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 Resumo 

 O aumento da produção das lamas mistas nas estações de tratamento de águas residuais 

(ETAR) à escala global tem promovido o desenvolvimento de novas abordagens para o tratamento e 

valorização deste resíduo. O recurso à co-digestão anaeróbia das lamas mistas com outro tipo de 

resíduo orgânico, surge como uma alternativa sustentável quer do ponto vista técnico, económico e 

ambiental. 

 O principal objectivo desta dissertação foi o estudo do potencial de produção de biogás das 

lamas mistas da ETAR de Chelas, co-digeridas com as gorduras provenientes do pré-tratamento 

implementado na ETAR. Os ensaios de co-digestão foram realizados em reactores “Batch” em regime 

mesofílico, tendo sido avaliada a evolução de produção de biogás ao longo do tempo (40 dias) para as 

diferentes misturas. Foram ainda analisados os parâmetros: sólidos totais, matéria orgânica, pH, 

condutividade eléctrica no inicio e final de cada ensaio experimental. 

 Os resultados obtidos mostraram que a mistura mais adequada para o processo de co-digestão 

era a que continha 95% de matéria orgânica da lama mista e 5% de matéria orgânica proveniente da 

gordura. Verificou-se ainda que a adição de gorduras optimizou a produção específica de biogás de 

cerca de 4 vezes, respectivamente, ao produção específica de biogás na ETAR de Chelas.  

 Palavras – chave: digestão anaeróbia, biogás, co-digestão, gorduras de ETAR, lamas mistas. 
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 Abstract  

The increased production of mixed sludge (primary sludge + biological excess sludge) in 

wastewater treatment plant (WWTP) on a global scale has promoted the development of new 

approaches to the treatment and recovery of waste. Anaerobic co-digestion offer several benefits over 

digestion of separate materials, such as increased cost-efficiency, increased degradation of the treated 

materials due to synergetics effects. Anaerobic co-digestion of mixed sludge with other type of 

organic waste, emerges as a sustainable alternative from the technically, economically and 

environmentally point view. 

The main aim of this dissertation was to study the increased biogas production at wastewater 

treatment plant of Chelas through co-digestion of sewage sludge with grease trap sludge removed in 

the pretreatment implemented in WWTP. The co-digestion tests were carried out in "Batch" reactors 

under mesophilic conditions and was assessed the progress of production of biogas over time (40 

days) for the different mixtures. We also analyzed the parameters: total solids, organic matter, pH, 

electrical conductivity at the beginning and end of each experimental test. 

The results showed that the mixture suitable for co-digestion was that contained 95% organic 

matter of mixed sludge and 5% organic matter from grease trap sludge. It was also found that the 

addition of fats increased the specific biogas production by about 4 times more, respectively, the 

average value of specific biogas production in the plant of Chelas. 

 

Keywords: anaerobic digestion, biogas, co-digestion, WWTP grease trap sludge, sewage 

sludge 
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Extended Abstract 

 In the last few years, the number of municipal wastewater treatment plants (WWTP) in 

Portugal increased significantly resulting in the production of large quantities of “mixed sludge” 

(primary sludge + activated sludge) that should undergo stabilization. Aerobic stabilization of “mixed 

sludge” has been shown to cause poorer dewatering properties and, at the same time, increases the 

biopolymer needs. Anaerobic digestion of sewage sludge has been applied to WWTP for decades. It is 

a well known, efficient and environmentally sustainable technology which enables energy production 

as heat, electricity and/or vehicle fuel, as well as, stabilization and volume reduction of sludge. 

The management and handling of wastewater sludge is a global challenge and represents for 

most of the wastewater treatment plants a considerable cost. The solid part of wastewater sludge 

consists in general of 60 to 70% of organic matter; the rest is inert or inorganic. The organic matter in 

the sludge binds large parts of the water, resulting in increased sludge volumes. Many wastewater 

treatment plants in Portugal (serving more than 40 000 inhabitants equivalents) use an anaerobic 

digestion for stabilization of the generated solids, i.e., to degrade the organic matter and to minimize 

the sludge volumes. On the other hand it is important to increase the production of renewable energy. 

 Typical sewage sludge comprises of primary sludge separated from wastewater during pre-

settling and biological excess sludge from the activated sludge system. Characteristics of sewage 

sludge differ somewhat in different countries and areas e.g. due to water consumption and local 

industry. Total solids (TS) content is usually low and sludge volume high unless some of the water is 

removed prior to sludge treatment. Biological stabilization of sludge aims at degradation of volatile 

solids (VS), the organic content of the sludge, and subsequent decrease in sludge volume. Moreover, 

nitrogen and phosphorous contents are important, especially when the stabilized sludge is being reused 

as fertilizer or soil improver. Sewage sludge contains easily biodegradable materials and it is typical 

methane production potential is approximately 300–400 m3/ t VS added. Lipid-rich materials are 

known to have high methane production potentials, but their degradation products, long-chain fatty 

acids (LCFA), may be severely inhibitive to methanogenesis. The inhibition was long assumed 

irreversible, but lately it has been proved reversible with increasing consumption of acetate and 

butyrate indicating the recovery. Moreover, when digesting lipid-rich materials, a lag phase is usually 

noticed between LCFA and methane production. 

 Grease trap sludge comprises of greasy materials separated from wastewaters of e.g. 

restaurants and institutional kitchens. 

 Composting may be applied for grease trap sludge, but its high moisture content makes it 

technically unsuitable. Anaerobic digestion offers a better option as it is able to treat wet materials. 

Digestion of grease trap sludge alone is not feasible due to relatively small amounts produced and high 

likelihood of LCFA inhibition. 
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Most often, sewage sludge is digested alone, though co-digestion with other substrates could 

be beneficial regarding the increase biogas production and income through gate fees. Anaerobic co-

digestion is reported to offer several benefits over stand alone material digestion, such as, increased 

cost-efficiency (one plant for several materials), increased degradation of the treated materials due to 

synergistic effects, optimization of moisture and nutrient content. It also promote the dilution of 

inhibitive compounds, such as ammonia and degradation products of lipids, as well as increased 

biogas production. As it may also offer acceptable alternative to current disposal strategies because it 

reduces volume of “mixed sludge” stabilized producing a residue that can be use for soil conditioning. 

 This study was performed to examine the feasibility of mesophilic anaerobic co-digestion of 

municipal sewage sludge and the grease trap sludge removed from the pre-treatment of the wastewater 

treatment plant. This issue is of primary importance considering that carbon addition (“grease trap 

sludge removed”), performed to allow more efficient nutrient removal, accounts to a significant extend 

for the cost in wastewater treatment plants. With this approach the organic fraction of “the fat 

removed” is diverted from landfill disposal and can be used as a carbon source to enhance the biogas 

production. 

