No caso de se tratarem de lamas líquidas podem ser bombeadas ou transportadas por camiões-tanque. 

Para lamas mais sólidas, o transporte por camião é o método mais utilizado na maioria das ETAR em 

Portugal. Este tipo de transporte possibilita que sejam transportadas lamas com grandes concentrações de 

matéria sólida e, além do mais, apresenta uma maior flexibilidade relativamente aos outros tipos de 

transporte considerados, ao permitir que possa ocorrer mudança do percurso e dos pontos de recolha e 

deposição. 

2.5. As potencialidades das lamas de depuração 

2.5.1. Aspetos gerais  

No tratamento de águas residuais, é inevitável o tratamento de lamas, resultantes da acumulação de 

produtos em suspensão nas diversas etapas de uma ETAR. Antes de serem aplicadas no seu destino final, 

as lamas devem ser estabilizadas de modo a reduzir o seu poder de fermentação, que é a principal 

responsável pela produção de gases e odores. Deve ser reduzido o volume de lamas para facilitar o seu 

armazenamento e transporte. Além disso, também é necessário eliminar os microrganismos patogénicos 

e os elementos tóxicos presentes nas lamas. A presença de metais pesados nas lamas pode causar poluição 

do solo e das águas superficiais. 

A principal preocupação das entidades gestoras na gestão das lamas está relacionada com o destino final 

adequada a dar às lamas tratadas. Hoje em dia, a reutilização das lamas pode abrir novas oportunidades 

de mercado, nomeadamente no sector agrícola e na produção de energia mais sustentável. Neste trabalho, 

considerou-se quatro alternativas de eliminação e valorização das lamas: 

 Valorização agrícola 

 Potencial energético 

 Deposição em aterro 

 Incineração 

As lamas de depuração são um recurso de elevado potencial fertilizante e valor energético. A sua riqueza 

em nutrientes essenciais para os solos agrícolas torna este subproduto criado nas ETAR de elevada 

importância hoje em dia, visto que permite a reutilização dos recursos existentes e minimiza a quantidade 



21 
 

de lamas que são encaminhadas para aterro. Por outro lado, o processo de digestão anaeróbia das lamas 

permite a libertação de um gás de elevado valor energético, capaz de produzir uma energia renovável.   

2.5.2. Valorização agrícola  
 

A utilização de lamas de depuração em solos agrícolas é uma das operações de valorização das lamas. No 

entanto, é necessário garantir que a sua aplicação não prejudica a qualidade do ambiente, nomeadamente 

das águas e dos solos, e a saúde pública. O não cumprimento de requisitos químicos e microbiológicos das 

lamas estabelecidos na legislação portuguesa em vigor levam a que muitas ETAR optem por encaminhar as 

lamas para centros de valorização agrícola.   

Um dos métodos que permite a valorização de resíduos orgânicos e biodegradáveis é o processo de 

compostagem, que leva a criação de um composto de elevado valor agronómico e ambiental. Este 

tratamento baseia-se na degradação da matéria orgânica pelos microrganismos em condições aeróbias e 

elevadas temperaturas, superior a 55ᵒC, durante 15 e 30 dias (Beraud, 2008). No final deste tratamento, é 

possível obter um produto estabilizado, rico em nutrientes minerais e isento de microrganismos 

patogénicos, com um grande potencial em solos agrícolas.  

Os requisitos ideais para iniciar o processo de compostagem das lamas são os seguintes (Andreoli et al., 

2007): 

 A relação do carbono/nitrogénio (C/N) deve estar entre 20/1 e 30/1 

 A temperatura do processo de compostagem deve ser entre 55-65 ᵒC 

 Teor de humidade das lamas deve estar entre 50 e 60%. 

Para situações em que teor de sólidos das lamas é superior a 40%, deve-se proceder previamente a uma 

rega das lamas antes de iniciar o processo de compostagem, para garantir um teor de humidade no 

intervalo de valores aconselhado.  

As principais vantagens da valorização agrícola das lamas são a reutilização de um recurso já existente e a 

produção de um fertilizante de baixo custo com capacidade de melhoramento das propriedades físico-

químicas e biológicas do solo, visto que permite minimizar ou eliminar o uso de fertilizantes químicos em 

solos agrícolas. Na figura 4 está representada a utilização de fertilizantes químicos na agricultura nos 

últimos 15 anos e a valorização agrícola das lamas em Portugal. 



22 
 

 

Figura 4 Relação entre o uso de fertilizante químico na agricultura e o uso de lamas para valorização agrícola (INE, 
2015). 

Na figura 4, pode constatar-se que, entre 2008 e 2015, o aumento da aplicação de lamas em solos agrícolas 

tem vindo a aumentar, o que coincidiu com um decréscimo do consumo de fertilizantes químicos 

(inorgânicos). A tendência futura é a utilização de um fertilizante de origem orgânica, mais amigo do 

ambiente e com menor risco de contaminação do solo. Através da aplicação de um composto orgânico 

como fertilizante agrícola, as lamas tornam-se num recurso com grande potencial nesta área de atividade. 

A quantidade de lamas a aplicar nos solos agrícolas depende da quantidade de azoto (N), fósforo (P) e 

potássio (K), entre outros elementos químicos, existente nas lamas, da necessidade de nutrientes em cada 

cultura, que é função do nível de produção desejado, e também dos nutrientes já existentes no solo. Para 

que este tipo de valorização garanta uma boa capacidade de produção de culturas, é necessário também 

que haja boas condições climáticas, nomeadamente de temperatura, humidade e luminosidade. Para 

quantidades elevadas de metais, o uso das lamas para valorização agrícola é inviável. Nesta situação, as 

lamas terão de ser incineradas ou colocadas em aterro (CBPA, 1997). 

2.5.3. Potencial energético  
 

O aumento da produção de lamas provenientes do tratamento de águas residuais urbanas tem fomentado 

a procura por alternativas de valorização das lamas que otimizem o valor acrescentado deste resíduo. Uma 

das soluções exploradas mais recentemente é a aplicação de lamas para produção energética, permitindo 

a produção de uma energia mais sustentável.  

As lamas antes de ser encaminhadas para o seu destino final tem de ser estabilizadas. A sua estabilização 

pode ser assegurada por via química, através da adição de cal, ou por processos biológicos, 

designadamente a digestão anaeróbia das lamas. Este último processo promove a libertação de gás metano 

com elevado valor energético.  
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Surge então o conceito de biogás, que tem origem na decomposição anaeróbia da matéria orgânica 

existente nas lamas por ação de microrganismos. Trata-se de um recurso energético renovável, criado a 

partir da matéria orgânica. A composição do biogás é feita com 65 a 70% de metano (CH4), 25 a 30% de 

dióxido de carbono (CH2) e até 5% de outros gases como hidrogénio e azoto (Metcalf & Eddy, 2003). A 

quantidade de biogás produzido varia consoante a composição da matéria-prima utilizada para a sua 

obtenção. Os benefícios da produção de biogás são a redução da emissão de metano e dióxido de carbono 

para a atmosfera, sendo os principais gases causadores do efeito de estufa, e a produção de energia de 

boa qualidade e mais amiga do ambiente. Apresenta-se no figuro 5 as equivalências energéticas do biogás 

com outras fontes energéticas. 

 

Figura 5 Equivalências energéticas do biogás (IDAE, 2007). 

A Comissão Europeia propôs uma meta obrigatória para atingir até 2020 de que 20% de toda a energia da 

Europa deveria passar a ser energia renovável. Por esse motivo, a produção deste biocombustível na 

Europa tem vindo a aumentar. Apresenta-se na figura 6 a evolução da produção de biogás em Portugal.  

 

Figura 6 Evolução da produção de energia através de biogás em Portugal (INE, 2012). 
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Pode observar-se o aumento significativo da produção de energia através do biogás, traduzido numa 

consciencialização das pessoas face às problemáticas ambientais. A energia é indispensável para as 

operações dos serviços de água e águas residuais nos processos de bombagem, transporte e tratamento. 

Uma das soluções futuras consiste na produção própria de energia para tornar as estações de tratamento 

autossustentáveis através da produção de biogás. No entanto, este aproveitamento energético das lamas 

implica um elevado investimento inicial, que não é rentável para ETAR de pequena dimensão.   

Na hipótese de não ser possível efetuar o aproveitamento agrícola ou energético das lamas, as alternativas 

restantes são a sua deposição em aterro e o processo de incineração. 

2.5.4. Deposição em aterro 

Com o aparecimento de novas alternativas de valorização das lamas, a deposição em aterro tem vindo a 

diminuir em Portugal devido aos custos inerentes, aos inconvenientes ambientais, e em particular, por não 

se tirar o devido proveito do potencial recurso das lamas. Apesar de se tratar de um processo caro, 

atualmente, os odores libertados nos aterros sanitários são muito controlados e não ocorre contaminação 

do solo. O grande desafio hoje em dia passa por dar um destino final às lamas que permite a sua 

reutilização, e não apenas a eliminação, que em termos ambientais, aumenta a criação de mais resíduo. 

Desta forma, a União Europeia tem vindo a fomentar a necessidade de maximizar as operações de 

reciclagem e de valorização dos resíduos, contribuindo para um decréscimo da atividade de deposição em 

aterro. O grande objetivo à escala mundial é limitar cada vez mais o número de depósitos de aterro.  

2.5.5. Incineração 

O processo de incineração consiste na eliminação, a altas temperaturas, dos compostos orgânicos e 

microrganismos patogénicos presentes nas lamas. A combustão destes elementos origina diferentes 

produtos finais, como dióxido de carbono, dióxido de enxofre, vapor e cinzas. Esta metodologia apresenta 

problemas ambientais associados ao destino final a dar às cinzas e aos impactos das emissões de 

substâncias poluentes resultantes do processo. Uma das principais vantagens associadas ao processo de 

incineração são a redução significativa de volume das lamas, obtendo um produto final com um teor em 

humidade de aproximadamente 10%, que permite reduzir a necessidade de espaço no aterro sanitário 

(Nuvolari, 2003). Além disso, o produto criado no processo de incineração pode ser aplicado no fabrico de 

materiais de construção, nomeadamente, em tijolos e materiais cerâmicos. Um dos grandes 

inconvenientes da incineração das lamas é o elevado custo tanto no investimento inicial como no custo 

operacional associado. Deve-se apenas incinerar as lamas que não podem ser reutilizadas, visto que acaba 

por não ser uma opção ambientalmente sustentável.  
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3. Enquadramento legal 

3.1. Considerações gerais  

O recurso crescente ao tratamento de águas e de águas residuais tem tido diversas consequências em 

termos ambientais. Destaca-se, em particular, o aumento significativo da produção de lamas de depuração. 

Atualmente é assumida a preocupação em minimizar os impactos ambientais e proteger os recursos 

hídricos das atividades na área da engenharia. Uma das prioridades para garantir uma correta gestão das 

águas residuais é definir o destino final mais adequado a dar às lamas, nomeadamente na reutilização do 

subproduto criado nas estações de tratamento. Para que sejam asseguradas as potencialidades do seu 

produto final, todas as operações envolvidas desde o tratamento até ao destino final das lamas são objeto 

de regulação legal. A título exemplificativo do impacto da legislação nesta área, destaca-se a obrigação 

legal de tratamento de lamas proveniente das águas residuais e ainda, em particular na regulação 

ambiental, a imposição de restrições no âmbito da qualidade do tratamento das águas residuais, no 

transporte e manuseamento das lamas e nas diferentes vertentes de valorização deste resíduo.  

Nos subcapítulos seguintes serão apresentadas as normas legislativas em vigor a nível nacional, com 

implicações diretas e indiretas na produção de lamas, processos de tratamento e destino final. Em Portugal, 

todas as normas são transpostas para direito nacional pelas diretivas estabelecidas na União Europeia.  

3.2. Gestão no sector hídrico 

Em abril de 2000, foi aprovado o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais (PEAASAR I) para vigorar no período compreendido entre 2000 e 2006. O PEAASAR I teve um 

papel fundamental na estruturação do setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

em Portugal. Um dos objetivos principais do PEAASAR I era garantir a cobertura de 95% da população 

servida com água potável no domicílio e 90% da população servida com saneamento de águas residuais 

urbanas.  

Com a necessidade de criar uma gestão integrada dos recursos hídricos, foi elaborada a Lei n.ᵒ 54/2005, de 

15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, sendo considerado os recursos 

hídricos como um domínio público.  

A Lei n.ᵒ 58/2005, de 29 de dezembro, aprova a denominada Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.ᵒ 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 23 de outubro. Esta 

Lei estabelece as principais diretrizes para uma gestão sustentável dos recursos hídricos nacionais. Destaca-

se ainda que, ao abrigo desta Lei, a utilização dos recursos hídricos do domínio público, nomeadamente a 

rejeição de águas residuais, está sujeita a licença de utilização. Esta Lei aprova a elaboração e execução do 

plano nacional da água, expondo as principais temáticas que deve conter esse documento estratégico de 

gestão dos recursos hídricos nacionais. O plano nacional da água é aprovado por Decreto-Lei e deve ser 

revisto periodicamente.  
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No seguimento do PEAASAR I, foi elaborado em 2007 o PEAASAR II para o período de 2007-2013, que tinha 

por objetivo melhorar e corrigir os resultados obtidos no plano estratégico anterior, garantindo um melhor 

desempenho ambiental e económico do setor. Os resultados positivos do PEAASAR I tiveram por base o 

aumento da qualidade do serviço e o cumprimento da legislação ambiental, nomeadamente a diretiva das 

águas residuais urbanas (Decreto-Lei n.ᵒ 152/97). No entanto, a política tarifária apresentou algumas 

disfunções, relativamente às disparidades de tarifas em cada município quer de abastecimento de água 

quer de saneamento de águas residuais.  

No âmbito da concretização dos princípios inerentes à Lei da Água, o Decreto-Lei n.ᵒ 97/2008, de 11 de 

junho, estabelece o regime económico e financeiro dos recursos hídricos, fixando a taxa de recursos 

hídricos, as tarifas dos serviços públicos de águas e os contratos-programa em matéria de gestão dos 

recursos hídricos.  

Em 2012, a Lei da Água foi alterada pelo Decreto-Lei n.ᵒ 130/2012, de 22 de junho. Este diploma transpôs 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.ᵒ 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, 

de 23 de outubro.  

Por sua vez, a Lei n.ᵒ 10/2014, de 6 de março, aprovou os estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos (ERSAR). À ERSAR são atribuídas responsabilidades de regulação e supervisão dos 

serviços de águas, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. Na área 

económica, a ERSAR tem o compromisso de fixar as tarifas para os sistemas deste tipo de serviços. Na área 

de regulação, cabe a ERSAR a realização de ações de inspeção, fiscalização e auditoria para assegurar o 

cumprimento e a garantia de qualidade do serviço.   

Com o término de 2013, e com o consequente final da vigência do PEAASAR II, o Despacho n.ᵒ 4385/2015, 

de 30 de abril, definiu a estratégia para o setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

para Portugal Continental no período de 2014-2020. Em 2013, foi, assim, criada uma comissão de 

acompanhamento para a elaboração do PENSAAR 2020, um plano que visa reestruturar o setor das águas, 

de modo a garantir a universalidade, qualidade e sustentabilidade na prestação dos serviços públicos de 

abastecimento da água e saneamento de águas residuais. 

A elaboração dos planos estratégicos ambientais PEAASAR II e PENSAAR 2020 tiveram por base a 

metodologia de gestão PDCA (Plan, Do, Check, Act), que consiste num modelo de melhoria contínua. 

Apresenta-se na figura 7 o esquema representativo da metodologia deste sistema de gestão ambiental.  
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Figura 7 Esquema representativo da metodologia utilizada na elaboração dos planos estratégicos ambientais 
(PEAASAR II, 2007). 

O Despacho n.ᵒ 6747/2015, de 8 de junho aprovou a criação de um grupo de apoio à gestão (GAG) do 

PENSAAR 2020 constituído por representantes das diversas entidades: Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA), Águas de Portugal (AdP), Associação Portuguesa dos Distribuidores de Água, associações de 

empresas no sector do ambiente, comissões de coordenação e desenvolvimento regional e também por 

membros do Governo.  

A Lei n.ᵒ 31/2016, de 23 de agosto, procedeu a terceira e última alteração da Lei n.ᵒ 54/2005, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos.  