The co-digestion of sludge from grease trap and sewage sludge was performed in laboratory 

“batch” reactors. The addition of 5% of organic matter from grease trap sludge to sewage sludge 

digesters was seen to increase the biogas yield of 4 times more. 
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1. Introdução 

 

 Numa sociedade onde actualmente os problemas ambientais são uma prioridade, a preservação 

do meio ambiente constitui a base das actuais políticas de gestão ambiental. Assim, os resíduos sólidos 

e semi-sólidos gerados nas diversas actividades humanas são incluídos nestas politicas de gestão para 

dar resposta aos graves problemas que daí resultam. 

 Estes resíduos podem ter diferentes origens entre as quais se realçam os resíduos (lamas) 

provenientes das estações de tratamentos de águas residuais urbanas (ETAR), das actividades 

domésticas, comerciais e serviços, dando origem aos resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos de 

actividades agrícolas e de actividades industriais. Para redução dos efeitos nefastos deste tipo de 

resíduos tentam criar-se cenários que têm por base a prevenção, recuperação de produtos com valor, a 

reciclagem, destruição e deposição final. Desta envolvente tão complexa da gestão de resíduos, 

destacam-se os seguintes factores para a realização de um plano funcional: 

 Origem; 

 Quantidade 

 Composição 

 Região de produção (área, acessibilidades, clima); 

 Época em que são produzidos; 

 Tecnologias disponíveis para o seu tratamento e/ou valorização; 

 Custos de tratamento; 

 Custos de deposição; 

 Disponibilidade em recursos humanos qualificados de acordo com as exigências tecnológicas; 

 Politicas ambientais da região; 



Avaliação e Optimização do Potencial de Biogás das lamas Mistas de ETAR de Chelas 

 

2 
Capítulo 1. Introdução 

2008 

 Aceitação pública da solução proposta, a nível local e regional. 

 Dentro do universo dos resíduos sólidos e semi-sólidos, destaca-se a fracção constituída pelos 

“Bioresíduos”. Os bioresíduos são constituídos essencialmente por material orgânico, cuja origem é 

biológica, em maior ou menor extensão. Como exemplos de bioresíduos podemos apontar: 

 Lamas de ETAR; 

 Fracção orgânica dos resíduos sólidos urbanos (FORSU); 

 Resíduos orgânicos provenientes de actividades industriais (ROB); 

 Estrumes e chorumes das actividades pecuárias. 

 O presente estudo centra-se na componente dos bioresíduos constituídos pelas lamas de 

ETAR. Nesta última década temos verificado um incremento do número de ETAR a nível nacional, a 

este aumento associou-se também uma crescente preocupação por parte de gestores públicos e 

privados dos serviços de saneamento básico em garantir melhores padrões de qualidade devido às 

pressões dos organismos de protecção ambiental. 

 

 1.1. Enquadramento e oportunidade do tema 

 Nas últimas décadas, apesar do limitado crescimento populacional que teve lugar na maior 

parte dos países Europeus, aumentou significativamente a “pressão” sobre os recursos hídricos, 

especialmente em meios urbanos, em virtude da expansão e intensificação das actividades humanas. 

Os principais efeitos do desenvolvimento urbano fazem-se sentir tanto em termos quantitativos 

(aumento dos caudais), como qualitativos (poluição dos meios receptores) devido ao carácter poluente 

de diversas actividades domésticas, comerciais e industriais. 

 Uma das principais fontes de poluição dos meios hídricos tem origem na descarga de efluentes 

domésticos. O controlo da poluição associada à rejeição de águas residuais é efectuado, em regra, 

através da instalação de ETAR – Estações de Tratamento de Águas Residuais que promovem o 

tratamento removendo diversas substâncias poluentes, de forma a produzir efluentes com 

características que assegurem a qualidade dos meios receptores, tendo em conta os respectivos usos 

actuais e potenciais. 

 Durante a última década tem havido um movimento à escala mundial no sentido de se 

implementar uma estratégia comum para a gestão adequada de todos os tipos de resíduos tendo como 

base as actuais políticas de gestão ambiental. Os materiais residuais, incluindo as lamas e outros 

resíduos produzidos através do processo de tratamento das águas residuais, em vez de ser 

encaminhados para o aterro ou incineração são reciclados e aproveitados para um uso benéfico. 

 A produção das lamas depende, não só do número de habitantes, mas, também, da tecnologia 

de tratamento implementado nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Segundo 

Duarte et al. (2006), estas lamas possuem uma composição complexa, contendo teores mais ou menos 

elevados de matéria orgânica (MO) e diversos nutrientes que poderão ser valiosos do ponto de vista da 
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sua utilização agrícola/energética. Uma das possibilidades para a estabilização das lamas é a digestão 

anaeróbia (DA) das mesmas. A DA é um processo biológico de decomposição da MO que ocorre na 

ausência de oxigénio e em que há formação de um gás rico em metano (CH4), o biogás, e de um 

resíduo estabilizado rico em nutrientes. (Rosso et al., 2007). 

 A recolha dos resíduos na fase de pré-tratamento das águas residuais, nomeadamente, os 

sólidos de grandes dimensões, areias e gorduras evitam danos nas bombas e noutros equipamentos do 

sistema e garantem o correcto funcionamento da ETAR. A crescente preocupação pública e de 

regulamentação sobre os possíveis impactes ambientais levou a um aumento das exigências de 

regulamentações e estudos para a gestão sustentável deste tipo de resíduos. Segundo Coker (2006) a 

reciclagem das gorduras (compostagem) é um uso benéfico e uma potencial fonte de negócio. Alguns 

autores descrevem que a mistura das lamas urbanas com as gorduras removidas no pré-tratamento 

apresenta um potencial elevado de produção de biogás através da tecnologia de co-digestão anaeróbia. 

(Davidsson et al., 2007 e Luostarinen et al., 2008). A mistura de diferentes tipos de resíduos orgânicos 

tem um efeito positivo no processo da digestão anaeróbia (DA), bem como na viabilidade económica 

do processo de tratamento desde que o processo seja correctamente monitorizado (Duarte et al., 2006). 