O Decreto-lei n.ᵒ 76/2016, de 9 de novembro, atualizou a duração do plano nacional da água, que passa a 

ter a duração máxima de 10 anos e deve ser revisto no prazo máximo de 8 anos.  

3.3. Qualidade das águas residuais 

O Decreto-Lei n.ᵒ 152/97, de 19 de junho, estabelece os requisitos mínimos de concentração de alguns 

parâmetros, tais como, CBO, CQO e SST, fósforo total e azoto total, para a descarga das estações de 

tratamento de águas residuais urbanas, bem como os níveis de tratamento a que devem ser submetidos. 

Este Decreto-Lei transpõe para o ordenamento jurídico português a Diretiva n.ᵒ 91/271/CEE do Conselho 

Europeu, de 21 de maio, relativa ao tratamento das águas residuais.  

O crescimento de culturas no meio aquático exige a presença de determinados nutrientes na água, 

nomeadamente o azoto e o fósforo, em quantidades adequadas. O excesso de nutrientes causa 

eutrofização no meio aquático, o que provoca uma perturbação no equilíbrio biológica e na qualidade da 

água. Assim sendo, são estabelecidos no referido Decreto-Lei os requisitos destes dois constituintes para 
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as descargas das ETAR em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização. Apresenta-se no quadro 7 os valores 

recomendados de azoto e fósforo total presentes nas descargas.  

Quadro 6 Valores limites de fósforo total e azoto total presentes nas descargas das águas residuais em zonas 
sensíveis (Decreto-Lei n.ᵒ 152/97, de 19 de junho). 

Parâmetro Concentração Percentagem mínima de redução 

Fósforo total 2 mg/l P (10000-100000 e.p.) 80 

Azoto total 
15 mg/l N (10000-100000 e.p.) 

10 mg/l N (mais de 100000 e.p.) 
70 - 80 

 

O Decreto-Lei n.º 152/97 foi parcialmente revogado pelo Decreto-Lei n.ᵒ 149/2004, de 22 de junho. A 

alteração relevante operada pelo Decreto-Lei n.º 149/2004 limitou-se à lista de identificação de zonas 

sensíveis e zonas menos sensíveis sujeitas a eutrofização. Esta lista teve uma 2ª modificação no dia 8 de 

outubro pelo Decreto-Lei n.ᵒ 198/2008.  

3.4. Gestão de lamas de ETAR 

3.4.1. Generalidades 

Do Decreto-Lei n.ᵒ 152/97, de 19 de junho resulta que a eliminação das lamas provenientes das estações 

de tratamento de águas residuais urbanas está sujeita a autorização da ent idade licenciadora, que além de 

definir todos os procedimentos a ser efetuados em cada descarga também procede ao controlo de 

qualidade do meio aquático recetor.  

As lamas produzidas nas ETAR são consideradas resíduos. A lista europeia de resíduos (LER) foi aprovada 

pela Portaria n.ᵒ 209/2004, de 3 de março, em conformidade com a Decisão n.ᵒ 94/3/CE, da Comissão 

Europeia, de 20 de dezembro, e com a Decisão n.ᵒ 94/904/CE, do Conselho Europeu, de 22 de dezembro.  

O Decreto-Lei n.ᵒ 178/2006, de 5 de setembro, aprovou o regime geral da gestão de resíduos (RGGR), 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.ᵒ 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 5 de Abril, e da Diretiva n.ᵒ 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro. Este Decreto-Lei define regras 

para o licenciamento das operações de gestão de resíduos, sendo da responsabilidade do respetivo 

produtor. O Decreto-Lei n.º 178/2006 impõe que todas as entidades produtoras de resíduos têm de ter 

como objetivo prioritário reduzir a sua produção e efetuar uma gestão de resíduos que não cause riscos 

nem para a saúde humana nem para o ambiente, com vista à reutilização do resíduo ou outras formas de 

valorização. Com o RGGR foi igualmente criada a taxa de gestão de resíduos.  

3.4.2. Armazenamento e transporte de lamas de depuração 
 

O produtor de lamas tem obrigação de dar um destino final adequado aos resíduos produzidos, podendo 

ser os próprios a efetuar esse transporte ou, na maioria dos casos, um operador de gestão e valorização de 

resíduos. 
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A Portaria n.ᵒ 335/97, de 16 de maio, estabelece as regras do transporte de resíduos no território nacional, 

definindo, ainda, as entidades que o podem realizar. Destaca-se a obrigatoriedade de, no transporte 

rodoviário de resíduos, quando efetuado em vias públicas, estar acompanhado das guias de 

acompanhamento de resíduos (GAR), cujos modelos estão anexados nesta Portaria. Essa guia inclui a 

identificação e descrição do resíduo, a sua origem e o destino, a identificação dos transportadores e a data 

a efetuar o transporte de resíduos.  

A Portaria n.ᵒ 1023/2006, de 20 de setembro, identifica os elementos a acompanhar no pedido de 

licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos. 

Destaca-se o projeto de instalação, que é uma memória descritiva da instalação de gestão de resíduos, e 

as peças desenhadas das operações envolvidas na gestão desse resíduo.  

De acordo com o Decreto-Lei n.ᵒ 276/2009, de 2 de outubro, os produtores de lamas devem dispor de uma 

capacidade mínima de armazenamento de lamas equivalente à produção média de três meses. É de 

salientar também que no caso de várias ETAR pertencentes à mesma entidade, o armazenamento pode ser 

efetuado numa única estação de tratamento dessa entidade.  

A recente Portaria n.ᵒ145/2017, de 26 de abril, procede à desmaterialização do GAR em formato papel, 

introduzindo o guia de acompanhamento de resíduos eletrónica (e-GAR) que já tinha sido aprovado no 

Decreto-Lei n.ᵒ 73/2011. Esta GAR é emitida no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

(SIRER), que está disponível na plataforma eletrónica da APA. Este sistema permite um acompanhamento 

mais fiável do transporte de resíduos.  

3.4.3. Formas de eliminação e potencialidades das lamas  
 

Com os impactos ambientais causados pelo excesso de lamas de depuração produzidas, houve uma 

necessidade de criar alternativas para o destino final das lamas residuais. Atualmente, as principais 

soluções de valorização e eliminação das lamas das ETAR em Portugal são a valorização agrícola, deposição 

em aterro, potencial energético e a incineração.   

3.4.3.1. Valorização agrícola 
 

O Decreto-Lei n.ᵒ 446/91, de 22 de novembro, relativo à utilização agrícola das lamas de depuração, de 

modo a evitar os efeitos nocivos sobre o Homem, os solos, a vegetação, os animais e o ambiente em geral, 

transpôs para o direito interno a Diretiva n.ᵒ 86/278/CEE do Conselho Europeu, de 12 de junho. Este 

Decreto-Lei estabelece as regras de aplicação de lamas em solos agrícolas e as contraordenações inerentes 

ao mau uso dessas lamas. Segundo o Decreto-lei nº 446/91, de 22 de novembro, para ter o licenciamento 

da aplicação de lamas tratadas na agricultura, o valor do pH das lamas tem que ser inferior a 5,5. Além 

disso, não podem ser aplicadas em margens de rios ou lagos. 
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O artigo 6º do Decreto-Lei n.ᵒ 235/97, de 3 de setembro, refere a obrigação da elaboração de um código 

com regras a serem aplicadas pelos agricultores, de modo a proteger as águas contra a poluição causada 

pelos nitratos de origem agrícola. O Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA) estabelece as diretrizes com 

o foco no investimento agrícola, na tomada de medidas que visam racionalizar a prática de fertilizantes e 

num conjunto de operações e técnicas que protejam as águas superficiais e subterrâneas. Uma das 

principais diretrizes é a regulamentação a seguir para a utilização de lamas de depuração na fertilização do 

solo. Pode encontrar-se no Anexo 1 desse diploma uma listagem da quantidade média dos principais 

nutrientes (N, P2O5 e K2O) necessários para a produção das principais espécies pecuárias: bovinas, suínos, 

aves, ovinos. Destaca-se também, no Anexo 8, a descrição das quantidades estimadas de azoto, fósforo o 

potássio de algumas culturas.  

O Decreto-Lei n.ᵒ118/2006, de 21 de junho, revogou parcialmente o Decreto-Lei n.ᵒ446/91, de 22 de 

novembro. Este Decreto-lei procede à identificação dos valores limites de concentração dos metais 

pesados presentes nas lamas destinadas à valorização agrícola e também a descrição das análises a efetuar 

às lamas e aos solos. Nem todas as lamas podem ser aplicadas em solos agrícolas, impondo assim os valores 

de concentrações de alguns constituintes. Os solos que vão receber as lamas tratadas também deverão 

cumprir determinados critérios. O modelo de requerimento para o pedido de licenciamento de utilização 

agrícola de lamas em solos agrícolas encontra-se no Anexo III desse Decreto-Lei.  

O Decreto-Lei n.ᵒ 276/2009, de 2 de outubro, apresenta as mais recentes regulamentações de utilização 

de lamas de depuração em solos agrícolas. Este Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica interna a 

Diretiva n.ᵒ 86/278/CEE, do Conselho Europeu, de 12 de junho. Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 276/2009, 

para a atividade de valorização agrícola de lamas de depuração, é obrigatório a realização de análises ao 

solo e às lamas por laboratórios acreditados pelo Sistema Português da Qualidade. As exigências do 

tratamento das lamas estão fixadas no Anexo I deste Decreto-Lei, através do cumprimento dos valores 

limite dos parâmetros, que se encontra tabelado no quadro 8.  

 

Quadro 7 Valores limite dos parâmetros microbiológicos nas lamas destinadas à agricultura. 

Microrganismos Valores limite 

Escherichia Coli <1000 células/g de matéria fresca 

Salmonella spp Ausente em 50 g de material original 

  

O Decreto-Lei n.º 276/2009 apresenta, ainda, o procedimento de licenciamento da utilização agrícola das 

lamas de depuração mais simples, na medida em que passa a ter por base o plano de gestão de lamas 

(PGL). O PGL permite identificar as explorações onde se prevê realizar as respetivas deposições de lamas 

com o objetivo de salvaguardar o ambiente e a saúde pública. A mistura de lamas entre diferentes ETAR 

deve ser justificada no PGL. Este plano tem uma validade máxima de cinco anos, sendo obrigatoriamente 
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revisto no final deste prazo. Tal como é referido neste Decreto-Lei, apresenta-se na figura 8 um 

organigrama do licenciamento da aplicação agrícola de lamas. 

 

Figura 8 Organigrama do licenciamento para valorização agrícolas de lamas. 

Para aplicação de lamas em solos agrícolas, o titular do PGL deve apresentar anualmente uma declaração 

de planeamento das operações (DPO) referente a cada terreno onde se pretende proceder à aplicação. O 

modelo do DPO está presente no Anexo IV do Decreto-Lei n.º 279/2009 e deve ser apreciado pelo DRAP.  

O Decreto-Lei n.ᵒ 73/2011, de 17 de junho, procedeu à alteração do Decreto-Lei nᵒ 178/2006, de 5 de 

setembro, que transpôs a Diretiva n.ᵒ 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 19 

de novembro, na medida em que estabelece um enquadramento regulamentar para a livre comercialização 

do composto para valorização agrícola. Este Decreto-Lei surgiu da necessidade do Governo em reforçar a 

prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua utilização e reciclagem.  

Numa ótica de reutilização de um recurso já existente, a valorização das lamas em solos agrícolas tem vindo 

a crescer, apelando ao investimento nesta área em particular. Tal facto só acontece devido à riqueza de 

nutrientes existentes nas lamas de depuração. Neste sentido, foi aprovada a Portaria n.ᵒ 230/2014, de 11 

de novembro, relativa ao investimento na exploração agrícola e à valorização da produção agrícola, na 

sequência do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020). A valorização agrícola das 

lamas permite cumprir uma das metas estabelecidas pela União Europeia nos últimos anos, de redução do 

volume de lamas em aterro sanitário e incentivo à reutilização de recursos já existentes.  

3.4.3.2. Potencial energético  

A potencialidade energética das lamas de depuração é criada na decomposição anaeróbia da matéria 

orgânica existente nas lamas por ação de baterias. Durante esse processo, libertado gás metano com 

elevado potencial energético, que permite um retorno financeiro significativo através da produção de 

energia sustentável. Em Portugal, a utilização de biogás é reconhecida como uma fonte de energia 

renovável, com diversos benefícios a nível ambiental, nomeadamente, a reutilização de recursos já 
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Elaboração do PGL 
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nº276/2009
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Desenvolvimento Regional) e à 
ARH (Administração Regional 

Hidrográfica)

20 dias 
Emitir parecer 

sobre o processo
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existente, que permite reduzir a deposição de resíduos em aterro. Desta forma, são apresentados alguns 

aspetos legais e regulamentares a nível nacional respeitantes a esta temática.  

O Decreto-Lei n.ᵒ 23/2010, de 25 de março, relativo ao regime jurídico aplicável à energia elétrica e 

mecânica e de calor útil produzidos em cogeração, transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.ᵒ 

2004/8/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro.  

Posteriormente, em 2012, é aprovado o Decreto-Lei n.ᵒ 231/2012, de 26 de outubro, que prevê a injeção 

de biogás, na forma de biometano, na rede de Gás Natural (GN). Este Decreto-Lei estabelece os regimes 

jurídicos aplicáveis às atividades de transporte, de armazenamento subterrâneo de gás natural, de receção, 

armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural, bem como de organização dos 

respetivos mercados.  

O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) visa assegurar a sustentabilidade do sistema 

elétrico nacional, aumentar a eficiência energética da economia a partir do combate aos desperdícios e 

custos neste sector, e também reduzir a dependência petrolífera do País, através do incentivo a utilização 

de soluções sustentáveis, como o biocombustível. A Resolução do Conselho de Ministros n.ᵒ 20/2013 

aprova o PNAER para o período 2013-2020.  

3.4.3.3. Deposição em aterro 

Apesar de ser uma das formas de eliminação das lamas residuais mais rápida e tradicionalmente mais 

utilizada, está cada vez mais a ser substituídas por soluções de valorização das lamas. De facto, as políticas 

europeias estabelecem metas que visam a reutilização e reciclagem dos resíduos urbanos, e desincentivam 

a prática de deposição em aterro.  

O Decreto-Lei n.ᵒ 183/2009, de 10 de agosto, regulou o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, 

as características técnicas e os requisitos de conceção, licenciamento, construção, exploração e 

encerramento de aterros, transpondo para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.ᵒ 1999/31/CE, do 

Conselho, de 26 de abril. Este Decreto-Lei identifica o tipo de aterro para o qual as lamas devem ser 

encaminhadas, em função das concentrações de metais pesados e de substâncias tóxicas. No quadro 9 

encontram-se as definições do tipo de resíduo associado ao aterro, que estão citadas no artigo 3º do 

Decreto-Lei n.ᵒ 178/2006, de 5 de setembro, que foi republicado pelo Decreto-Lei n.ᵒ 73/2011, de 17 de 

junho. 
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Quadro 8 Designação dos três tipos de aterro (Decreto-Lei n.ᵒ 73/2011, de 17 de junho). 

Tipo de aterro Descrição do resíduo 

Aterro para resíduos inertes 
Resíduo que não sofre transformações físicas químicas ou 

biológicas importantes. 

Aterro para resíduos não perigosos 
Resíduo que não está abrangido pela legislação como 

resíduo perigoso ou inerte. 

Aterro para resíduos perigosos 
Resíduo que apresenta uma ou mais características de 

perigosidade constantes do Anexo III do referido Decreto-Lei.  

 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 183/2009, a aplicação de resíduos em aterro só pode ser executada após o 

tratamento dos mesmos e respeitando as classes de aterros existentes. No presente Decreto-Lei são 

estabelecidas algumas metas que visam a eliminação progressiva da deposição de resíduos biodegradáveis 

em aterro, como é o caso das lamas de ETAR urbanas. Até julho de 2020, pretende-se reduzir para 35% da 

quantidade total de resíduos urbanos biodegradáveis produzidos no ano 1995. No plano estratégico para 

os resíduos urbanos (PERSU 2020), são estabelecidas medidas de redução dos resíduos urbanos 

biodegradáveis destinados a aterro, visto que se trata de uma fonte de recursos naturais a reutilizar. 

3.4.3.4. Incineração 

O Decreto-Lei n.ᵒ 85/2005, de 28 de abril, estabelece o regime legal da incineração e coincineração de 

resíduos em aterro, as características técnicas e os requisitos a observar na conceção, licenciamento, 

construção, exploração, encerramento e pós-encerramento de aterros, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.ᵒ1999/91/CE, do Conselho, de 26 de abril.  

O processo de incineração das lamas origina a libertação de cinzas e gases para a atmosfera. Essas emissões 

dependem do tipo de lamas. No entanto, estes impactos devem ser controlados para não prejudicar o meio 

ambiente e a saúde humana. O Decreto-Lei n.ᵒ 127/2013, de 30 de agosto, estabelece o regime de 

emissões industriais, aplicável à prevenção e controlo integrados da poluição, bem como as regras 

destinadas a evitar e/ou reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos a fim de 

alcançar um elevado nível de proteção do ambiente. Este Decreto-Lei transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.ᵒ 2010/75/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010. 

Destaca-se a necessidade da licença ambiental e licença de exploração nas instalações de incineração de 

resíduos que é aprovada pela Agência Portuguesa do Ambiente. A licença ambiental é a decisão que visa 

garantir a prevenção e controlo da poluição provenientes das instalações.  
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4. Processo de desidratação das lamas em leitos de secagem 

4.1. Considerações gerais  

Após a estabilização das lamas nos digestores anaeróbios ou por adição de cal, estas transitam para a etapa 

de desidratação, que consiste na redução do conteúdo de água presente nas lamas. Uma secagem eficaz 

das lamas facilita o seu transporte para o destino final. Para o estudo da desidratação das lamas é 

normalmente avaliado o parâmetro de teor de sólidos. Além disso, é relevante a informação dos dados 

meteorológicos para uma melhor avaliação do processo de secagem das lamas. 

As lamas produzidas em ETAR são caracterizadas pela sua natureza orgânica e pelo elevado teor de 

humidade, o que obriga a passar por processos de desidratação de modo a reduzir o seu volume. Este 

processo pode ser realizado por sistemas mecânicos e naturais. Geralmente, os processos naturais são 

utilizados em pequenas ETAR, onde haja espaço disponível para a sua implementação e condições 

meteorológicas favoráveis. Os sistemas mecânicos já não exigem muita disponibilidade de área, mas 

apresentam custos de operação maiores e mão-de-obra qualificada, sendo mais indicados para ETAR de 

maior dimensão. Pretende-se acelerar a separação das fases líquidas e sólidas com o intuito de otimizar o 

desempenho da solução de desidratação existente na ETAR. Nesta dissertação vai ser avaliado a eficiência 

de desidratação das lamas em leitos de secagem convencionais.  

4.2. Leitos de secagem  

O sistema de leitos de secagem é um processo simples de secagem das lamas, que é constituído por um 

meio filtrante de pequena profundidade e de sistema de drenagem para a coleta do efluente. No processo 

de desidratação das lamas, os leitos de secagem contribuem para a redução do seu volume por métodos 

de evaporação natural e percolação por gravidade. Normalmente, nos primeiros dias de secagem, a 

drenagem é a responsável pela eliminação da maior parte da água existente nas lamas e, após esse período, 

a desidratação é feita de forma mais lenta através do processo de evaporação. A percolação do efluente 

origina uma redução do volume das lamas na ordem dos 50 a 80% (Strauss & Montangero, 2002). 

Apresenta-se na figura 9 um esquema representativo dos fatores envolvidos na secagem das lamas.  

 

Figura 9 Esquema ilustrativo do processo de secagem das lamas nos leitos de secagem (M.M. Barroso et al., 2014). 
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Para entender melhor o processo de desidratação das lamas é fundamental distinguir os quatro tipos de 

ligação existente entre a água e as partículas sólidos presentes nas lamas. Apresenta-se no quadro 10 uma 

breve descrição dessa forças intermoleculares.  

Quadro 9 Tipo de ligação entre a água e as partículas sólidas das lamas (Adaptado de Spinosa & Vesilind, 2001). 

Água livre 

Caracteriza-se pela água que não está ligada a partículas, movendo-se livremente e sem 

interação. Sob esta forma, a água é relativamente fácil de remover. Pode ser separada por 

tecnologias que utilizem princípios de filtração ou decantação. 

Água 

intersticial 

Representa a água que existe entre os flocos e microrganismos, mantendo-se através de 

forças de capilaridade. 

Água de 

superfície 

Corresponde à água que cobre as superfícies das partículas de lamas. Está ligada por forças 

adsorventes e absorventes, sem possibilidade de se mover livremente 

Água 

intracelular 

Água contida no interior das células. A extração deste tipo de água é bastante difícil, 

podendo ter lugar através de processos térmicos. 

 

O leito de secagem é constituído por um tanque de betão, normalmente de forma retangular, que contém 

um meio filtrante assente sobre um sistema de drenagem (Tilley Elisabeth et al., 2008). Normalmente, as 

lamas digeridas afluem os leitos de secagem através de uma conduta sob pressão. Na figura 10 está 

representado um esquema de um leito de secagem com as dimensões das camadas do meio filtrante.   

 

Figura 10 Esquema representativo de um leito de secagem (adaptado de Strauss et al., 2004). 

O pavimento do leito de secagem deve ser uniforme e impermeável com uma inclinação mínima de 1% em 

direção do coletor de drenagem principal. Todo o líquido percolado através do meio filtrantes é recolhido 

no fundo do leito de secagem através de tubo de drenagem perfurado com um diâmetro superior a 100 

mm (Andreoli et al., 2007). 

O meio filtrante é constituído por duas ou três camadas sobrepostas de materiais de diferentes 

granulometrias, como se pode observar na figura 10. O período de secagem das lamas varia conforme o 

clima local e a teor de sólidos pretendido (Strauss & Montangero, 2002). 
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As variáveis fundamentais no dimensionamento dos leitos de secagem são o volume de lamas a desidratar, 

o teor de sólidos inicial e final, para determinar a quantidade de água a ser removida, e a precipitação 

registrada no local de implantação do leito, o que pode significar a colocação de uma proteção física na 

cobertura (Tilley Elisabeth et al., 2008).  

O período de desidratação das lamas é influenciado pelas condições meteorológicas, pelo grau de 

humidade desejado e pelas características físico-químicas das lamas. Para que a operação de secagem das 

lamas decorra de forma adequada, é fundamental que o meio poroso não esteja colmatado, para permitir 

o fácil escoamento da água. Caso contrário, a desidratação é feita pelo processo de evaporação, o que 

implica que seja mais lenta e esteja dependente das condições meteorológicas. Para as ETAR de pequena 

dimensão, é um dos métodos mais utilizados em Portugal. Apresenta-se no quadro 11 as principais 

vantagens e desvantagens da utilização de leitos de secagem. 

Quadro 10 Vantagens e desvantagens dos leitos de secagem (Tilley Elisabeth, et al., 2008). 

 

A operação de recolha das lamas secas pode ser feita de forma manual pelos operadores da ETAR ou de 

forma mecânica. A retirada das lamas deve ser feita de tal modo que minimize a remoção de areia do meio 

filtrante. Após a desidratação das lamas, surgem maus odores e presença de insetos, o que influencia a 

localização da instalação de tratamento (Tilley Elisabeth et al., 2014). 

Uma boa eficiência do leito de secagem na redução do volume de lamas é fundamental para facilitar o 

transporte das lamas secas para o seu destino final, quer seja valorização na agricultura, incineração ou 

eliminação por aterro.  

4.3. Estudos experimentais realizados em leitos de secagem 
 

A presente dissertação pretende estudar o processo de desidratação das lamas em leitos de secagem. 

Neste subcapítulo, são apresentados alguns casos de estudo realizados em alguns países, em particular em 

Portugal, com o objetivo de avaliar o desempenho de desidratação das lamas através leitos de secagem e 

analisar a possibilidade da aplicação das lamas desidratadas em solos agrícolas. É de salientar que apenas 

os ensaios de secagem desenvolvidos a nível nacional serão comparados com o ensaio realizado na 

presente dissertação.  

• Facilidade operacional.

• Baixo investimento.

• Não necessita do consumo de produtos químicos.

• Os leitos poderão ser aumentados caso haja maior produção de lamas. 

Vantagens

• Necessidade de grandes áreas de implantação.

• Na maioria dos casos, está dependente das condições meteorológicas.

• Pode ser um processo moroso. 

• Libertação de odores e presença de insectos. 

Desvantagens
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4.3.1. Brasil 
 

Em Campina Grande, Melo (2006) desenvolveu uma dissertação de mestrado cujo principal objetivo era o 

estudo do dimensionamento de leito de secagem de lamas. Realizou-se ensaios experimentais em diversos 

leitos de secagem cobertos (LC) e descobertos (LD), expostos às condições atmosféricas. Este trabalho foi 

realizado de 1 a 16 de Março no laboratório da Universidade Federal de Campina Grande. É de salientar 

que foram monitorizadas os parâmetros referentes às condições meteorológicas em Campina Grande no 

período em análise, com o intuito de analisar a influência da precipitação no processo de desidratação das 

lamas em leitos de secagem. As instalações piloto eram constituídas por caixas de madeira (25 x 30 cm), 

um sistema de drenagem com furos de diâmetro 6 mm e uma camada de geotêxtil, que permitia a 

percolação das escorrências. Os leitos de secagem experimentais não têm qualquer meio filtrante. No leito 

coberto foi colocada uma cobertura plástica. O carregamento dos leitos foi feito com lamas provenientes 

de digestor anaeróbio da ETAR de Campina Grande que apresentavam um teor de humidade inicial de 74%. 

Foram analisados 5 carregamentos diferentes de lamas nas instalações pilotos. No quadro 12, estão 

representadas as siglas utilizadas para cada carregamento. 

Quadro 11 Carregamentos efetuados nos leitos experimentais. 

Leito Massa inicial (kg) Denominação 

I 6,00 LD I LC I 

II 8,00 LD II LC II 

III 12,00 LD III LC III 

IV 16,00 LD IV LC IV 

V 20,00 LD V LC V 

 

Apresenta-se na figura 11 e 12 a evolução do teor de humidade das lamas no leito coberto e descoberto, 

respetivamente.  

 

Figura 11 Evolução do teor de humidade das lamas no leito coberto (Melo, 2006). 
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Figura 12 Evolução do teor de humidade das lamas no leito descoberto (Melo, 2006). 

Verificou-se que os valores do teor de humidade das lamas desidratadas nas caixas cobertas e descobertas 

eram muito semelhantes, o que levou os autores deste estudo concluir que o tipo de cobertura utilizada 

não teve qualquer influência na evaporação de água nas lamas. Conclui-se também que quanto maior fora 

taxa de carregamento dos leitos, maior a eliminação de água por evaporação, para cargas com o mesmo 

teor de humidade inicial de lamas. É possível observar que o teor de humidade das lamas estabilizou mais 

rapidamente nos leitos sujeitos a carregamentos mais baixos.   

No que diz respeito à precipitação, o autor verificou que para um teor de humidade nas lamas inferior a 

65%, a água proveniente da precipitação percola mais facilmente através da massa fissurada nas lamas, o 

que leva a que apenas uma pequena parte fique retida nessa camada.    

4.3.2. Portugal 
 

Neste subcapítulo são apresentados alguns resultados dos ensaios de desidratação das lamas 

desenvolvidos na dissertação de mestrado “Simulação matemática da desidratação de lamas de ETAR em 

leitos de secagem (Lampreia, 2017)”. As companhas experimentais desse trabalho foram realizadas em 

dois ciclos de secagem numa instalação piloto, na ETAR da Póvoa da Galega. A minha contribuição na 

realização destes ensaios foi na análise das lamas recolhidas no segundo ciclo de secagem no Laboratório 

de Ambiente, do Instituto Superior Técnico.  

Os leitos de secagem utilizados são os mesmos leitos da presente dissertação. No entanto, foi analisada a 

eficiência da desidratação dos leitos colocados no exterior da estufa da ETAR, para diferentes alturas de 

enchimento das lamas: 20 (no LSB e LSC) e 32 cm (no LSA). Os resultados experimentais obtidos nessa 

dissertação de mestrado não serão discutido no presente documento. O quadro 13 apresenta a duração 

dos dois ciclos de secagem bem como o número de dias de recolha de lamas.   
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Quadro 12 Duração e dias de recolha das lamas nos ciclos de secagem. 

 Início do ciclo Fim do ciclo Duração (dias) 
Número de dias de 

amostragem 

1º Ciclo de secagem 27 de Setembro 18 de Outubro 21 6 

2º Ciclo de secagem 18 de Outubro 21 de Novembro 34 7 

 

A qualidade no processo de desidratação das lamas num leito de secagem é diretamente influenciada pelas 

condições meteorológicas. Para garantir o bom desempenho dos leitos é necessário ter condições 

favoráveis de temperatura, humidade, precipitação e radiação solar. Desta forma, além das variáveis 

operacionais, foi registo o valor de precipitação ocorrida durante o ciclo de secagem através de uma 

estação meteorológica. Na figura 13 está representada a relação do teor de sólidos (%) com o parâmetro 

da precipitação no primeiro ciclo de secagem. A altura de enchimento de leito de secagem A (LSA) é 32 cm 

e a do leito de secagem B (LSB) é 20 cm.  

 

Figura 13 Influência da precipitação no teor de sólidos das lamas do primeiro ciclo de secagem. 

Nos primeiros 14 dias do primeiro ciclo de secagem, o aumento do teor de sólidos nas lamas foi muito 

significativo com uma taxa de desidratação de 1,05 e 2,13 % de matéria seca por dia nos leitos LSA e LSB, 

respetivamente. Após esse período, houve a ocorrência de precipitação intensa no dia 3 de Outubro. No 

entanto, a água existente nas lamas foi drenada rapidamente. O valor do teor de sólidos final no leito LSB 

foi aproximadamente 50% superior ao valor obtido no leito LSA.  

Na figura 14 apresenta-se a variação de matéria seca (%) ao longo do segundo ciclo de secagem, 

considerando a ocorrência de precipitação. As abreviaturas LSA e LSC significam leito de secagem A e leito 

de secagem C, respetivamente. A altura de enchimento das lamas do LSA é de 32 cm, sendo a do LSC de 

20 cm.  
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Figura 14 Influência da precipitação no teor de sólidos das lamas do segundo ciclo de secagem. 

No segundo ciclo de secagem, a precipitação ocorreu passado dois dias do início do ciclo. As lamas 

apresentavam um teor de sólidos inicial de 3,5 em ambos os leitos de secagem. Após a ocorrência de 

precipitação dia 21 de outubro, o aumento do teor de sólidos nas lamas não foi muito significativo, devido 

à incorporação de água nas lamas. No entanto, após 5 dias de ausência de chuva, a drenagem da água nas 

lamas foi feita de forma rápida, atingindo um valor de teor de sólidos três a cinco vezes superior o valor 

inicial. Nota-se que o último dia de medição ficou marcado por dias de precipitação intensa, que 

influenciaram muito os resultados finais de secagem das lamas. Além disso, verificou-se que a dificuldade 

no processo de eliminação de água presente nas lamas pode ter sido afetado por um possível entupimento 

do tubo de drenagem do leito.  

Apresentam-se nos quadros 14 e 15 a síntese dos valores mais relevantes dos dois leitos de secagem 

referentes ao primeiro e último dia do ciclo, respetivamente.  

Quadro 13 Caraterísticas iniciais das lamas em cada leito de secagem nos dois ciclos (Adaptado de Lampreia, 2017). 

 Espessura inicial 

das lamas 

Teor de sólidos 

inicial 

Escherichia 

Coli 

Salmonella 

spp 
CQO 

(m) (%) (NMP/g) (/50g) (mg/l) 

1º Ciclo 

(Lampreia, 2017) 

Leito A 0,32 
2,12 - - 21616,00 

Leito B 0,2 

2º Ciclo 

(Lampreia, 2017) 

Leito A 0,32 
3,50 

1,87 x 105 Negativo 
30000,00 

Leito C 0,2 9,8 x 105 Negativo 
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Quadro 14 Caraterísticas finais das lamas em cada leito de secagem nos dois ciclos (Adaptado de Lampreia, 2017). 

 Espessura final das 

lamas  

Teor de 

sólidos final 

Escherichia 

Coli 
Salmonella spp 

(m) (%) (NMP/g) (/50g) 

1º Ciclo (Lampreia, 

2017) 

Leito A 0,035  28,22 

42,54 
- - 

Leito B 0,020 

2º Ciclo (Lampreia, 

2017) 

Leito A 0,075 11,89 

19,70 

4,10 x 104 Negativo 

Leito C 0,040 1,72 x 104 Negativo 

 

Relativamente ao valor da carência química de oxigénio, foram recolhidas amostras de escorrências no 1º 

e 3º dia do ciclo de secagem das lamas. Os resultados obtidos são indicados no quadro 16.   