 Na ETAR de Chelas, as gorduras provenientes da fase de pré-tratamento são misturadas com 

os outros resíduos, recolhidos nesta fase, sendo o seu destino final a deposição no aterro sanitário. O 

uso benéfico deste resíduo poderá ser alcançado se os gestores da ETAR alargarem a sua liderança 

tecnológica na co-digestão anaeróbia ou seja optimizar a produção de biogás das lamas mistas através 

da adição das gorduras o que contribuirá para a redução do consumo energético e, simultaneamente 

para a eliminação de um resíduo orgânico, cuja deposição em aterro sanitário, conduzirá a impactes 

ambientais negativos. 

 

 1.2. Objectivos 

 O principal objectivo desta dissertação consiste no estudo da optimização da produção de 

biogás a partir das lamas mistas de ETAR co-digeridas com as gorduras provenientes do pré-

tratamento da fase líquida afluente à ETAR de Chelas. 

 O estudo incidiu sobre duas componentes principais: por um lado, a análise, a partir dos dados 

de campo, das características qualitativas e quantitativas das gorduras provenientes do pré-tratamento, 

das lamas mistas (primárias + secundárias) geradas no processo de tratamento da fase líquida (efluente 

urbano) e das lamas estabilizadas pelo processo de digestão anaeróbia, e por outro lado o 

desenvolvimento de um estudo à escala laboratorial do potencial aumento da produção de biogás 

através da co-digestão de “lamas mistas” com “gorduras do pré-tratamento”. 

 Nestes termos propomo-nos atingir os seguintes objectivos específicos: 

 Encontrar uma proporção ideal para a mistura das lamas mistas geradas na ETAR de Chelas 

com as gorduras removidas no pré-tratamento da fase líquida afluente à mesma ETAR; 
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 Mostrar que não há um incremento da quantidade das lamas, bem como nas características 

qualitativas 

 Analisar as potencialidades a tecnologia da co-digestão anaeróbia das lamas mistas com as 

gorduras do pré-tratamento, o que poderá contribuir para uma redução da dependência 

energética de ETAR de Chelas; 

 Apresentar mais uma solução alternativa para eliminar um resíduo orgânico (gorduras) através 

da reciclagem/valorização energética. 

 

 1.3. Estrutura da dissertação 

 A presente dissertação é constituída por seis capítulos e três anexos. 

  No Capítulo 1 é dedicado ao enquadramento e oportunidade do tema, referindo-se os 

objectivos principais e a estrutura do trabalho. 

 No Capítulo 2 apresenta-se, uma pesquisa bibliográfica sobre as características qualitativas e 

quantitativas das lamas produzidas na ETAR, manuseamento, estabilização/valorização e destino final. 

Aborda-se, muito sumariamente, o enquadramento legal mais relevante da valorização 

agrícola/energética das lamas de ETAR. Neste capítulo são analisadas as bases teóricas da digestão 

anaeróbia (DA), realçando-se as etapas do processo e os factores ambientais que o influenciam. 

Reporta-se ainda a revisão de conhecimentos no domínio da co-digestão anaeróbia de resíduos 

orgânicos biodegradáveis e, dos seus benefícios energéticos, agronómicos, ambientais e económicos. 

 No Capítulo 3 inclui uma caracterização da ETAR de Chelas. 

 No Capítulo 4 apresenta-se dos principais materiais e métodos apresentados no trabalho. 

 No Capítulo 5 refere-se à apresentação dos resultados de estudo de campo realizados na ETAR 

de Chelas e apresenta-se a análise dos resultados dos ensaios de co-digestão à escala laboratorial inclui 

se ainda, uma apreciação crítica dos mesmos, onde se abordam as principais dificuldades surgidas com 

o desenvolvimento do trabalho experimental. 

O Capítulo 6 inclui uma síntese das principais conclusões do trabalho, assim como propostas 

para a continuação de estudos no domínio da co-digestão das lamas urbanas mistas com as gorduras 

removidas no processo de pré-tratamento. 
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 2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Características das lamas ETAR 

As lamas geradas no processo de tratamento de águas residuais são um resíduo proveniente 

dos processos de tratamento primário (físico e/ou químico), secundário (biológico) e do terciário 

(frequentemente a remoção de nutrientes e, ou higienização). É, obvio que para a implementação de 

um plano adequado para a gestão das lamas produzidas numa ETAR é fundamental conhecer as 

características qualitativas e quantitativas das lamas processadas (Fytili e Zabaniotou et al., 2006). 

As características qualitativas e quantitativas das lamas urbanas depende não só da 

percentagem de humidade, mas, também, da tecnologia de tratamento implementada na ETAR. A 

composição química das lamas de depuração pode variar de ETAR para ETAR e, dentro de cada 

ETAR, ter variações sazonais como reflexo das flutuações quer, em termos de caudal quer, em termos 

de composição das águas residuais que afluem ao longo do ano (Dias, 2004). 

De acordo com Dias (2004), as lamas desidratadas são constituídas maioritariamente por água 

(cerca de 70% a 80%). A matéria orgânica é o principal constituinte das lamas (cerca de 50 a 70% 

referente à matéria seca), variando em função do grau de estabilização destas. As lamas apresentam 

ainda alguns nutrientes, principalmente os macronutrientes azoto (N), fósforo (P) e potássio (K) e 

outros nutrientes valiosos como o cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S), que podem também estar 

presentes nas lamas, embora, geralmente, em menores quantidades. 

 

 2.2. Tipos das lamas 

Uma vez que a presente dissertação tem como objectivo a avaliação e optimização do 

potencial de produção de biogás tendo como substrato as lamas mistas de uma ETAR, interessa 

distinguir lamas mistas (LM) (primárias (LP) + secundárias (LS) e lamas mistas digeridas (LMD). 
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Os diferentes tipos das lamas e outros resíduos (como areias, gorduras, espumas), originadas 

numa ETAR, variam de acordo com a tecnologia de tratamento implementada na ETAR e do seu 

modo operacional. Em geral, as lamas de ETAR são classificadas como primárias, secundárias, 

terciárias. Quando as lamas urbanas são manuseadas ou tratadas para a redução do seu impacto 

ambiental, são designadas por biossólidos. Os biossólidos é resultantes do tratamento das lamas 

(primárias, secundárias ou mistas) por digestão anaeróbia (DA), calagem, compostagem, secagem 

térmica, entre outros. (Turovskiy e Mathai, 2006). 

 

 2.2.1. Lamas primárias 

 A maioria das ETAR utiliza o processo de decantação primária para remover os sólidos mais 

facilmente sedimentáveis. Numa ETAR com decantação primária seguida de um processo das lamas 

activadas para tratamento secundário, a fracção de sólidos totais das lamas primárias é 

aproximadamente 50% do peso total dos sólidos presentes nas lamas mistas (Gonçalves e Leitão, 

2001). As lamas primárias apresentam uma concentração de sólidos totais que pode variar entre 2 e 

7% e, apresentam um menor teor de água quando comparado com as lamas biológicas e químicas. No 

entanto, as lamas primárias são altamente putrescíveis e tem um potencial de emissão de odores 

desagradáveis quando armazenadas sem tratamento (Turovskiy e Mathai, 2006). 

 

 2.2.2. Lamas secundárias 

 As lamas secundárias, também conhecidas como lamas biológicas, são produzidas através de 

processos de tratamento biológico, como as lamas activadas, leitos percoladores e discos biológicos, 

etc. As características qualitativas e quantitativas destas lamas variam de acordo com as taxas de 

crescimento e as taxas metabólicas dos vários microrganismos presentes no reactor biológico de 

oxidação (Duarte, 2007). 

 O teor em sólidos totais nas lamas secundárias varia entre 0,5 a 2,0%, apresentando uma razão 

C/N mais baixa do que as lamas primárias (aproximadamente 6) estando o azoto (N), quase na 

totalidade, na forma orgânica. As lamas biológicas são mais difíceis de espessar e de desidratar do que 

as lamas primárias (Santos, 2001). 

 Da mistura das lamas primárias espessadas e das lamas biológicas decantadas ou flotadas, 

surgem as denominadas lamas mistas (LM). 
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 2.2.3. Lamas químicas 

 Os reagentes químicos são amplamente utilizados no tratamento de águas residuais, em 

especial no tratamento de águas residuais urbanas (domésticas + industriais), para precipitar e remover 

substâncias difíceis de eliminar, e em alguns casos, para melhorar a remoção de sólidos suspensos 

(Turovskiy e Mathai, 2006). Os três reagentes mais utilizados para promover a coagulação da matéria 

coloidal presente nas águas residuais urbanas são: o cloreto férrico, o sulfato de alumínio e o hidróxido 

de cálcio. Convém realçar que quer o cloreto férrico quer o sulfato de alumínio reduzem o pH 

enquanto o hidróxido de cálcio aumentam o pH. O intervalo de pH óptimo para a acção do cloreto 

férrico e do sulfato de alumínio está entre 5,5 e 7,0. Se houver suficiente alcalinidade natural no meio, 

pode ocorrer uma certa capacidade tampão do sistema dentro deste intervalo, caso contrário, então 

deve-se adicionar cal para contrabalançar a formação dos iões H
+
 (Duarte, 2007). 

 

 2.3. Linha de tratamento das lamas de ETAR  

 O tratamento de águas residuais urbanas consiste na remoção de contaminantes das águas 

residuais através de processos físicos, químicos e biológicos. Tendo como objectivo a produção de um 

fluxo de efluente tratado e adequado para descarregar no meio receptor natural ou para a sua 

reutilização. O resultado deste tratamento é a produção das lamas que se apresentam, muitas vezes, 

contaminadas com compostos orgânicos, inorgânico e agentes patogénicos susceptíveis de causar 

impactes ambientais negativos. 

As principais etapas do tratamento das lamas de ETAR são: o espessamento, a estabilização, o 

condicionamento, a desidratação e a higienização (Dias, 2004). 

 

 2.3.1. Principais etapas do tratamento das lamas de ETAR 

 2.3.1.1. Espessamento 

 O espessamento consiste na remoção de parte da fracção líquida presente nas lamas para a 

redução do seu volume. Geralmente, este processo é realizado por meios físicos, tais como 

espessamento gravítico (lamas primárias, que são mais densas) e flotação (lamas biológicas, que são 

menos densas) (Dias, 2004). 
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 2.3.1.2. Estabilização 

 Esta etapa, no tratamento das lamas de ETAR, consiste na remoção de parte da matéria 

orgânica através da redução de sólidos voláteis (SV). Pode ser efectuada por via biológica (em 

condições aeróbias ou anaeróbias). Normalmente, a estabilização é efectuada sobre as LM  ou apenas 

sobre as LS, dependendo do tipo de tecnologia de tratamento implementado em cada ETAR (Dias, 

2004). 

 

 2.3.1.3. Condicionamento 

 Condicionamento é um processo de tratamento químico (através da adição de coagulantes e 

polielectrólitos) ou térmico, para optimizar a retenção de sólidos nos sistemas de desidratação (Dias, 

2004). 

 

 2.3.1.4. Desidratação 

 A desidratação consiste na remoção da humidade e, consequentemente, na redução do volume, 

podendo ser efectuada por via mecânica ou por evaporação natural (Dias, 2004). Em estações de 

tratamento de pequenas dimensões, a desidratação pode ser efectuada recorrendo ao uso de zonas 

húmidas construídas (Nielsen, 2002). 

 

 2.3.1.5. Higienização 

 Trata-se da uma série de tratamentos complementares que promovem uma estabilização 

adicional das lamas e a sua desinfecção, através da destruição ou inactivação dos microrganismos 

patogénicos. Estes tratamentos adicionais podem ser de natureza química, biológica, térmica ou uma 

combinação destes (Dias, 2004). 

 

 2.3.2. Importância do Tratamento das lamas 

 A Directiva Europeia 91/271/CEE relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, 

transposta para o direito interna português através de DL. nº 152/97 de 19 de Junho, definiu as metas 

temporais que deverão orientar as entidades responsáveis na melhoria de atendimento e qualidade de 

serviço dos sistemas de drenagem e tratamento. Em Portugal, todos os aglomerados populacionais dos 
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quais resultem águas residuais com uma carga orgânica superior a 2000 equivalentes de população, 

deverão proceder ao respectivo tratamento de nível secundário. O uso em condições ambientais 

seguras valorização esses produtos é um pré-requisito da deposição de biossólidos em muitos países 

(alguns da União Europeia, EUA, Austrália, Canadá, etc.). Consequentemente, têm sido desenvolvidas 

linhas orientadoras, por parte das diversas agências de protecção ambiental, para prevenir a 

contaminação ambiental com origem nas lamas. Esta é uma clara imposição atribuída à utilização das 

lamas em agricultura, quando esse uso é adequado, estabelecendo como critério principal a qualidade 

das lamas. A utilização das lamas na agricultura deve ser incentivada, uma vez que representa uma 

solução de longo prazo, desde que a qualidade das lamas seja compatível com a saúde pública e 

protecção do ambiente.  