Quadro 15 Valores da carência química de oxigénio nas escorrências no primeiro e terceiro dia do ciclo de secagem 
(Adaptado de Lampreia, 2017). 

CQO (mg/l) 

 Dia 1  Dia 3 

1º Ciclo 

(Lampreia, 2017) 

ELSA 2502,50 174,00 

ELSB 419,50 192,50 

2º Ciclo 

(Lampreia, 2017)  

ELSA 9800,00 148,00 

ELSC 1500,00 209,00 
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5. Caso de estudo na ETAR da Póvoa da Galega 

5.1. Objetivo  
 

O objetivo deste capítulo consiste em efetuar uma análise comparativa da desidratação das lamas em dois 

leitos de secagem, colocados no interior e no exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. Pretende-se 

identificar a técnica de secagem das lamas mais eficiente, de modo a minimizar o volume de lamas a 

transportar para o seu destino final.  

Inicialmente, procedeu-se à montagem dos leitos piloto na ETAR da Póvoa da Galega e ao carregamento 

dos leitos com lamas produzidas à saída do digestor aeróbio da ETAR. Na caraterização das lamas, foram 

determinados os parâmetros: pH, temperatura das lamas, volume de escorrências, teor de sólidos, CQO, 

Escherichia Coli e Salmonella spp. Alguns parâmetros foram medidos nos dias de amostragem na ETAR, 

sendo que outros foram analisados no Laboratório da ETAR da Malveira. A metodologia utilizada na 

determinação destes parâmetros foi baseada no Standard Methods for the Examination of Water And 

Wastewater (APHA, 1998). Ao longo de todo o ciclo de secagem das lamas, foram registados os dados 

meteorológicos no interior e exterior da estufa da ETAR, para permitir uma melhor avaliação do processo 

de secagem das lamas.   

Na análise dos leitos de secagem na ETAR da Póvoa da Galega, serão utilizados também os resultados 

apresentados no capítulo anterior relativos à dissertação de mestrado “Simulação matemática da 

desidratação de lamas de ETAR em leitos de secagem (Lampreia, 2017)”. Essa dissertação diz respeito à 

análise de dois ciclos de secagem realizados na ETAR da Póvoa da Galega, em que os leitos de secagem 

apresentam a mesma dimensão e constituição do meio filtrante que os leitos apresentados na presente 

dissertação. No entanto, os leitos de secagem foram colocados apenas no exterior da estufa.    

5.2. ETAR da Póvoa da Galega 

5.2.1 Descrição da ETAR  

A ETAR da Póvoa da Galega situa-se na freguesia de Milharado, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa. 

Em funcionamento desde 1997, este subsistema de saneamento permite o tratamento diário de efluentes 

domésticos e efluentes industriais na região de Mafra, onde predominam aglomerados populacionais 

pequenos (PROCESL, 1997). A ETAR sofreu uma remodelação em 2010 para otimizar o seu funcionamento. 

No quadro 17, encontram-se os dados base relativos à ETAR da Póvoa da Galega no ano 2016. 

 

Quadro 16  Dados base da ETAR da Póvoa da Galega referentes ao ano 2016 (AdP). 

 População servida Caudal de saída Lamas desidratadas produzidas 

hab m3/ano ton/ano 

Ano 2016 3425 465 090 973,11 
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A estação de tratamento de águas residuais da Póvoa da Galega engloba duas fases de tratamento: líquida 

e sólida. Apresenta-se, de seguida, as quatro etapas de tratamento da fase líquida. 

I. Tratamento preliminar 

A chegada da água bruta à ETAR é feita pela obra de entrada. Nesta etapa, estão sujeitas à separação dos 

sólidos mais grosseiros através do processo de gradagem. O sistema de gradagem é constituído por uma 

grade circular que protege o tamisador e uma grade manual que opera como bypass da primeira gradagem. 

A obra de entrada não possui desarenador e desengordurador, permitindo apenas para reter os sólidos de 

dimensão considerável.  

II. Tratamento primário 

Esta etapa do tratamento consiste na separação dos materiais sólidos presentes na água através de 

processos de floculação e sedimentação. Este processo requer a utilização de um decantador primário 

(circular). Para facilitar o processo, são adicionados agentes químicos (polímero aniónico e policloreto de 

alumínio) que através de câmaras de coagulação/floculação possibilita a agregação em flocos de matéria 

sólida de maiores dimensões, favorecendo assim a sua decantação.  

III. Tratamento secundário 

Este processo consiste numa etapa biológica de tratamento das águas residuais. Estas são encaminhadas 

para o leito percolador de forma cilíndrica com recirculação de efluente tratado, em que os microrganismos 

se alimentam da matéria orgânica biodegradável dissolvida na água residual, efetuando o tratamento 

biológico. A recirculação aumenta a eficiência da remoção da matéria orgânica nos leitos percoladores. A 

fase seguinte consiste no processo de decantação secundária, concretizado por dois decantadores 

secundários, que permitem efetuar a separação das partículas em suspensão e dos microrganismos 

aeróbios.  

IV. Tratamento terciário 

Esta última fase de tratamento foi instalada na ETAR, quando se procedeu a remodelação da instalação de 

saneamento no ano de 2010. O tratamento terciário consiste na filtração e desinfeção do efluente tratado 

existente para remoção dos microrganismos patogénicos. O nível de desinfeção desejado é obtido com a 

adição de hipoclorito de sódio, em alternativa, e através de luz UV.  

Tratamento das lamas  

Ao longo de todo o processo de tratamento de águas residuais em ETAR, são produzidas lamas que têm 

origem nas fases de decantação primária e secundária das águas residuais. Essas lamas são geradas em 

grandes quantidades, sendo indispensável o seu tratamento antes de efetuar o seu transporte para o 

destino final. Desta forma, as lamas são submetidas a duas etapas de tratamento na ETAR. 

Numa primeira fase, é feita a estabilização química das lamas, de modo a eliminar os microrganismos 

patogénicos, num digestor anaeróbio. De seguida, a desidratação das lamas é efetuada de forma mecânica, 

através do filtro banda e, por meio gravítico, através de três leitos de secagem retangulares. Desde a 

remodelação da ETAR em 2010, os leitos de secagem têm vindo a ser substituídos por filtros banda. Desta 
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forma, dois dos três leitos de secagem existentes foram pavimentados com betão, para servir de 

armazenamento das lamas desidratadas pelo filtro banda. A colocação da estufa a cobrir os três leitos de 

secagem apenas foi implementada na ETAR em 2010. Para aumentar a eficiência do processo de 

desidratação das lamas no filtro banda é adicionado um polímero catiónico, que se encontra armazenado 

numa unidade de preparação.  

Na figura 15, estão ilustrados os dois tipos de secagem das lamas utilizados na ETAR da Póvoa da Galega.  

 

    

Figura 15 Filtro banda da ETAR da Póvoa da Galega (à esquerda) e carregamento do leito de secagem convencional 
no interior da estufa da ETAR (à direita).  

5.3. Metodologia dos ensaios 

5.3.1. Notas introdutórias 

O principal objetivo no desenvolvimento do ensaio experimental consiste em analisar a desidratação das 

lamas através de dois leitos de secagem na ETAR da Póvoa. Pretende-se também demonstrar a inviabilidade 

da aplicação das lamas em solos agrícolas, devido ao incumprimento de determinados requisitos 

estabelecidos nas normas legislativas. Apesar de não estar no âmbito da presente dissertação, os dados 

recolhidos em campo e no laboratório poderão ser utilizados para futuros trabalhos de modelação 

hidráulica. 

Neste caso de estudo, foi realizado um ciclo de secagem das lamas com a montagem de dois leitos 

experimentais, um no exterior da estufa (LSA – Leito de secagem A) e outro no interior da estufa (LSD – 

Leito de secagem D). Assumiu-se que o ciclo de secagem das lamas está terminado após 3 dias de medição, 

em que a altura das lamas permaneceu constante. Apresenta-se no quadro 18 o calendário do ciclo de 

secagem. 

 

Quadro 17 Calendarização do ciclo de secagem. 

 

 
Início do ciclo Fim do ciclo Duração (dias) 

Número de dias de 

amostragem 

Ciclo de secagem 17 de Maio 12 de Junho 26 10 
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5.3.2. Instalação experimental  
 

A montagem do leito de secagem exposto com a temperatura exterior foi feita entre o decantador 

secundário e a estufa da ETAR da Póvoa da Galega. Para simular um leito de secagem utilizou-se um tanque 

de plástico com uma dimensão em planta de 115 por 95 cm. Ambos os leitos de secagem apresenta a 

mesma dimensão da estrutura de suporte e idêntica constituição das camadas do meio filtrante. De modo 

a garantir que este não se deforma excessivamente, existe uma grade metálica à volta do tanque. Esta 

estrutura contem também um tubo de plástico com 30 mm de diâmetro que representa o sistema de 

drenagem para coletar as escorrências das lamas. Esse tubo contém uma torneira que permite regular a 

saída de escorrências. Para assegurar a drenagem das escorrências no leito de secagem, este está assente 

em tijolos furados de diferentes dimensões (30x20x15 cm e 30x20x11 cm), permitindo assim criar uma 

pendente de cerca de 1%, o que facilita o escoamento da água drenada. Na figura 16 pode observar-se o 

leito de secagem experimental.  

 

 

Figura 16 Leito de secagem experimental colocado no interior da estufa da ETAR. 

 

Para impedir a entrada de material sólido no tubo de drenagem, e consequentemente, evitar o seu 

entupimento, foi colocada uma rede plástica quadrada com uma malha de 5 mm à entrada do sistema de 

drenagem. A figura 17 ilustra a constituição das diferentes camadas de material filtrante do leito de 

secagem. 
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Figura 17 Perfil transversal e longitudinal do leito de secagem realizado em AutoCAD (medidas em cm). 

Colocou-se também um tubo de plástico com um diâmetro de 30 mm no meio do leito de secagem que 

serve para verificar se existe água na base do leito de secagem. O material filtrante do leito de secagem é 

constituído por três camadas: 20 cm de gravilha, 10m cm de seixo e 10 cm de areia. O material da camada 

inferior apresenta granulometria maior que a camada superior. Apresenta-se na figura 18 os materiais 

utilizados na constituição do meio filtrante do leito de secagem. 

       

Figura 18 Diferentes materiais do meio filtrante (gravilha, seixo, areia). 

Antes de proceder ao enchimento dos leitos, foram colocados dois recipientes de controlo (RA e RD), um 

dentro e outro fora de cada um dos leitos de secagem com uma capacidade volumétrica de 

aproximadamente 250 cm3. Pretendeu-se avaliar o efeito de evaporação e percolação da água nos dois 

leitos de secagem pilotos. O recipiente colocado dentro do leito de secagem foi perfurado na face inferior, 

o que permite contabilizar os dois processos de eliminação da água existente nas lamas. No recipiente 

colocado fora do leito, apenas está presente o efeito de evaporação da água. Na figura 19, pode-se 

observar os recipientes de controlo utilizados.  

   

Figura 19 Recipiente de controlo fora (imagem à esquerda) e dentro do leito de secagem (imagem à direita). 
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Por fim, colocou-se à saída do tubo de drenagem de cada leito de secagem uma caixa de plástico com um 

volume de aproximadamente 130 l para onde são drenadas as escorrências das lamas. Apresenta-se na 

figura 20 uma fotografia do leito de secagem piloto colocado no interior da estufa. 

 

Figura 20 Fotografia numa perspetiva transversal do leito de secagem no interior da estufa. 

Relativamente aos equipamentos de medição das condições meteorológicas, estes foram registados 

através de uma estação meteorológica modelo WS-GP1 junto do leito de secagem no exterior da estufa, e 

uma sonda Testo 435 no interior da estufa. As variáveis meteorológicas monitorizadas pelos dois 

equipamentos para avaliar a desidratação das lamas em leitos de secagem foram a temperatura, a 

humidade do ar e a velocidade do vento, com uma periodicidade de medição de uma hora. 

Devido à fraca bateria da sonda Testo 435 e à frequência de recolha de dados (2ªfeira e 5ªfeira), houve 

alguns problemas de medição ao longo do ciclo de secagem das lamas, nomeadamente a ausência de 

registo de dados em contínuo. A solução encontrada para ultrapassar esta dificuldade consistiu em 

determinar o rácio dos resultados meteorológicos obtidos no exterior (pela estação meteorológica) e no 

interior da estufa (com a sonda Testo 435) durante todo o ciclo de secagem. Nas figuras 21 e 22, observa-

se um comportamento sazonal de ambos os rácios para os parâmetros de temperatura e humidade. Foi 

adotado então o rácio médio horário para determinar os valores em falta no interior da estufa. 

Relativamente à velocidade do vento no exterior da estufa, constatou-se que, ao longo do período de 

secagem das lamas, foi aproximadamente zero. 

 

Figura 21 Rácio da temperatura na estação meteorológica e na estufa. 
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Figura 22 Rácio da humidade na estação meteorológica e na estufa. 

Na figura 23 são apresentados os equipamentos de medição dos parâmetros meteorológicos no interior e 

exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. Ambos os aparelhos foram colocadas na proximidade dos 

leitos de secagem piloto.  

    

Figura 23 Equipamentos de medição meteorológica no interior e no exterior da estufa. 

Para efetuar uma comparação idêntica do desempenho dos leitos de secagem, aplicou-se uma camada de 

lama espalhada uniformemente sobre os dois leitos, de modo a obter uma altura de enchimento igual a 32 

cm. As lamas que foram aplicadas nos leitos são as lamas produzidas à saída do digestor aeróbio da ETAR 

da Póvoa da Galega.  

5.3.3. Parâmetros a analisar e métodos utilizados 
 

Nos dias de amostragem foram medidos alguns parâmetros relevantes em campo para avaliar a eficiência 

da desidratação das lamas nos dois leitos de secagem. Com o auxílio de uma sonda YSI modelo 556 MPS, 

foi possível medir os valores de temperatura, salinidade, condutividade das lamas e das escorrências. O 

valor do pH das escorrências foi obtido através de indicadores de pH em papel com uma escala de 1 a 10. 

A medição destes parâmetros nas lamas com auxílio da sonda YSI e dos indicadores de pH ocorreu apenas 

nos primeiros dias do ciclo de secagem, em que as lamas se encontravam líquidas e com a textura 
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apropriada para a utilização destes equipamentos. Apresentam-se na figura 24 a sonda YSI e os indicadores 

de pH em papel.  

    

Figura 24 Indicadores de medição de pH em papel e sonda YSI modelo 556 MPS. 

 

A massa das lamas nos recipientes de controlo foi medida com o auxílio de uma balança digital. Para a 

medição da altura de lama nos leitos, foi utilizada uma régua. O volume de escorrências drenado nos dois 

leitos de secagem foi determinado com o auxílio de um balde plástico graduado e de uma balança digital. 

O valor da temperatura das lamas foi medido através de um termómetro digital. Além das medições 

referidas anteriormente, procedeu-se também à recolha dos dados na estação meteorológica WS-GP1 e 

na sonda Testo 435.  

Para a recolha de amostras das lamas e das escorrências foram utilizados uns frascos de plásticos e uns 

sacos transparentes, no caso das lamas se encontrarem muito secas, que impedisse a sua colocação no 

interior do frasco. Essas amostras recolhidas em campo foram analisadas posteriormente no laboratório 

de Engenharia do Ambiente, do Instituto Superior Técnico, e no laboratório da ETAR da Malveira. 