 

 2.3.3. Quantidade e destino final de Lama 

 2.3.3.1. Quantidade das lamas 

 Para prever com rigor a quantidade das lamas produzidas numa ETAR é necessário conhecer 

os equipamentos de tratamento/valorização das lamas, tais como bombas das lamas, reservatórios, 

espessadores, digestores, centrífugas e reservatórios de armazenamento, etc. Geralmente a 

concentração dos sólidos de águas residuais tratadas varia entre 0,2 e 0,3 kg/m
3
. Na ausência de 

histórico ou dados específicos da ETAR, normalmente, aceita-se como aproximação o valor de 0,24 

kg/m
3
 para a concentração dos sólidos para águas residuais tratadas numa “ETAR de referência”. 

Também é importante ter em conta os efeitos de contribuição industrial e fluxos pluviais (Turovskiy e 

Mathai, 2006). 

 Em ETAR convencionais dotadas de tratamento primário e secundário, a produção média 

estimada das lamas (referente aos ST) é da ordem de 25 a 30 kg de ST por habitante-equivalente por 

ano. 

 

 2.3.3.2. Destino final das lamas 

 Durante as últimas décadas tem havido uma grande mudança na maneira como as lamas são 

eliminadas. Antes de 1998, as lamas municipais eram descarregadas, principalmente, para o oceano ou 

utilizadas como fertilizante na agricultura (Odegaart et al., 2002). Uma alternativa para a eliminação 

das lamas foi o recurso à incineração ou simplesmente à sua deposição em aterros sanitários. Desde 

1998 a legislação europeia não permite a descarga das lamas para o mar, devido à protecção do 

ambiente marinho. O uso agrícola, tornou-se a principal rota para a reciclagem das lamas urbanas. No 
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entanto em países onde haja constrangimentos para a reciclagem agrícola das lamas têm-se 

desenvolvido outras tecnologias tais como: a combustão, a oxidação húmida, a pirólise, a gaseificação 

e a co-combustão das lamas com outros materiais para utilização como fontes alternativas de energia, 

estes processos tecnológicos, têm despertado grande interesse na comunidade científica (Fytili e 

Zabaniotou et al., 2006). 

 Aplicação das lamas ao solo/uso agrícola 

  A reutilização das lamas na agricultura foi introduzida e implementada pela Directiva 

86/278/CEE, tendo como principal objectivo a protecção do solo e dos seres humanos da presença de 

substâncias indesejadas. Problemas técnicos de armazenamento das lamas surgem devido ao facto das 

lamas serem produzidas durante todo o ano, e a aplicação ao solo ter lugar apenas uma ou duas vezes 

por ano. Um dos factores que pode inviabilizar a reciclagem das lamas urbanas na agricultura é a 

presença de metais pesados. Quando a concentração de um ou vários metais pesados presentes numa 

lama ultrapassar os valores-limite, não poderá ser utilizada na fertilização do solo e deverá ter outro 

destino final (Dias, 2004). 

 A redução do teor dos sólidos voláteis (SV) através de processos de estabilização é muito 

importante, principalmente para evitar problemas relacionadas com odores. As taxas de aplicação ao 

solo são condicionadas pelo teor de nutrientes, metais pesados e substâncias orgânicas existentes nas 

lamas e no solo, bem como os riscos associados à presença dos agentes patogénicos. Todos os factores 

referidos são influenciados pelos valores do pH quer da lama, quer do solo onde a lama vai ser 

aplicada (Spinosa et al., 1997). 

 

 Incineração 

 A tecnologia de incineração, ultimamente, tem evoluído bastante no que se refere à 

optimização do processo, na eficiência energética e na capacidade nominal da unidade. As principais 

vantagens do processo de incineração são: (1) a redução do volume das lamas; (2) a destruição térmica 

dos compostos tóxicos; (3) e a minimização dos odores. No entanto, a incineração não constitui uma 

completa eliminação de resíduos (lamas), no final do processo temos um resíduo, as cinzas, que 

representam, aproximadamente 10% do total das lamas incineradas (Malerius e Werther et al., 2002). 

Estas cinzas são consideradas como tendo um nível de toxicidade elevado devido ao seu teor em 

metais e à possibilidade de emissões gasosas nocivas. Com o desenvolvimento de novas tecnologias 

para o controlo de emissões gasosas pode-se minimizar os efeitos negativos mencionados 

anteriormente. Esta tecnologia poderá apresentar vantagens consideráveis no futuro, em comparação 

com outras vias de eliminação disponíveis, quando os seus custos operacionais diminuírem.  
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Deposição em aterro 

 A deposição das lamas em aterro pode ocorrer através de duas vias: “mono – depósito”, onde só 

são eliminadas as lamas urbanas e, “depósito de mistura”, onde são depositadas lamas de ETAR 

misturadas com resíduos sólidos urbanos (RSU). 

 As lamas devem ser sempre sujeitas a estabilização antes da sua deposição em aterro, de modo 

a diminuírem os riscos de contaminação das águas subterrâneas e produção de odores indesejáveis. No 

entanto, a escassez de terrenos para a instalação de aterros dedicados, o custo da deposição destes 

resíduos aliados ao aumento progressivo do volume de resíduos e á possibilidade de eventuais 

contaminações de linhas de água e de lençóis freáticos (prováveis em aterros não devidamente 

controlados), fazem com que este processo possa não ser muito aconselhável, quer em termos 

técnicos, quer em termos económicos, ambientais e socialmente indesejáveis. As metas que Portugal 

tem de alcançar no que se refere á redução da deposição de MO em aterro, devido a imposições da 

UE, implicam a diminuição da escolha deste destino final (Santos, 2001). 

 

 2.3.3.2.1. Valorização agrícola das lamas de ETAR 

 A Directiva 86/278/CEE do Conselho de 12 de Junho 

 A utilização das lamas na agricultura foi o primeiro objecto de regulamentação desta directiva 

visando evitar efeitos nocivos nos solos, na vegetação, nos animais e no homem (art. 1º) resultantes da 

presença de certos metais pesados nas lamas e da toxicidade dos mesmos. Convém, desde logo, 

salientar para efeitos desta directiva o que se entende por lama. De acordo com o que está descrito no 

art. 2º, as lamas são definidas como sendo: 

 As lamas residuais provenientes das estações de depuração que tratam aguas residuais 

domésticas ou urbanas e de outras estações de depuração que tratam águas residuais de 

composição similar as águas domésticas e urbanas; 

 As lamas residuais provenientes de fossas sépticas e de outras instalações similares para o 

tratamento de águas residuais; 

 As lamas residuais provenientes de estações de depuração diferentes das referidas. 