Apresentam-se, de seguida, os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos analisados em laboratório. 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

Para determinar este parâmetro é necessária a utilização de um kit Spectroquant da marca Merck que 

contem 25 testes para análise do CQO presente nas lamas. Cada cuvete contém um reagente pré-doseado, 

neste caso, o dicromato de potássio. O intervalo de medição detetável é de 25-1000 mg/l. Antes de iniciar 

o processo de medição de CQO nas amostras, foi utilizado um triturador e um agitador magnético que 

permitiu efetuar a homogeneização das lamas. Para obter um valor de CQO detetável na cuvete, foram 

feitas diluições nas amostras recolhidas, consoante o seu teor de sólidos. Quanto maior o teor de sólidos 

da amostra, maior for a diluição a efetuar. Para lamas mais secas, as diluições utilizadas foram de 1:40 ou 

1:100. Para lamas mais líquidas, nem sempre é necessário efetuar diluições, e nos casos em que foi 

necessário, fez-se diluições de 1:3 ou 1:10. Dentro da cuvete, são colocadas 3 mg do produto diluído através 

do auxílio de uma pipeta. Posteriormente, essa cuvete é colocada no termoreator Spectroquant modelo 

TR 420 da marca Merck, que efetua a digestão da amostra a 150ᵒC durante duas horas. Por fim, após o seu 

arrefecimento, colocaram-se as cuvetes no espectofotómetro para se proceder à leitura do valor de CQO 

das amostras digeridas. O reconhecimento das amostras no espectofotómetro através do código de barras 
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da cuvete permite identificar automaticamente a gama de valores de CQO da amostra. Na figura 25, estão 

ilustrados os equipamentos utilizados na medição do CQO.  

 

         

Figura 25 Equipamentos utilizados na medição do CQO das lamas: 25 kit Spectroquant, o termoreator Spectroquant 
modelo TR 420 e o espectofotómetro. 

Teor de sólidos 

Na determinação do teor de sólidos das lamas, utilizou-se dois equipamentos elétricos: modelo Kern DBS 

60-3 (Version 1.1 |03/2013) e modelo Mettler Toledo HG53, que se designam por balanças de secagem. 

As amostras de lamas são colocadas num prato de alumínio de 92 mm a uma temperatura de 105ᵒC. Este 

processo tem por base uma medição inicial e final da massa da amostra de lamas colocada no recipiente, 

que foi de aproximadamente 5 g de amostra de lamas. Apresenta-se na figura 26 a balança de secagem 

modelo Kern DB 60-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólidos suspensos totais  

Este parâmetro foi medido apenas para as escorrências das lamas. A balança de secagem elétrica utilizada 

foi o modelo Mettler Toledo HG53 e foi necessária também a utilização de micropipeta e filtros de papel. 

O valor de amostra da escorrência colocada no filtro foi de aproximadamente 5 mg, e em algumas 

situações, cerca de 10 ou 20 mg no caso de lamas com teor de sólidos muito baixo. Esta balança de secagem 

permite registar os valores em papel com a periodicidade desejada, neste caso, adotou-se um intervalo de 

registo de 10 min. Pode-se observar na figura 27 uma imagem da balança de secagem Mettler Toledo HG53.  

Figura 26 Balança de secagem modelo Kern DBS 60-3 (Version 1.1 | 03/2013). 
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Escherichia Coli e Salmonella spp 

Estes dois parâmetros microbiológicos foram analisados pelo laboratório de Análises Clínicas, no Instituto 

Superior Técnico.  

 

5.4. Apresentação e análise dos resultados experimentais 

5.4.1. Ciclo de secagem   

 

O ciclo de secagem das lamas iniciou-se no dia 18 de Maio, com o carregamento de dois leitos de secagem: 

um no interior e outro no exterior da estufa. A duração do enchimento do leito foi de aproximadamente 6 

minutos em ambos os leitos, o que corresponde a uma altura de enchimento das lamas de 32 cm.  

Relativamente às condições meteorológicas, estas encontram-se no Anexo I da presente dissertação. Não 

houve ocorrência de precipitação ao longo do ciclo de secagem. Pode observar-se, no Anexo I, que uma 

grande amplitude nos parâmetros da temperatura e humidade no interior da estufa. A maior amplitude 

térmica no interior da estufa ocorreu no dia 20 de Maio com a temperatura mínima a atingir os 8,51 ᵒC e 

a máxima nos 52,87 ᵒC. No leito de secagem no interior da estufa, a humidade mínima diária ao longo do 

ciclo de secagem foi de 13% e a máxima diária foi 92%. Pelos parâmetros meteorológicos medidos no 

interior da estufa, é possível concluir que esta foi mal concebida, na medida em que, apresenta uma 

elevada temperatura e humidade em certos períodos do dia e uma inexistência de ventilação do ar. Tal 

facto promove o aparecimento de condensação no interior da estufa, o que dificulta muito o processo de 

secagem das lamas.  

O período de exposição solar do leito de secagem LSA foi de 26 dias. Observou-se na figura 28 a 

temperatura das lamas nos leitos coberto e descoberto. Verificou-se que a diferença entre temperatura 

das lamas no leito de secagem no interior da estufa e no leito no exterior da estufa é praticamente 

constante e igual a 4ᵒC.    

Figura 27 Balança de secagem modelo Mettler Toledo HG53. 
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Figura 28 Temperatura das lamas no leito de secagem LSA e LSD no ciclo de secagem. 

 

Na figura 29, é possível observar uma descida mais acentuada da altura das lamas em ambos os leitos nos 

primeiros 10 dias do período de secagem. A partir do dia 30 de Maio até ao final do ciclo de secagem, a 

altura das lamas manteve-se praticamente constante e igual a 6,5 e 5 cm nos leitos LSD e LSA, 

respetivamente. 

 

Figura 29 Evolução da altura livre dos leitos no ciclo de secagem. 

Na figura 30 está representado o volume de lamas ao longo do ciclo de secagem. Constata-se que o volume 

de lamas decresce gradualmente, estabilizando no dia 1 de Junho, o que corresponde ao 24ᵒdia do ciclo 

de secagem. O volume de lamas inicial dos dois leitos de secagem é 349 600 cm3. Foi possível obter uma 

redução de volume de aproximadamente 84 e 80 % na instalação piloto colocada no exterior e no interior 

da estufa. É de salientar que os valores de redução de volume são apenas estimativas aproximadas, visto 

que não foi tida em conta a fissuração ocorrida, apenas foi avaliada a espessura das lamas em cada leito de 

secagem.  
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Figura 30 Evolução do volume de lamas existente nas duas instalações piloto. 

A desidratação das lamas no leito de secagem pode ser feita através dos processos de drenagem e 

evaporação. Normalmente, o efeito inicial de desidratação das lamas é sentido através do processo de 

drenagem por ação da gravidade, que permite a percolação da água existente nas lamas nos interstícios 

dos meios filtrantes até chegar ao sistema de drenagem. Este processo permite uma eliminação mais rápida 

de grande parte do volume de água presente nas lamas. No fim do ciclo de secagem, a humidade das lamas 

é perdida através do processo de evaporação. Este efeito está dependente das condições de temperatura, 

velocidade do vento e humidade. Apresenta-se na figura 31 o efeito da drenagem nas lamas ao longo do 

ciclo de secagem.   

 

Figura 31 Efeito da drenagem nos recipientes de controlo A e D. 

Verificou-se que o volume de escorrências acumulado ao longo do ciclo de secagem apresenta um 

comportamento semelhante a uma função logarítmica: um crescimento acentuado nos primeiros 5 dias do 

ciclo e partir 5ºdia o volume de escorrências recolhido diariamente é praticamente zero. Tal como era de 

esperar, os primeiros dias representam o efeito de percolação da água nos leitos e os restantes dias o 

fenómeno da evaporação da água. Apesar de ambos os leitos apresentaram uma eficiência de 60% no 
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processo de drenagem, no final do ciclo de secagem, a espessura de lamas nos recipientes de controlo 

dentro dos leitos LSA e LSD foi igual a 7 e 8,5 cm, respetivamente. 

Apresenta-se na figura 32 a libertação de água nas lamas pelo processo de evaporação.  

 

Figura 32 Efeito de evaporação das lamas nos recipientes RA e RD. 

A espessura das lamas no recipiente fora do leito LSD (apenas com o efeito da evaporação) sofreu um 

ligeiro aumento no 2º e 3º dia do ciclo quando comparados com o valor inicial de 19,8 cm. A justificação 

para o sucedido está relacionada com a possível condensação do vapor de água no interior da estufa nos 

primeiros dias do ciclo de secagem, que dificultou o processo de desidratação das lamas. A eficiência do 

processo de evaporação no leito LSA e LSD é 78 e 71%, respetivamente.  

Relativamente ao valor do pH nas escorrências, em ambos os leitos apresentam valores que varia entre 7 

e 8. Apenas foi possível efetuar a medição do pH das lamas nos primeiros dois dias de ciclo, em que as 

lamas apresentavam um elevado teor de humidade. Os resultados do pH nos dias de medição foram 6,5 e 

7 para o LSA e LSD, respetivamente. Segundo o Decreto-Lei n.ᵒ 446/91, de 22 de novembro, estas lamas 

não podem ser aplicadas diretamente em solos agrícolas sem sofrer qualquer tipo de tratamento, por 

apresentarem um pH superior a 5,5.  

No que diz respeito à presença de matéria orgânica, são apresentados no quadro 19 os valores de CQO 

obtidos nas escorrências.  

Quadro 18 Valores de CQO obtidos nas escorrências dos leitos LSA e LSD. 

CQO (mg/l) 

 2ºdia (18/5) 3ºdia (19/5) 

3º Ciclo de 

secagem 

ELSA 612,00 209,00 

ELSD 751,80 963,20 
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Nos dias de análise em laboratório, constatou-se que teriam de ser feitas diluições muito grandes nas lamas 

secas para se obter valores de CQO detetáveis no intervalo de valores dos kits utilizados. Desta forma, 

optou-se por determinar o CQO apenas nas escorrências relativamente aos primeiros três do ciclo de 

secagem. Quando comparados com os resultados obtidos no primeiro e segundo ciclo de secagem, pode 

concluir-se que em todos os leitos o valor de CQO sofreu uma diminuição no 3º dia do ciclo, com exceção 

das escorrências do leito LSD.  

O aspeto gradual das lamas ao longo do ciclo de secagem pode ser observada na figura 33 através de 

fotografias retiradas ao leito LSA. Verificou-se que nos primeiros dias as lamas são muito viscosas, devido 

ao elevado teor de humidade. Com a eliminação da água, as lamas vão apresentando diversas fendas até 

ser possível observar o material do meio filtrante.  

                    

Figura 33 Aspeto das lamas no leito LSA durante o ciclo de secagem.  

Apresenta-se na figura 34 a evolução do teor de sólidos (%) nas lamas nos dois leitos de secagem.  

 

Figura 34 Evolução do teor de sólidos das lamas no leito de secagem A e D. 

É notório um crescimento da percentagem de matéria seca nas duas lamas com ligeiras oscilações ao longo 

do ciclo. O valor final do teor de sólidos no leito LSA e LSD foi 39,95 e 27,13%, respetivamente.  

No quadro 20, apresenta-se os valores obtidos para os dois parâmetros microbiológicos. Por se tratar de 

uma análise muito dispendioso, apenas foram analisadas as amostras do primeiro e último dia do ciclo de 

secagem. 
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Quadro 19 Valores dos parâmetros microbiológicos no ciclo de secagem. 

 

Não há presença de Salmonella spp ao longo do período de secagem das lamas, o que se deve ao longo 

período de retenção das lamas nos digestores. Com a diminuição do teor de humidade das lamas, 

observou-se um decréscimo da concentração de Escherichia Coli. No entanto, estas lamas não podem ser 

aplicadas em solos agrícolas, visto que o valor de Escherichia Coli tem de ser inferior a 1000, de acordo com 

o Decreto-Lei n.ᵒ 276/2009, de 2 de outubro. A sua utilização na agricultura exige a necessidade de um 

tratamento de valorização prévio.  

5.4.2 Comparação dos resultados nos três ciclos de secagem 
 

Apresenta-se no quadro 21 os resultados do teor de sólidos no primeiro e último dia dos três ciclos de 

secagem. 

Quadro 20 Valores do teor de sólidos nas lamas no primeiro e último dia dos três ciclos de secagem. 

Ciclo de secagem 
Leito de 
secagem 

Duração do 
ciclo (dias) 

Altura de 
enchimento inicial 

Teor de sólidos (%) 

Primeiro dia Último dia 

1º Ciclo 
(Lampreia, 2017) 

LSA 
21 

32 2,00 28,00 

LSB 20 2,00 43,00 

2º Ciclo 
(Lampreia, 2017) 

LSA 
34 

32 3,00 12,00 

LSC 20 3,00 20,00 

Ciclo de secagem 
LSA 

26 32 
5,25 39,95 

LSD 5,54 27,13 

 

No primeiro ciclo de secagem, o teor de sólidos final do leito LSA foi 28% com 21 dias de secagem. No 

mesmo período, o leito LSB atingiu um teor de sólidos de 43%. A justificação para esta diferença de valores 

deve-se ao facto do leito LSB ter sido carregado com 20 cm, quando a altura inicial das lamas no leito LSB 

é 32 cm. O cálculo da taxa de desidratação das lamas foi feita com base no teor de sólidos inicial e final das 

lamas em função do número de dias do ciclo de secagem. A eficiência entre esses dois leitos de secagem 

deve ser avaliada pela taxa de desidratação, em que se obteve os valores de 1,95 e 1,24 %/dia nos leitos 

LSA e LSB, respetivamente.  

No segundo ciclo de secagem, ocorreu um entupimento no tubo de drenagem dos dois leitos de secagem, 

o que dificultou o escoamento da água, e por consequência, não foi efetuada a secagem das lamas de 

forma eficiente. Tal facto, inviabilizou os resultados obtidos, como se pode observar pelos baixos valores 

de teor de sólidos das lamas. Desta forma, a análise de resultados será feita apenas nas lamas com 32 cm 

de altura de enchimento do primeiro (Lampreia, 2017). 

Parâmetros microbiológicos 

Data 
Escherichia Coli (NMP/g) Salmonella spp (/50g) 

LSA LSD LSA LSD 

17/mai 9,80 x 104 Negativo Negativo 

19/jun 6,10 x 104 4,88 x 104 Negativo Negativo 
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No terceiro ciclo de secagem, o que foi realizado na presente dissertação, as lamas dos leitos experimentais 

foram submetidas a diferentes ambientes. O leito colocado no exterior da estufa apresentou um valor final 

de teor de sólidos igual a 39,95%, o que corresponde a uma eficiência de desidratação superior ao leito 

LSD em cerca de 50%. Apesar dos resultados dizerem respeito a um período sem ocorrência de 

precipitação, a desidratação das lamas dentro da estufa não é vantajosa.  

No quadro 22, apresenta-se os dados relativos à redução volumétrica das lamas e ao volume de 

escorrências recolhido ao longo do ciclo de secagem. 

Quadro 21 Valores da redução volumétrica das lamas e do volume acumulado de escorrências nos leitos de 
secagem. 

Ciclo de secagem 
Leito de 
secagem 

Redução 
volumétrica 

total (%) 

Redução volumétrica nos 

primeiros 5 dias do ciclo (%) 

Volume acumulado 

de escorrências (l) 

1º Ciclo 
(Lampreia, 2017) 

LSA 89,06 70,31 251,5 

Ciclo de secagem  

LSA 84,38 56,25 174,5 

LSD 79,69 54,69 198,4 

 

O volume de escorrências recolhidas nos leitos de secagem representa o efeito da drenagem do leito. A 

drenagem é a responsável pela eliminação da grande maioria do efluente, o que explica a redução 

volumétrica inicial mais acentuada. Pode observar-se que, nos primeiros 5 dias do ciclo de secagem, ocorre 

uma redução do volume das lamas superior a 50% do volume total. O maior volume de escorrências 

recolhidas ocorreu no primeiro ciclo de secagem. Apesar do período de secagem no primeiro ciclo ser mais 

reduzido, a ocorrência de precipitação intensa no 15º dia do ciclo pode ter levado ao aumento do volume 

de escorrências. Além disso, as lamas apresentam um elevado teor de humidade inicial, que leva a 

necessidade de eliminar maiores volumes de água.  

Relativamente ao ciclo de secagem, o volume de escorrências no leito colocado dentro da estufa é superior 

ao do leito localizado no exterior da estufa, devido à problemática das condensações, que humidificam as 

lamas em vez de proceder a sua desidratação. Além disso, o efeito da evaporação é superior no leito 

localizado no exterior da estufa, o que demostra que o ambiente da estufa tem uma maior incapacidade 

em desidratar as lamas.  