 Gestão definidos nos seus anexos os valores limites de concentrações de metais pesados nos 

solos (Anexo IA), as lamas destinadas à (reciclagem) na agricultura (Anexo IB) e para as quantidades 

anuais de metais pesados que podem ser introduzidos nos solos cultivados com base numa média de 
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10 anos (Anexo IC). Esta directiva concede a possibilidade de os estados-membros procederem à 

regulamentação da utilização das lamas por um dos seguintes procedimentos (art. 5º, nº2): 

 -fixando quantidades máximas das lamas expressas em toneladas de m.s que podem ser 

fornecidas aos solos por unidade de superfície e por ano (Anexo IB); 

 -pelo cumprimento dos valores - limite da quantidade de metais pesados introduzidos no solo 

por unidade de superfície e por unidade de tempo fixados no Anexo IC; 

Sendo que o objectivo será sempre o de garantir que as concentrações de metais pesados no solo não 

ultrapassem os valores - limite estabelecidos no Anexo IA. 

De forma a garantir a prossecução deste objectivo e, com vista a evitar efeitos nocivos da 

utilização das lamas, esta Directiva estabelece no seu art. 7º a obrigatoriedade de os estados-membros 

fixarem intervalos de segurança conforme os tipos de culturas praticados nos solos, e definido nos seus 

Anexos IIA e IIB a periodicidade e os parâmetros a observar nas análises a efectuar quer às lamas quer 

aos solos. 

 

Enquadramento legal nacional  

O Decreto-Lei n.º 446/91, de 22 de Novembro, estabelece o regime jurídico da utilização 

agrícola das lamas de depuração e demais legislação regulamentar, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Directiva n.º 86/278/CE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa à protecção do ambiente e 

em especial dos solos na utilização agrícola das lamas. A necessidade de rever e adequar a legislação 

existente a uma maior exigência do ponto de vista da salvaguarda dos valores ambientais e da saúde 

humana, bem como da evolução verificada na legislação em vigor, impôs a revogação deste quadro 

legislativo sem, contudo, deixar de se assegurar a transposição da citada directiva.  

Assim, com o Decreto-Lei nº 118/2006 de 21 de Junho pretende-se não só clarificar o conceito 

das lamas de composição similar como também alargar o âmbito do licenciamento da aplicação das 

lamas em todos os solos, proibindo-se, a sua aplicação em solos destinados ao modo de produção 

biológico. Mantém-se a preocupação, expressa no anterior regime, relativamente à utilização das 

lamas, preferencialmente, como fertilizantes em solos agrícolas, constituindo esta opção uma operação 

de valorização na qual as lamas são utilizadas como factores produtivos. Contudo, não pode ignorar-se 

que certos metais pesados, eventualmente presentes nas lamas, são perigosos quer para o homem quer 

para as plantas e que também há que ter em consideração a qualidade dos solos, pelo que se estabelece 

a obrigatoriedade da apresentação de análises que garantam o cumprimento dos valores limite 

definidos. Este decreto fixa os valores permitidos para a concentração de metais pesados nos solos 

receptores de lama (Quadro 2.1) e nas lamas destinadas á agricultura (Quadro 2.2). 
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Parâmetro 
Valores limites em solos com 

pH ≤ 5,5 5,5 < pH ≤ 7,0 pH > 7,0(*) 

Cádmio 1 3 4 

Cobre 50 100 200 

Níquel 30 75 110 

Chumbo 50 300 450 

Zinco 150 300 450 

Mercúrio 1 1,5 2 

Crómio 50 200 300 
* Aplicável a solos onde se efectuem culturas com fins comerciais e destinadas unicamente ao 

consumo animal. As direcções regionais de agricultura indicarão o número e a natureza dos 

locais em causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Às lamas de depuração que satisfaçam tais padrões serão na realidade, fertilizantes valiosos 

cuja correcta utilização na fertilização dos solos e das culturas se fará praticamente sem riscos para a 

saúde pública e para o ambiente (Dias, 2004). 

 

 2.3.4. Gestão sustentável das lamas de ETAR 

 A gestão sustentável das lamas passa pela análise de alternativas de processamento e destino 

final das lamas de ETAR que melhorem a sua qualidade. Trata-se de um processo complexo pois 

depende de variados factores como a origem, a quantidade e qualidade das lamas, a região de 

produção, a época de produção, as tecnologias disponíveis para o tratamento e/ou valorização, os 

custos envolvidos, os recursos humanos disponíveis, a politica ambiental da região assim como a 

aceitação pública da estratégia proposta (Duarte et al., 2006).  

 A escolha da alternativa do processamento e destino final das lamas deve ser parte integrante 

do projecto de uma estação de tratamento de águas residuais devido a sua representatividade no custo 

de operação da mesma. No caso das estações já instaladas, deve ser feita uma avaliação das alterações 

Parâmetro Valores limites 

Cádmio 20 

Cobre 1000 

Níquel 300 

Chumbo 750 

Zinco 2500 

Mercúrio 16 

Crómio 1000 

Quadro 2.1. Valores limite de concentração de metais pesados nos solos 

(mg kg
-1

 de m.s.) 

 

Quadro 2.2. Valores limite de concentração de metais pesados nas lamas 

destinadas à agricultura (mg kg
-1

 de m.s.) 
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a realizar para permitir o tratamento das lamas, em termos de área disponível, possibilidades de 

utilização das estruturas já existentes e necessidades de novas construções (Andreoli et al., 2001). 

 De acordo com Andreoli et al. (2001), Duarte et al. (2006) e Spinosa et al. (2006) a análise de 

alternativas de processamento e destino final das lamas, sob o ponto de vista de uma gestão 

sustentável, deve ser feito no sentido de: 

 diminuir a produção, recorrendo a tecnologias de tratamento que produzam menores 

quantidades das lamas; 

 produzir lamas de melhor qualidade de forma a garantir lugar no mercado de utilização bem 

como proporcionar um uso de elevado valor para o produto; 

 reciclar ao máximo a lama produzida. 

 obtenção de uma fonte de energia renovável (biogás) através de processo estabilização das 

lamas. 

 Uma das opções para a gestão das lamas é a sua utilização na agricultura, tendo em conta os 

limites impostos pela legislação. A utilização das lamas na agricultura, tem vantagens como: 

reciclagem de nutrientes (inorgânicos e orgânicos, azoto e fósforo) e matéria orgânica, que melhora a 

qualidade do solo aumentando da porosidade, estabilidade dos agregados, retenção dos líquidos, 

melhora o pH e capacidade de catiónica. 

 Os principais aspectos condicionantes da sustentabilidade e manutenção dos sistemas de 

gestão das lamas são: (1) o nível da tecnologia aplicada; (2) o potencial uso benéfico de lama no 

mercado estendendo a sustentabilidade a todo sistema (Spinosa et al., 2006). Com um elevado nível de 

tecnologia, o trabalho é qualificado, com um menor número de operadores. Isto significa que a solução 

mais adequada deve sempre considerar os contextos económicos. 

Os processos de estabilização de biossólidos com produção de energia, são consideradas vias 

de uso de elevado valor económico, uma vez que, o custo da energia eléctrica no nosso País é elevado, 

e Portugal tem metas a cumprir relativamente à produção de energia geradas por fontes de energia 

renovável (Duarte et al., 2006).  

 

2.4. Principais processos de tratamento das lamas de ETAR 

Os processos de tratamento das lamas podem-se classificar em biológicos, químicos, térmicos 

e integrados (Andreoli et al., 2001). 

De acordo com Ødegaard (2002) e Duarte (2006), os processos integrados são constituídos por 

um pré-tratamento + processo base + pós-tratamento ou por um pré-tratamento + processo base ou, 

ainda, por um processo base + pós-tratamento. Nos processos integrados, o pré-tratamento visa a 

optimização do processo base e o pós-tratamento visam, essencialmente a higienização do biossólido 

estabilizado. 
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Na Figura 2.1 são apresentados os principais processos de tratamento das lamas de ETAR, 

referindo-se qual o grau de tratamento que proporcionam (estabilização ou estabilização + 

higienização). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Principais processos de tratamento das lamas de ETAR 
Fonte: Adaptado de Duarte et al., (2006) 
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Na Figura 2.2 está representado o esquema de um processo integrado tendo como base um 

processo biológico.  

 

Figura 2.1. Principais processos de tratamento das lamas de ETAR 
Fonte: Adaptado de Duarte et al., (2006) 

 

 

2.5. Digestão anaeróbia (DA) 

Actualmente, os biocombustíveis no mercado estão em franca ascensão, devido à instabilidade 

dos fornecimentos de combustíveis fósseis, diminuição das reservas fósseis, acordos internacionais e 

implementação de políticas de protecção ambiental. Todos estes factores têm impulsionado a 

investigação e instalação de infra-estruturas de produção de energia renovável, incluído o biogás. 

A produção de biogás através da DA tem sido encarada como uma das tecnologias mais 

eficientes, sob o ponto de vista energético/ambiental. 

 

 2.5.1. Teoria da digestão anaeróbia 

A DA é um processo que envolve a degradação biológica da matéria orgânica em condições 

de ausência de oxigénio (anaerobiose). A decomposição é levada a cabo através da actividade 

combinada de diferentes populações de microrganismos que degradam a estrutura de materiais 

orgânicos complexos e produzem uma mistura de compostos mais simples onde predomina o metano, 

e contendo ainda CO2 e outros gases em concentrações vestígiais (biogás), o qual apresenta um 

elevado interesse enquanto fonte de energia renovável. 

Pré-Tratamento 

Pré-Tratamento 

Pós-Tratamento 

Pós-Tratamento 
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Na Figura 2.3 está representada um diagrama simplificado onde ocorre a degradação do 

substrato simultaneamente com o crescimento dos microrganismos. O processo incluiu ainda o 

decréscimo e morte das células (Duarte, 2007). 

 

 

 Figura 2.3. Diagrama simplificado do crescimento e decréscimo dos microrganismos 
 Fonte: Adaptado de Duarte (2007) 

 

 2.5.2. Etapas do processo da DA 

 O processo de DA é de longe muito mais complexo do que os processos aeróbios como se 

pode visualizar na Figura 2.4, onde se apresentam os principais processos bioquímicos classificados 

em quatro grupos: hidrólise, fermentação de monómeros, acidogénese/acetogénese e metanogénese. 

Há ainda, a acrescentar, mais dois outros processos. O primeiro resulta da acção das bactérias 

homoacetogénicas, que produzem acetato a partir de bicarbonato e hidrogénio (respiração acetogénica 

do bicarbonato). O segundo corresponde da redução do nitrato e do sulfato a azoto amoniacal e a 

sulfureto pela acção das bactérias redutoras de nitrato e sulfato (Duarte, 1991 e Duarte, 2007). 

 A hidrólise consiste na degradação de polímeros orgânicos, principalmente proteínas, lípidos e 

hidratos de carbono, pela acção de enzimas extracelulares, produzidas por bactérias fermentativas 

hidrolíticas (Turovskiy e Mathai, 2006). Os produtos resultantes deste processo são compostos 

orgânicos mais simples, nomeadamente açúcares solúveis, aminoácidos e ácidos gordos voláteis de 

baixo peso molecular (Duarte, 2006). 

 Na acidogénese, as bactérias fermentativas acidogénicas metabolizam os compostos orgânicos 

simples formados na etapa anterior até produtos mais simples, tais como álcoois, aldeídos, cetonas e 

ácidos gordos voláteis (AGV) de cadeia curta (ácidos acético, propiónico e butírico), CO2 e H2 

(Chernicharo, 1997). 

 Na terceira fase do processo, acetogénese, os produtos resultantes da acidogénese são 

oxidados em acetato, CO2 e H2, que constituem o substrato para a produção de metano (Andreoli et al., 

2001). 

Decréscimo 

 

Crescimento 
Substrato 

Biomassa 

Produtos 
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 A metanogénese é a etapa final do processo de degradação, realizada pelas bactérias 

metanogénicas (Duarte, 1991). 

 Analisando a Figura 2.4. (Duarte, 1991) pode concluir-se que, cerca de 30% do acetato total 

formado, é produzido pelas bactérias acetogénicas. Também o propionato e butirato são, 

essencialmente formados através deste processo metabólico e são convertidas em acetato através das 

bactérias “hidrogenogénicas”, cuja contribuição para formação do acetato produzidoé de cerca de 

60%. Cerca de 70% do material orgânico sofre degradação através desta sequência de mecanismos. A 

conversão do formiato, hidrogénio e dióxido de carbono produz apenas 10% do acetato total. O 

balanço final mostra, portanto, que 70% de metano total produzido provem do metabolismo do 

“acetato”, sendo os restantes 30% devidos à redução do CO2 pelo hidrogénio. 