Em suma, a desidratação das lamas na instalação piloto colocada no interior da estufa tem um desempenho 

pior que os leitos colocados fora da estufa em diferentes períodos do ano. Com os resultados apresentados 

em cima, é demonstrada a necessidade de melhorar o funcionamento da estufa para tirar proveito de um 

melhor sistema de desidratação das lamas. Apenas nos períodos do ano com maior intensidade de 

precipitação, poderá ser favorável a sua utilização, na medida em que protege as lamas desse incremento 

de água. É de salientar também a impossibilidade de aplicação das lamas de qualquer um dos três ensaios 

de secagem realizados, devido ao incumprimento dos requisitos legais nos parâmetros químicos e 

microbiológicos. Para a reutilização das lamas na agricultura, estas teriam de apresentar uma quantidade 
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de Escherichia Coli inferior a 1000 NMP/g e um valor de pH inferior a 5,5. Conclui-se então que é inviável a 

utilização das lamas diretamente nos solos agrícolas, enaltecendo a necessidade de estas serem 

previamente tratadas, através de um processo de valorização das lamas.   
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6. Proposta alternativa na gestão de lamas no sistema de Mafra  

6.1. Enquadramento geral  

 
Na gestão das lamas de depuração, o custo de transporte das lamas para o seu destino final é muito 

elevado, o que suscita o interesse de explorar novas soluções de eliminação e valorização das lamas. 

Quando se tratam de subsistemas de saneamento associados a pequenos aglomerados populacionais, a 

solução requerida envolve uma gestão mais adequada e uma possível compatibilização dos pequenos 

subsistemas existentes no concelho.  

Com base nos resultados obtidos no processo de desidratação de lamas da ETAR da Póvoa da Galega, 

constatou-se que a taxa de desidratação das lamas no leito localizado no exterior da estufa é 50% superior 

quando comparado com o leito de secagem colocado no interior da estufa. Desta forma, foi estudada uma 

solução que permite tornar mais vantajosa a utilização da estufa de secagem no processo de desidratação 

das lamas. O foco principal desta dissertação consistiu em minimizar o custo de transporte das lamas 

produzidas no concelho de Mafra, sendo o seu destino final, a central de compostagem da Chamusca. Será 

apresentada também neste capítulo a empresa responsável pelo transporte e valorização dessas lamas. 

Inicialmente será feita uma breve descrição da situação atual da estufa da ETAR da Póvoa da Galega no que 

toca ao processo de secagem das lamas, e posteriormente, serão apresentadas possíveis melhorias 

construtivas para garantir uma boa eficiência de desidratação das lamas. De seguida, será proposta uma 

gestão alternativa das lamas no concelho de Mafra, através da centralização da secagem das lamas na 

estufa da ETAR da Póvoa da Galega. Pretende-se demostrar que a criação de uma unidade central de 

secagem das lamas no sistema de Mafra é uma solução economicamente mais vantajosa que a situação 

atual. Por último, será efetuada uma análise comparativa dos custos de transporte das lamas na situação 

atual do concelho de Mafra e no caso académico proposto. É de salientar que a informação utilizada neste 

capítulo, nomeadamente a produção anual de lamas e o teor de sólidos, é referente ao ano 2016.  

6.2. Situação atual da estufa da ETAR da Póvoa da Galega 

A desidratação de lamas na ETAR da Póvoa da Galega é feita através de filtros banda e de leitos de secagem. 

Nesta dissertação, será abordado apenas o desempenho dos leitos de secagem. A ETAR é composta por 

três leitos inseridos dentro de uma estufa: um leito convencional constituído por brita e areia e outros dois 

com um pavimento de betão. A dimensão total dos três leitos de secagem é 6,12 por 17,74 m. Atualmente, 

apenas o leito de secagem convencional está em funcionamento. As lamas desidratadas no filtro banda são 

encaminhadas para os leitos de secagem de betão através de um tapete transportador, que permite 

efetuar o armazenamento dessas lamas. Com a utilização do filtro banda na ETAR da Póvoa da Galega, é 

possível obter uma matéria seca final das lamas na ordem dos 15-20%. Entre os dois leitos de betão existe 

uma rampa de acesso que permite a entrada de um bobcat, que efetua o revolvimento e remoção das 

lamas. Este processo, além de demorado, depende sempre da existência de um operador habilitado a 
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trabalhar com o equipamento. A figura 35 ilustra o interior e o exterior da estufa da ETAR da Póvoa da 

Galega.  

     

Figura 35 Interior e exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. 

 A desidratação das lamas depende das condições meteorológicas existentes na sua envolvente quer seja 

num ambiente natural quer seja num ambiente controlado. Verificou-se que, dentro da estufa, os 

parâmetros de humidade e temperatura apresentam grandes amplitudes diárias e que não há qualquer 

ventilação do ar. Estes problemas provocam condensação do vapor de água, que faz aumentar o teor de 

humidade das lamas e, consequentemente dificulta a desidratação das mesmas. Normalmente, este 

fenómeno ocorre com mais frequência nas estações do ano mais quentes, que correspondem a períodos 

de temperatura e humidade elevados.  

Uma das principais vantagens da estufa é impedir a entrada de água das chuvas através da barreira física 

criada pelo material envolvente da estufa. No entanto, como se pode observar na figura 36, existe uma 

abertura numa das paredes da estufa com uma rampa que permite colocar as lamas desidratadas pelo 

filtro banda nos leitos de secagem de betão. Nos períodos de maior intensidade de precipitação, essa 

abertura permite a entrada de grandes volumes de água para dentro da estufa, o que aumenta o teor de 

água nas lamas e atrasa o processo de desidratação das lamas.   

      

Figura 36 Rampa de acesso e tapete transportador de lamas desidratadas para dentro da estufa. 

Relativamente à ventilação natural da estufa, esta é feita através da substituição da massa de ar quente 

existente no interior da estufa por outra massa de ar mais frio proveniente do exterior. Esta entrada e saída 

de ar permite baixar a temperatura e modificar a humidade no interior da estufa. Existe uma abertura com 
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uma altura de aproximadamente 1 m ao longo de um dos topos da estufa e no outro topo podem 

encontrar-se três portas amovíveis com o pé direito da altura da estufa. No entanto, a localização dessas 

aberturas não promove a circulação do ar dentro da estufa.  

6.3. Estufa da ETAR da Póvoa da Galega 

6.3.1. Sugestões de melhorias técnicas e construtivas  

As melhorias apresentadas para a estufa da ETAR da Póvoa da Galega têm como principal finalidade 

acelerar o processo de secagem das lamas de depuração e reduzir ao máximo o seu volume, minimizando 

assim o custo inerente ao transporte e deposição das lamas. Desta forma, pretende-se proporcionar um 

melhor desempenho dessa estufa ao longo de todo o ano.  

A tecnologia de secagem e disposição das lamas tem de ser compatível com as condições meteorológicas 

locais, com a disponibilidade de área da ETAR, da sua localização, da existência de mão-de-obra qualificada 

e principalmente da capacidade económica disponível. Além disso, deve ser analisada a quantidade 

de lamas a secar, a origem das mesmas, a percentagem de matéria seca à entrada do processo de secagem, 

o valor de matéria seca pretendido à saída deste processo bem como o destino final das lamas secas. 

Alguns dos fatores a ter em conta na garantia da qualidade da secagem das lamas numa estufa são o 

controlo dos parâmetros de temperatura e humidade no interior da estufa, através da escolha adequada 

do material da cobertura, de um bom sistema de ventilação, e do revolvimento das lamas, que garante a 

renovação da superfície de evaporação, desagregação e arejamento das lamas.  

Apresenta-se de seguida uma descrição de todos os elementos que se consideram relevantes na conceção 

de uma estufa de secagem de lamas de depuração. 

Estrutura base da estufa 

A estufa da ETAR da Póvoa da Galega é constituída por uma estrutura tubular de aço galvanizado. Uma 

alternativa à estrutura tubular seria a colocação de perfis metálicos, que apresentam maior resistência. O 

carregamento e descarregamento das lamas na estufa pode ser efetuado apenas por um lado da estufa, 

visto que depende do sentido de rotação do revolvedor de lamas. A proposta de melhoramento da estufa 

inclui a alteração do pavimento do leito de secagem convencional para pavimento de betão, para se poder 

incorporar o equipamento de revolvimento das lamas. A profundidade dos leitos de secagem na estufa 

depende da dimensão dos muros de assentamento do revolvedor de lamas. Pode haver uma necessidade 

de reforçar o betão da base para esta carga suplementar. 

Cobertura da estufa 

A escolha do material a utilizar na cobertura da estufa depende da sua coeficiente de transmissão de calor, 

da durabilidade e do preço. Normalmente, os materiais mais utilizados na cobertura de uma estufa de 

desidratação de lamas são o policarbonato (acrílico) e o polietileno. Ambos tem boas propriedades 

térmicas, apesar do polietileno ter uma resistência mecânica mais elevada para cargas excessivas sobre o 
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telhado nos períodos do ano de maior precipitação. A escolha entre os dois materiais também está no 

preço por metro quadrado, uma vez que a estrutura de acrílico é muito mais cara do que aquela feita em 

polietileno. Segundo a empresa Estufas Europa, o preço do polietileno é três vezes superior ao valor do 

acrílico. 

A quantidade de radiação que penetra no interior da estufa depende do tipo de material utilizado na 

cobertura, da época do ano, da localização geográfica da estufa, da intensidade da radiação solar, a 

condutividade térmica do material, entre outros parâmetros. Em Portugal, a taxa média anual de 

evaporação é 1200 a 1500 kg água/m2 por ano. Apresenta-se no figura 37 a radiação solar média diária 

ocorrida na ETAR da Póvoa da Galega durante o ciclo de secagem das lamas.  

 

Figura 37 Variação da radiação solar média diária no exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. 

 

Ventilação 

As figuras 38 e 39 mostram a diferença de temperatura e de humidade entre o interior e exterior de estufa 

da ETAR da Póvoa da Galega (estufa com pouca ventilação) ao longo do dia. Constatou-se que no dia 20 de 

Maio a amplitude térmica dentro da estufa foi 50% superior à amplitude térmica no exterior da estufa. 

Relativamente à humidade, foi possível observar maiores oscilações no interior da estufa, apesar dessa 

diferença não ser tão acentuada como na temperatura durante este periodo de análise.  
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Figura 38 Variação de temperatura no interior e exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. 

 

Figura 39 Variação de humidade no interior e exterior da estufa da ETAR da Póvoa da Galega. 

Um dos principais fatores que permite controlar a temperatura e a humidade no interior da estufa é a 

recirculação do ar. Para tirar maior proveito desse fenómeno é necessário criar sistemas de ventilação 

adequados dentro da estufa. Devem ser colocadas portas e janelas deslizante que assegurar o arejamento 

natural da estufa de secagem. Com a correta disposição das aberturas na estufa, pode não ser necessário 

o uso de ventiladores, o que permite reduzir o consumo de energia elétrica.   

A ventilação pode ser feita naturalmente por convenção do ar ou por ventilação artificial, que permite a 

movimentação interna do ar com o auxílio de ventiladores. Na ventilação natural, o ar quente dentro da 

estufa ascende e é encaminhado para as aberturas que se localizam no teto da estufa. O ar exterior desloca-

se para dentro da estufa pelas entradas laterais. Este processo depende do gradiente de temperatura 

interior e exterior, da intensidade e direção do vento e da disposição das janelas da estufa. Este tipo de 

ventilação não permite quantificar com clareza a renovação de ar que ocorre dentro da estufa, visto que 

está muito condicionado com as condições meteorológicas. Desta forma, os parâmetros de temperatura, 
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humidade, radiação solar, velocidade do vento, entre outros, devem ser monitorizados através de uma 

estação meteorológica no exterior da estufa. A figura 40 ilustra a movimentação do ar que deve existir 

dentro de uma estufa de secagem de lamas de depuração.  

 

Figura 40 Sistema de ventilação dentro da estufa (modelo Huber Solstice). 

Geralmente, é utilizada a combinação dos dois tipos de ventilação nomeadamente nos períodos de 

evaporação mais intensa. O custo dos ventiladores depende da dimensão da estufa, da quantidade de 

lamas a secar e das condições meteorológicas. O posicionamento estratégico dos ventiladores dentro da 

estufa deve ser analisado criteriosamente para garantir uma boa ventilação. 

Revolvimento das lamas 

Um dos principais fornecedores do equipamento de revolvimento de lamas na Europa é a empresa alemã 

Huber, que está envolvida na construção da maior central de secagem de lamas no mundo, no Magrebe, 

com 40 000 m2 de área coberta em policarbonato. Apresenta-se na figura 41 o equipamento de 

revolvimento das lamas.  

 

Figura 41 Revolvedor de lamas da marca Huber. 
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O revolvedor mecânico de lamas proporciona a desagregação das lamas, com o aumento da superfície de 

evaporação, o revolvimento, o arejamento e o transporte das lamas ao longo da estufa. Além disso, o 

revolvimento das lamas permite minimizar o desenvolvimento de odores de forma mais eficiente. Trata-se 

um equipamento constituído na sua totalidade por peças de aço inox e têm uma capacidade de 

funcionamento de 24h por dia. Devido à baixa rotação no revolvimento das lamas, o desgaste das peças 

em movimento é considerado pequeno. Para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de 

revolvimento, é necessária a instalação de um quadro de comandos fora da estufa. A movimentação do 

revolvedor e, por consequência das lamas, processa-se em função dos valores de temperatura e humidade 

medidos em tempo real na estufa de forma a obter a maior eficiência de secagem perante as condições 

momentâneas. Devido à baixa velocidade de rotação do revolvedor Huber, o desenvolvimento de poeiras 

é mantido ao nível mínimo na zona seca da estufa. O revolvedor Huber deve ser dimensionado de modo a 

alcançar todos os cantos da estufa de secagem, o que permite uma otimizar o processo de desidratação de 

lamas, uma vez que todo o espaço da estufa é aproveitado. O período de vida útil do equipamento é 20 

anos. Apresentam-se no quadro 23 alguns exemplos da instalação do sistema de revolvimento Huber, bem 

como a sua capacidade de desidratação das lamas. 

Quadro 22 Dados fornecidos pela empresa Huber. 

Localidade 
Ano de 

implementação 

Teor sólidos 

inicial (%) 

Teor de sólidos 

final (%) 

Redução de 

volume (%) 

Marktbergel, Alemanha 2008 24 75 68 

Evron, França 2008 20 > 80 75 

Cali, Colombia 2010 25 80-90 - 

Zagan, Polónia 2011 18 60 - 

Santa Clara, Portugal 2017 15 70 - 

 

6.3.2. Custos associados à conceção da estufa 
 

Apresenta-se no quadro 24 uma estimativa dos investimentos para o projeto de conceção de uma estufa 

de secagem em Portugal. Os dados foram disponibilizados pela empresa Amprotec e foram concebidos 

para um projeto de uma ETAR com uma produção de lamas de 2500 ton/ano. O teor de sólidos à entrada 

é de 15% e a previsão do teor de sólidos final seria de 70%. Relativamente aos trabalhos de construção civil 

da estufa, estes podem ser efetuados por empresas locais, cujo preço praticado poderá ser inferior ao 

apresentado.  

 

 

 



66 
 

Quadro 23 Estimativa do investimento na conceção de uma estufa (Amprotec). 

Investimento na conceção de uma estufa 

Estufa (cobertura e estrutura metálica) 150 000 € 

Ventilação 30 000 € 

Construção civil (base da estufa/assentamento) 90 000 € 

Construção civil (carril de suporte revolvedor) 90 000 € 

Revolvedor SRT  155 000 € 

Montagem e arranque da estação 50 000 € 

Outros custos (iluminação, operadores) 15 000 € 

TOTAL  550 000 € 

No período de vida útil deste projeto, estão associados custos operacionais relacionados com despesas 

energéticas do revolvedor de lamas e da ventilação, despesas de manutenção dos equipamentos, de 

renovação dos materiais plásticos da cobertura e despesas com os operadores para manusear os novos 

equipamentos da estufa. No caso em análise, trata-se de um projeto hipotético de remodelação da estufa 

existente na ETAR da Póvoa da Galega, para otimizar o seu funcionamento. Os custos associados deverão 

ser inferiores aos previstos no quadro 24 nomeadamente na vertente da estufa e da construção civil. Como 

se trata de uma remodelação, admite-se que o investimento necessário na estufa da ETAR da Póvoa da 

Galega será entre 250 000 e 350 000 €. Não foram fornecidos quaisquer custos relativamente à 

manutenção dos equipamentos de ventilação e revolvimento das lamas.  

Apesar do investimento inicial que teria de ser feito na remodelação da estufa, é possível obter uma 

redução significativa do custo de transporte, armazenamento e deposição das lamas. Com base nos 

resultados obtidos em instalações de secagem Huber, uma das empresas a nível mundial com mais 

experiência neste campo, é possível garantir uma percentagem de redução do volume de lamas acima de 

70%, uma vez que se obtém um produto final muito seco e granulado.  

6.4. Valorização de lamas no concelho de Mafra 

Segundo o Decreto-Lei n.ᵒ 239/97, de 9 de setembro, o destino final a dar às lamas de depuração é da 

responsabilidade dos próprios produtores. A empresa responsável pela prestação de serviços de transporte 

e valorização das lamas no concelho de Mafra é a Terra Fértil, que considera o processo de compostagem 

a forma mais adequada de reciclagem das lamas de ETAR. Os dois centros de compostagem da Terra Fértil 

localizam-se em Vila Nova de Famalicão e na região centro do país, na Chamusca. Existem diversos tipos 

de transporte de resíduos, como contentores de 6 a 30 m3, camiões com galeras de 30 ton e hidrolimpador, 

quando se tratam de lamas com elevado teor de humidade. O transporte das lamas desidratadas no 

sistema de Mafra é feito com um camião que possui uma capacidade de armazenamento de 30 ton, como 

se pode observar na figura 42.  
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Figura 42 Camião utilizado no transporte das lamas pela empresa Terra Fértil. 

O tempo da operação de recolha das lamas depende do tipo de armazenamento utilizado e das instalações 

da própria ETAR. Na utilização de silos, o carregamento do camião é feito mediante a descarga automática 

do silo para a sua galera, e, nessas situações, trata-se de um carregamento rápido, em média até 15-20 

minutos. No caso concreto da ETAR da Póvoa da Galega, em que as lamas estão acondicionadas em leitos 

de secagem, a Terra Fértil deixa os contentores no local, para que sejam colocadas as lamas e quando 

estiverem cheios, a empresa efetua o seu levantamento. Nestes casos, o tempo de enchimento dos 

contentores está dependente da produção de lamas e do rendimento dos equipamentos de desidratação 

das lamas. 

O produto final criado nos centros de compostagem da Terra Fértil tem um grande potencial de utilização 

na agricultura, uma vez que as lamas são uma fonte de nutrientes, ricas em azoto, fósforo, cálcio, magnésio 

e outros elementos minerais. Após a fabricação desse composto orgânica, é efetuada a sua comercialização 

como fertilizante em solos agrícolas.  

As lamas desidratadas que foram analisadas no Laboratório da ETAR da Malveira apresentam um valor de 

Escherichia Coli entre 4,5x104 e 6,5x104 NMP/g. De acordo com o Decreto-Lei n.ᵒ 276/2009, de 2 de 

outubro, para a utilização de lamas de depuração em solos agrícolas, este parâmetro microbiológico teria 

de ser inferior a 1000. Os resultados obtidos impossibilitam o uso destas lamas na agricultura. Assim sendo, 

é necessário recorrer à valorização agrícola das lamas para eliminar grande parte dos microrganismos 

presentes nas mesmas.  

 

6.5. Potencial de centralização da desidratação de lamas no concelho de Mafra 

Ao equacionar a remodelação da estufa da ETAR da Póvoa da Galega, tem-se como objetivo avaliar a 

viabilidade de uma opção de centralização do processo de desidratação das lamas de todas as ETAR do 

concelho de Mafra. Uma vez que se tratam, na sua maioria, de subsistemas que servem pequenos 

aglomerados populacionais, a construção individual de soluções de valorização das lamas representa 
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investimentos muito consideráveis. Pretende-se minimizar o custo associado ao transporte das lamas 

desidratadas, através da redução do seu volume. 

Atualmente, o transporte das lamas de todas as ETAR no concelho de Mafra para a central de compostagem 

é feito individualmente desde cada ETAR até à Chamusca. A presente dissertação de mestrado propõe criar 

uma unidade central de desidratação de lamas para que, após a sua desidratação, estas sejam 

transportadas na sua totalidade para a central de compostagem da Chamusca. Na figura 43 está 

representada o objetivo do caso académico proposto na gestão do transporte das lamas no sistema de 

Mafra 

 

Figura 43 Centralização da secagem das lamas no sistema de Mafra em vez do processo de desidratação individual. 

Pretende-se demonstrar que o custo de transporte global das lamas desde à Póvoa da Galega até à central 

de compostagem é inferior ao custo de transporte individual de cada ETAR. Na figura 44 estão 

representadas as 15 ETAR existentes no concelho de Mafra. 
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Figura 44 Localização das 15 ETAR no concelho de Mafra: Póvoa da Galega (símbolo verde) | 1. A-de-Perra | 3. Barril 
| 4. Gradil | 5. Cheleiros | 6. Encarnação | 7. Ericeira | 8. Igreja Nova | 9. Foz do Lizandro | 10. Lagoa | 11. Mafra | 

12. Malveira | 13. Milharada | 14. São Sebastião | 15. Sobral da Abelheira.  

A ETAR da Póvoa da Galega foi escolhida para ser o centro de secagem das lamas no concelho de Mafra, 

pelo facto de já ter uma estufa construída, que permite eliminar os custos de construção de uma estufa 

nova, e também pelo espaço disponível na sua envolvente no caso de haver necessidade de efetuar uma 

ampliação. Além disso, é a ETAR no sistema de Mafra que está a uma maior proximidade da central de 

compostagem na Chamusca. É importante também referir que o processo de desidratação das lamas em 

todas as ETAR do concelho de Mafra se pretende manter em funcionamento, apenas é reforçada essa 

desidratação na ETAR da Póvoa da Galega.  

Na ETAR da A-da-Perra são feitas, periodicamente, trasfegas de lamas líquidas para a ETAR de Mafra. A 

desidratação das lamas na ETAR do Barril é efetuada através de sacos filtrantes que têm de estar em parque 

durante longos períodos, a fim de que a desidratação ocorra. Desta forma, optou-se por trasfegar as lamas 

para a ETAR da Ericeira. A ETAR de Cheleiros tem a mesma técnica de desidratação que a ETAR do Barril. 

Visto que se trata de uma ETAR com pouca afluência de matéria orgânica, são retirados no máximo um a 

dois contentores de 6 m3 por ano. Relativamente à ETAR da Lagoa e do Sobral de Abelheira não têm 

qualquer tipo de sistema de desidratação, o que leva a que as lamas líquidas sejam trasfegadas para as 

ETAR de Ericeira e de Mafra, respetivamente. A ETAR da Igreja Nova tem pouca capacidade de 

desidratação, o que leva a que as lamas do espessador sejam trasfegadas também para a ETAR de Mafra.  

Apresenta-se no quadro 25 a informação relativa à população servida por cada ETAR e a respetiva 

quantidade de lamas produzidas nas restantes ETAR do concelho de Mafra, bem como o processo de 
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desidratação de cada ETAR. É de salientar que a produção de lamas referida no quadro diz respeito a todas 

as lamas que são desidratadas na referente ETAR, inclusive aquelas que são trasfegadas. Os dados 

apresentados de seguida foram disponibilizados pela empresa Águas de Portugal. 

Quadro 24 Dados populacionais e a respetiva produção de lamas no ano 2016, e os processos de desidratação 
existentes nas ETAR do concelho de Mafra (AdP). 

Subsistema de 

Mafra 

População 

(hab) 

Produção de lamas 

desidratadas (ton/ano) 
Processo de desidratação 

Cheleiros 197 5,97 Sacos filtrantes 

Encarnação 1039 17,91 Leitos de secagem 

Ericeira 11197 3 106,82 Filtro de banda e por centrifugação 

Foz do Lizandro 4260 718,34 Centrifugação 

Gradil/Caneira 1258 292,53 Centrifugação 

Mafra 5412 1 566,82 Filtro de banda 

Malveira 8581 1 323,98 Filtro de banda 

Milharado 493 11,94 Sacos filtrantes 

Póvoa da Galega 3425 973,11 Filtro de banda e leitos de secagem 

S. Sebastião 68 11,94 Sacos filtrantes 

 

A partir dos dados acima descritos, é possível verificar que os maiores volumes de lamas produzidas 

ocorreram na ETAR da Ericeira, de Mafra, da Malveira e da Foz do Lizandro, o que corresponde a mais de 

80% da produção de lamas total no concelho de Mafra em 2016. Estas quatro ETAR têm um sistema de 

desidratação adequado, que permite assegurar o processo de secagem das lamas de forma autónoma. 

Assim sendo, estas não serão consideradas nesta análise. A figura 45 ilustra a quantidade de lamas 

produzidas no ano de 2016 no sistema de Mafra. 

 

Figura 45 Produção de lamas no concelho de Mafra em 2016. 

12%

39%

9%

20%

16%

4%

Póvoa da Galega

Ericeira

Foz do Lizandro

Mafra

Malveira

População servida (< 1500 hab)



71 
 

Observa-se que a percentagem de lamas que serão analisadas nesta dissertação correspondem a 

aproximadamente 20 % da produção de lamas total no concelho de Mafra. É de salientar também que as 

ETAR que serão tidas em consideração na análise económica do estudo de centralização das lamas no 

concelho de Mafra são todas aquelas cuja população servida é inferior a 1500 habitantes.  

6.6. Análise económica da solução proposta 

6.6.1. Cenário atual 

Atualmente, a gestão do transporte das lamas no concelho de Mafra é feita individualmente em cada ETAR, 

que após a operação de secagem, solicita o transporte das lamas desidratadas para a central de 

compostagem na Chamusca. Esse custo de transporte é avaliado pela empresa Terra Fértil em 0,19 

€/ton.km, acrescido de 50% pela operação de remoção das lamas dos seus sistemas de desidratação. O 

transporte das lamas é efetuado através de um camião com capacidade de armazenamento de 30 ton. A 

frequência de recolha das lamas foi estimada com base em dois pressupostos: capacidade de transporte 

dos camiões e para produções anuais inferiores a 30 ton, admite-se que a recolha é feita, pelo menos, duas 

vezes por ano. Apresenta-se, no quadro 26, os dados relativos ao cálculo do custo anual de transporte 

individual das lamas para a central de compostagem. Os dados apresentados de seguida são referentes ao 

ano 2016.  

Quadro 25 Dados relativos ao custo anual de transporte das lamas na situação atual. 

 
Quantidade de lamas 

produzidas (ton/ano) 

Distância 

(km) 

Frequência de 

recolha das lamas 

Custo anual de 

transporte (€/ano) 

Cheleiros 5,97 163 2 277,3 

Encarnação 17,91 164 2 837,1 

Gradil/Caneira 292,53 156 10 13005,9 

Milharado 11,94 152 2 517,2 

Póvoa da Galega 973,11 150 33 41600,5 

São Sebastião 11,94 158 2 537,7 

Total (ton/ano) 109,45 
Total (€/ano) 56 775,7 

Total (ton/mês) 1313,40 

 

Constata-se que a maior produção de lamas em 2016 foi na ETAR da Póvoa da Galega, como era expectável. 

A totalidade de lamas produzidas em 2016 nestas ETAR foi 1313,4 ton/ano, a que corresponde um custo 

de transporte total de 56 775,7 €/ano. 
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6.6.2. Cenário proposto  

Com a remodelação da estufa, nomeadamente na introdução do processo de revolvimento das lamas e 

na colocação de aberturas que permitam uma melhor ventilação do ar, prevê-se que seja possível obter 

uma desidratação das lamas mais eficiente na ETAR da Póvoa da Galega. Assim sendo, o volume de lamas 

final que é necessário transportar até à central de compostagem na Chamusca seria menor. O cenário 

proposto diz respeito à centralização da secagem das lamas na ETAR da Póvoa da Galega. Atendendo a 

esta situação, as lamas seriam transportadas para uma unidade central de secagem, antes de serem 

encaminhadas para a central de compostagem.  

Este subcapítulo está dividido em três partes. Primeiro, é analisada a capacidade de armazenamento dos 

três leitos de secagem. De seguida, é determinado o custo de transporte das lamas para a ETAR a Póvoa da 

Galega. Por último, é calculado o custo do transporte final para a central de compostagem.  

6.6.2.1. Capacidade de armazenamento dos leitos de secagem 

Antes de iniciar a análise económica, é necessário avaliar o volume total de lamas que a ETAR da Póvoa da 

Galega consegue desidratar por mês. Como já foi referido anteriormente, a área dos três leitos de secagem 

corresponde aproximadamente a 110 m2. O volume mensal de lamas que os leitos de secagem permitem 

armazenar depende do tempo de secagem e da profundidade do leito de secagem. Desta forma, foi feita 

uma análise sensibilidade desses dois parâmetros para determinar se é possível efetuar o armazenamento 

de 109 ton/mês. O quadro 27 apresenta a capacidade de armazenamento de lamas em função do tempo 

de secagem e da altura de enchimento. Encontram-se destacados os valores que permitem armazenar o 

volume mensal de lamas produzidas. 

Quadro 26 Influência do tempo de secagem e da profundidade dos leitos de secagem na capacidade de 
armazenamento mensal das lamas. 

  
Altura de enchimento das lamas (m) 

  
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Te
m

p
o
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e 

se
ca

ge
m

 (
d

ia
s)

 5 130,28 195,42 260,57 325,71 390,85 455,99 521,13 

7 93,06 139,59 186,12 232,65 279,18 325,71 372,24 

10 65,14 97,71 130,28 162,85 195,42 227,99 260,57 

12 54,28 81,43 108,57 135,71 162,85 190,00 217,14 

15 43,43 65,14 86,86 108,57 130,28 152,00 173,71 

 

6.6.2.2.Custo de transporte das lamas até à ETAR da Póvoa da Galega 

O transporte de lamas entre ETAR é assegurado pela empresa EGEO que avalia o custo de encaminhamento 

destes resíduos em 64€/h. Esse custo é determinado em função da soma do tempo de operação de recolha 

das lamas e do tempo de viagem e não depende nem volume de lamas a transportar nem da capacidade 

de armazenamento do camião. Admite-se que o tempo médio de recolha das lamas é 60 min. A capacidade 

dos camiões utilizados para efetuar esse serviço varia ente 6 e 14 m3. De modo a poder otimizar o 
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armazenamento dos camiões na recolha das lamas foram definidas três rotas até à ETAR da Póvoa da 

Galega, que estão referidas no quadro 28. Constatou-se que, para o transporte de lamas efetuado por um 

camião com uma capacidade de 14 ton, o número de recolhas de lamas por ano seria 26. 

Quadro 27 Informação relevante sobre as rotas no processo de recolha de lamas para a ETAR da Póvoa da Galega. 

Percurso 
Distância 

percorrida (km) 

Volume anual de 

lamas (ton/ano) 

Número de 

recolhas por ano 

Rota 1 São Sebastião  Cheleiros  

Póvoa da Galega 

38,8 17,91 2 

Rota 2 Encarnação  Milharado  

Póvoa da Galega 

36,4 29,85 3 

Rota 3 Gradil  Póvoa da Galega 16 292,53 21 

TOTAL 340,29 26 

Para determinar o custo anual de transporte até à ETAR da Póvoa da Galega, é necessário saber a 

frequência de recolha de lamas em cada uma das ETAR. Assume-se que a densidade das lamas é de 

aproximadamente 1000 kg/m3 (Andreoli et al, 2007), o que significa que transportar 10 ton é equivalente 

a 10 m3. O quadro 29 apresenta os dados relativos ao custo anual de transporte das lamas de cada ETAR 

para a ETAR da Póvoa da Galega.  

Quadro 28 Dados relevantes no transporte das lamas até à ETAR da Povoa da Galega. 

 Tempo do 

serviço (h) 

Número de recolhas 

por ano 

Custo de transporte até 

Póvoa da Galega (€/ano) 

Rota 1 1,62 2 206,93 

Rota 2 1,60 3 307,20 

Rota 3 1,33 21 1792,00 

TOTAL (€/ano) 2306,13 

 

6.6.2.3. Custo de transporte das lamas desde a ETAR da Póvoa da Galega até à central de 

compostagem 

Para determinar o volume de lamas à saída da ETAR da Póvoa da Galega, é necessário saber qual a 

percentagem de matéria seca existente nas lamas. A percentagem de matéria seca média mensal nas ETAR 

está enunciada no quadro 30.  
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Quadro 29 Valores da percentagem de matéria seca média mensal presente nas lamas. 

ETAR 
Quantidade média mensal de 

lamas produzidas (ton/mês) 
% Matéria Seca 

Cheleiros 0,50 16 

Encarnação 1,49 23 

Gradil/Caneira 24,38 22 

Milharado 1,00 11 

Póvoa da Galega 81,09 14 

São Sebastião 1,00 12 

TOTAL (ton/mês) 109,45 
 

Admitiu-se que a variação do teor de sólidos nas lamas é linear e foi, com base neste pressuposto, que se 

calculou a quantidade de lamas produzidas em função desse matéria seca. Com base nos resultados obtidos 

das instalações de secagem da empresa Huber descritos no capítulo anterior, é possível obter uma 

eficiência de secagem das lamas acima dos 70% de matéria seca. O custo de transporte das lamas desde a 

ETAR da Póvoa da Galega até à central de compostagem é 28,5 €/ton, acrescido de 50% pela operação de 

remoção das lamas dos leitos de secagem. O quadro 31 apresenta o custo de transporte das lamas desde 

a ETAR da Póvoa da Galega até à central de compostagem, em função da percentagem de matéria seca.  

Quadro 30 Custo de transporte até à central de compostagem em função da percentagem de matéria seca. 

Quantidade média mensal de lamas produzidas (ton/mês) 

% Matéria seca pretendida 30 40 50 60 70 80 

Cheleiros 0,43 0,38 0,33 0,28 0,23 0,18 

Encarnação 1,39 1,24 1,09 0,94 0,79 0,64 

Gradil/Caneira 22,43 19,99 17,55 15,11 12,68 10,24 

Milharado 0,81 0,71 0,61 0,51 0,41 0,31 

Póvoa da Galega 68,12 60,01 51,90 43,79 35,68 27,57 

São Sebastião 0,82 0,72 0,62 0,52 0,42 0,32 

Total (ton/ano) 1127,79 996,45 865,11 733,77 602,43 471,09 

Transporte da Póvoa da 

Galega até central de 

compostagem (€/ano) 

48213,14 42598,35 36983,57 31368,78 25754,00 20139,21 

Para assegurar a desidratação mensal de 109 ton de lamas na ETAR da Póvoa da Galega foram assumidos 

os seguintes pressupostos: 

 Teor de sólidos final = 70% 

 Altura de enchimento = 0,5 m 
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 Capacidade de armazenamento das lamas = 55 ton 

 Tempo de secagem máximo = 15 dias 

 Número de recolha das lamas por mês = 2 

Conclui-se que o custo total de transporte das lamas para a central de compostagem é 25 754,00€/ano, o 

que corresponde a uma redução de aproximadamente 50% do valor obtido no cenário atual.  

6.6.3. Comparação do cenário atual com o cenário académico proposto  

Neste subcapítulo, pretende-se determinar o período de retorno do investimento na remodelação da 

estufa da ETAR da Póvoa, cujo detalhe do investimento foi descrito no subcapítulo 6.3. No cenário atual, o 

encargo com o transporte de lamas para a central de compostagem é superior ao encargo obtidos no 

cenário académico. Admitiu-se inicialmente que o investimento na remodelação da estufa da ETAR da 

Póvoa da Galega varia entre 250 000 e 350 000 €. Neste estudo, foi assumido que o volume médio de lamas 

produzidas mantem-se constante no período de análise de 15 anos. Encontram-se no anexo II, III, IV os 

mapas dos fluxos de caixa associados às diferentes alternativas de investimento. Na figura 46, é 

apresentada análise o período de retorno financeiro dos três cenários de investimento na remodelação da 

estufa.  

 

Figura 46 Período de retorno do investimento nos três cenários de investimento. 

Conclui-se que para o investimento mais elevado na remodelação da estufa da ETAR da Póvoa da Galega, 

o período de retorno é 12 anos, sendo, para o investimento mais baixo, de 8 anos. Sabendo que o maior 

investimento na remodelação da estufa seria no revolvedor de lamas e que este equipamento apresenta 

um período de vida útil de 20 anos, considera-se que o projeto é economicamente viável e que produz 

benefícios a longo prazo para a entidade gestora.   

-400000,0

-300000,0

-200000,0

-100000,0

0,0

100000,0

200000,0

300000,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D
IF

ER
EN

Ç
A

 A
C

U
M

U
LA

D
A

 D
O

S 
D

O
IS

 F
LU

X
O

S 
D

E 
C

A
IX

A
 (

€
/A

N
O

) 

ANO

I = 250 000€ I = 300 000 € I = 350 000 €



76 
 

7. Considerações finais e sugestões para trabalhos futuros 
 

A presente dissertação de mestrado aborda a problemática da gestão das lamas de depuração no concelho 

de Mafra, em particular o custo significativo do transporte e respetiva valorização das lamas, que está 

diretamente relacionado com o volume de lamas produzidas em ETAR. 

O sistema de tratamento de águas residuais de Mafra engloba diversos subsistemas que servem pequenos 

aglomerados populacionais, que, na sua maioria, funcionam de forma autónoma. Numa ótica de redução 

desses encargos financeiros para as entidades gestoras foi estudada a possibilidade de criação de uma 

unidade centralizadora de desidratação das lamas numa das estações do sistema de Mafra, bem como a 

viabilidade económica de implementação de melhorias na estufa de secagem das lamas na mesma estação. 

Desta forma, procedeu-se à realização de um ensaio experimental com dois leitos de secagem piloto na 

ETAR da Póvoa da Galega, com vista a análise do desempenho de secagem das lamas na estufa existente 

na ETAR, tendo a medição dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos sido realizada no laboratório 

da ETAR da Malveira. No âmbito desta dissertação, foram igualmente apresentados os resultados obtidos 

nos dois ensaios realizados na dissertação sob o tema “Simulação matemática da desidratação de lamas de 

ETAR em leitos de secagem (Lampreia, 2017)”, de modo a enriquecer o conteúdo deste trabalho, cujos 

leitos de secagem colocados apenas no exterior da ETAR da Póvoa da Galega e idênticos aos da presente 

dissertação.  

Com base nos resultados obtidos no ciclo de secagem, constatou-se que o teor de sólidos das lamas no 

exterior e interior da estufa foi 39,95 e 27,13%, respetivamente. Os parâmetros analisados no Laboratório 

da ETAR da Malveira, nomeadamente a matéria seca das lamas, permitiram concluir que a desidratação 

das lamas no interior da estufa é inferior em 50%. Tal facto deve-se há pouca ventilação do ar, que provoca 

condensações da água e dificulta o processo de secagem das lamas. Quando comparado com os resultados 

obtidos na dissertação de mestrado desenvolvida por Lampreia (2017), verificou-se que, apesar dos ensaios 

terem sido realizados entre os meses de Setembro e Novembro de 2016, com condições meteorológicas 

mais desfavoráveis, obteve-se um melhor desempenho na secagem das lamas face ao registado no interior 

da estufa. É de salientar que, após análise dos parâmetros químicos e microbiológicos das lamas 

desidratadas na ETAR da Póvoa da Galega, estas não podem ser utilizadas como fertilizantes agrícolas, já 

que não cumprem os requisitos da legislação nacional em vigor.  

Assim sendo, foi apresentada uma proposta de melhorias técnicas e construtivas a implementar na estufa 

da ETAR da Póvoa da Galega. É de salientar que a instalação de um equipamento de revolvimento das lamas 

garante condições de eficiência mais adequadas à eliminação da água presente nas lamas e, 

consequentemente, à secagem das lamas na sua totalidade. Com base em resultados reais, o nível de 

desidratação das lamas que poderá ser obtido com a implementação do revolvedor Huber é superior a 70% 

na quantidade de matéria seca presente nas lamas, o que permite reduzir em mais de 50% o seu volume. 

A capacidade de tratamento das lamas na nova estufa que se pretende instalar na ETAR da Póvoa da Galega 
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é mais elevada, visto o processo é menos moroso, o que possibilita a execução de mais ciclos de secagem 

das lamas.  

Foi solicitada à empresa Amprotec o valor do investimento total na construção de uma estufa de secagem 

de lamas com o equipamento de revolvimento. O orçamento apresentado no valor de 550 000 € constitui 

uma estimativa aproximada do investimento necessário para uma estufa de secagem construída de raiz. 

No caso concreto da ETAR da Póvoa da Galega, assumiu-se um valor inferior, entre 250 000 e 350 000 €, 

por se tratar de um investimento de remodelação da estufa.   

A remodelação da estufa na ETAR de Póvoa da Galega, apesar de constituir um encargo financeiro para as 

entidades gestores, vai permitir obter um decréscimo significativo no volume de lamas produzidas, o que 

acarreta uma redução importante nos custos de transporte para seu o destino final.  

As entidades gestoras são responsáveis pelo destino final a dar lamas produzidas nas ETAR. A instalação de 

tecnologias de valorização das lamas é muito onerosa, representado um investimento inicial muito elevado 

para ETAR de pequena dimensão. No sistema de Mafra, o serviço de transporte e valorização das lamas é 

prestado pela empresa Terra Fértil, que através das suas centrais de compostagem, proporcionam a criação 

de um produto de fertilização agrícola. Atualmente é feita uma gestão individualizada das lamas geradas 

em cada ETAR no concelho de Mafra.  

Neste contexto, foi estudada uma alternativa que consiste na centralização de 20% do fluxo de lamas 

produzidas no sistema de Mafra, a qual se traduz no transporte individual das lamas de cada uma das ETAR 

até à unidade central de secagem e, posteriormente, o seu encaminhamento para a central de 

compostagem. Com os benefícios associados à remodelação da estufa na ETAR da Póvoa da Galega, será 

possível a criação da unidade central de secagem das lamas nesta mesma estufa.  

Admitindo um teor de sólidos final de lamas de 70%, é possível reduzir para metade os encargos no 

transporte e valorização das lamas no cenário académico proposto. Nesse sentido, foram realizados 

estudos de viabilidade económica do investimento com a remodelação da estufa, nos montantes acima 

referidos. Conclui-se que no cenário de maior investimento, o período de retorno era de 12 anos, sendo 

no de menor investimento 8 anos.   

Na sequência da análise económica efetuada nesta dissertação, surge a perspetiva de desenvolvimento de 

outros trabalhos no âmbito da centralização da secagem das lamas no concelho de Mafra. Considera-se 

relevante realizar outros estudos que incluam um cenário de desidratação não só na ETAR da Póvoa da 

Galega, mas também numa das quatro ETAR que não foram consideradas na análise (Mafra, Malveira, Foz 

do Lizandro, Ericeira). 

Numa perspetiva de trabalhos futuros são apresentados alguns indicadores que poderão ser estudados 

para complementar a análise: 
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 Taxa de crescimento da população associado à produção de lamas de depuração.  

 Compatibilização da rota dos camiões no percurso de recolha das lamas até à ETAR da Póvoa da 

Galega e respetiva calendarização dos dias de recolha das lamas. 

 Estudo do comportamento não linear na taxa de desidratação das lamas, para determinar 

produção de lamas em função da matéria seca que se pretende obter. 

 Análise dos picos de produção mensal de lamas. 

 Consideração dos custos operacionais da estufa de secagem, nomeadamente o consumo 

energético, os encargos com a mão-de-obra especializada e os custos de manutenção dos 

equipamentos.  
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depuração. 
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 Decreto-Lei n.ᵒ 239/97, de 9 de setembro – estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de 

resíduos.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 236/98, de 1 de agosto – estabelece as normas, critérios e objetivos de qualidade 
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seus principais usos.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 149/2004, de 22 de junho – segunda alteração do Decreto-Lei n.ᵒ 152/97, de 19 
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 Decreto-Lei n.ᵒ 97/2008, de 11 de junho – estabelece o regime económico e financeiro dos 
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 Decreto-Lei n.ᵒ 198/2008, de 8 de outubro – terceira alteração ao Decreto-Lei n.ᵒ 152/97, de 19 

de junho.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 183/2009, de 10 de agosto – relativo ao regime jurídico de deposição de resíduos 

em aterro.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 276/2009, de 2 de outubro – estabelece o regime de utilização e lamas de 

depuração em solos agrícolas, de forma a evitar efeitos nocivos para o homem, para a água, para 

os solos, para a vegetação e para os animais. 

 Decreto-Lei n.ᵒ 23/2010, de 25 de março – estabelece o regime jurídico e remuneratório aplicável 

à energia elétrica e mecânica e de calor útil produzidos em cogeração.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 73/2011, de 17 de junho – procede à alteração do Decreto-Lei n.ᵒ 178/2006, de 

5 de setembro.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 130/2012, de 22 de junho – procede à alteração do Decreto-Lei n.ᵒ 58/2005, de 

29 de dezembro.  
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 Decreto-Lei n.ᵒ 231/2012, de 26 de outubro – relativo à injeção de biogás, na forma de 

biometano, na rede de Gás Natural.  

 Decreto-Lei n.ᵒ 127/2013, de 30 de agosto – Estabelece o regime de emissões industriais aplicável 

à prevenção e ao controlo integrados da poluição, bem como as regras destinadas a evitar e ou 

reduzir as emissões para o ar, a água e o solo e a produção de resíduos. 

 Decreto-Lei n.ᵒ 71/2016, de 4 de novembro – procede a alterações legislativas no domínio dos 

regimes de gestão de resíduos.  

 

Lei 

 Lei n.ᵒ 54/2005, de 15 de novembro – estabelece a titularidade dos recursos hídricos.  

 Lei n.ᵒ 58/2005, de 29 de dezembro – aprova a Lei da Água.  

 Lei n.ᵒ 10/2014, de 6 de março – estabelece os estatutos da Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos.  

 Lei n.ᵒ 31/2016, de 23 de agosto – alteração da Lei n.ᵒ 54/2005. 

 

Portaria 

 Portaria n.ᵒ 335/97, de 16 de maio – relativo às regras a que fica sujeito o transporte de resíduos 

dentro do território nacional.  

 Portaria n.ᵒ 209/2004, de 3 de março – aprova a lista europeia de resíduos (LER).  

 Portaria n.ᵒ 230/2014, de 11 de novembro - estabelece o regime de aplicação da ação 3.2, 

«Investimento na exploração agrícola» e da ação 3.3, «Investimento na transformação e 

comercialização de produtos agrícolas», ambas da medida 3, «Valorização da produção agrícola», 

do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 

 Portaria n.ᵒ 1023/2006, de 20 de setembro – define os elementos que devem acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos. 

 Portaria n.ᵒ 145/2017, de 26 de abril - define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias eletrónicas 

de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 

Resíduos (SIRER). 
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Anexo I – Dados dos parâmetros de temperatura (ᵒC) e humidade (%) no interior e exterior da estufa de secagem de lamas.  
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Anexo II – Fluxo de caixa para um investimento de 250 000 € 

Unidade: Euros 

 

 

Anexo III – Fluxo de caixa para um investimento de 300 000€ 

Unidade: Euros 

 

 

  

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Cenário atual
Custo de transporte e 

valorização das lamas
56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776

Investimento na 

remodelação da estufa
250000

Custo de transporte e 

valorização das lamas 
28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060

-221284 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716

-221284 -192569 -163853 -135138 -106422 -77707 -48991 -20276 8440 37156 65871 94587 123302 152018 180733 209449

Cenário 

proposto

Diferença de fluxos financeiros                

Diferença acumulada de fluxos 

financeiros

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Cenário atual
Custo de transporte e 

valorização das lamas
56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776

Investimento na 

remodelação da estufa
300000

Custo de transporte e 

valorização das lamas 
28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060

-271284 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716

-271284 -242569 -213853 -185138 -156422 -127707 -98991 -70276 -41560 -12844 15871 44587 73302 102018 130733 159449
Diferença acumulada de fluxos 

financeiros

Cenário 

proposto

Diferença de fluxos financeiros                

(Atual - Proposto)
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Anexo III – Fluxo de caixa para um investimento de 350 000€ 

 

Unidade: Euros 

 

 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15

Cenário atual
Custo de transporte e 

valorização das lamas
56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776 56776

Investimento na 

remodelação da estufa
300000

Custo de transporte e 

valorização das lamas 
28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060 28060

-271284 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716 28716

-271284 -242569 -213853 -185138 -156422 -127707 -98991 -70276 -41560 -12844 15871 44587 73302 102018 130733 159449
Diferença acumulada de fluxos 

financeiros

Cenário 

proposto

Diferença de fluxos financeiros                

(Atual - Proposto)