 

Figura 2.4. Microbiologia básica e fluxo de massas das etapas do processo da digestão 

 anaeróbia 
Fonte: Adaptado de Duarte (1991) 
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2.5.3. Factores ambientais 

 Num sistema de DA, a acidogénese e metanogénese estão em equilíbrio dinâmico, isto é, após 

os compostos orgânicos voláteis serem convertidos em ácidos e hidrogénio, estes são simultaneamente 

convertidos em metano e dióxido de carbono. O crescimento de microrganismos pode ser afectado 

negativamente por pequenas mudanças de pH e de temperatura. Quando isso acontece, a conversão 

dos ácidos voláteis e hidrogénio para o metano e dióxido de carbono é mais lenta (Turovskiy e Mathai, 

2006). 

 

 Temperatura 

 A influência da temperatura nos processos de DA é extremamente importante, quer do ponto 

de vista cinético quer do ponto de vista termodinâmico. Em particular, a metanogénese é fortemente 

influenciada por este parâmetro, já que as taxas de degradação e de coeficientes de crescimento são 

dependentes da temperatura (Duarte, 2007). Segundo Bouallagui et al. (2004) o processo de DA pode 

decorrer em três diferentes gamas de temperatura:  

15-25ºC (psicrofílica); 

30-40ºC (mesofílica); 

50-60ºC (termofílica). 

A temperatura mais favorável ao crescimento dos microrganismos é de 35ºC, ou valores 

superior na gama dos 55ºC. A opção mais adoptada corresponde a uso de digestores que funcionam na 

gama mesofílica, uma vez que esta gama de temperatura assegura as condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento dos microrganismos e garante a melhor eficiência e estabilidade do processo (Santos, 

2000). 

  

 pH e alcalinidade 

 Turovskiy e Mathai (2006), afirmam que as bactérias produtoras de CH4 são extremamente 

sensíveis ao pH, apresentando um crescimento óptimo na gama de pH entre 6,8 e 7,2. Os ácidos 

voláteis, produzidos na fase acidogénica contribuem para o decréscimo do pH. Uma vez que as 

bactérias presentes se encontram em simbiose, o decréscimo do pH, pode ser invertido, através das 

bactérias formadoras de metano, que tamponizam o meio. A alcalinidade é uma medida da capacidade 

tampão do efluente no digestor, e representa o teor da solução em bicarbonato/carbonato, amoníaco e 

hidróxido (Duarte, 1991).  
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As lamas mistas provenientes do tratamento das águas residuais, raramente possuem o teor de 

alcalinidade óptimo para que o processo de DA decorra. Para ultrapassar esta problemática e manter o 

pH na gama óptima é necessário adicionar 2000 a 4000 mg/L CaCO3 (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

Nutrientes 

Apesar da presença do carbono orgânico ser importante no processo da DA, muitas 

substâncias, quer orgânicas quer inorgânicas, que são necessárias para que o processo de DA decorra 

de um modo optimizado. É necessário fósforo e azoto (designados por macronutrientes), enxofre, 

vitaminas e alguns elementos minerais (Fe, Ni, Ca, Na, Ba, Mo, Se, e Co, genericamente designados 

por micronutrientes). Contudo, deve-se ter em conta, se um certo nível de um determinado 

micronutrientes é ultrapassado isto pode ter um efeito inibitório (Duarte, 2007). Segundo Chernicharo 

(1997), os micronutrientes, responsáveis por cerca de 4% peso seco das células, são também 

necessários ao processo da DA. Nutrientes como o S, Fe, Ni, bem como o cobalto, molibdénio e 

selénio são necessários para a estimulação nutricional das bactérias metanogénicas. Os requisitos 

recomendados para o ferro, cobalto, níquel e zinco são respectivamente 0,02, 0,004, 0,003, e de 0,02 

mg / g de acetato produzido (Metcalf & Eddy, 2003). 

 

 

Substâncias tóxicas 

 As bactérias metanogénicas são especialmente sensíveis à presença de certas substâncias que, 

em determinadas concentrações podem ser designados por inibidores ou, mais genericamente, tóxicos 

(Duarte, 2007). As lamas de águas residuais domésticas normalmente têm baixas concentrações de 

metais catiões (sódio, potássio, cálcio e magnésio). No entanto, importantes contribuições podem vir 

de descargas industriais e da adição de materiais de carácter alcalino para o controlo do pH. O 

amoníaco, produzido durante a digestão anaeróbia, pode atingir elevadas concentrações de toxicidade 

na lama. Azoto amoniacal com concentrações superiores a 1000 mg / L pode ser altamente tóxico 

(Turovskiy e Mathai, 2006). 

 Muitas investigações apontam para o facto de que a presença de elevadas concentrações de 

AGV provoca em um desequilíbrio no processo, alterando factores como o pH. Outros compostos 

como os metais pesados Zn, Cu e Cd podem provocar a inibição e toxicidade no sistema, mesmo em 

pequenas concentrações (Santos, 2000). 
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 2.5.4. DA convencional (regime mesofílico) 

 Na Figura 2.5 apresenta-se um diagrama que mostra esquematicamente relação entre fracções 

SV e sólidos fixos das lamas brutas e as fracções gasosas e LMD. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama da conversão dos sólidos voláteis no processo de DA (ref.: matéria seca) 
Fonte: Adaptado de Duarte (2007) 

 

 Neste diagrama consideram-se 1000 kg de matéria seca de lama bruta mista (lamas primárias 

+ lamas secundárias), contendo uma concentração média de sólidos voláteis de 75%. Realça-se que 

nem todos os sólidos voláteis presentes numa lama são biodegradáveis. Aproximadamente 50-60% da 

quantidade inicial de sólidos voláteis que entram num processo de DA convencional, em regime 

mesofílico, permanecem na lama digerida (Duarte, 2006). 

 A produção de biogás, num processo de DA, é função da carga de alimentação do digestor e 

do grau de gaseificação ocorrida no digestor. As taxas médias de produção de gás situam-se entre 0,75 

e 1,0 m
3
/kg sólidos voláteis degradados. O conteúdo em metano do gás é de 60-70% (em volume). O 

poder calorífico do biogás, contendo 70% de metano é de cerca de 6,5 kW/m
3
 (Andreoli et al., 2001). 

 A energia contida no gás produzido num processo de DA pode ser utilizada para aquecer a 

lama bruta e manter o digestor à temperatura óptima. Pode ainda, ser utilizada, através de processos de 

co-geração, a produção energia térmica e eléctrica (Agro.Ges, 2005). 
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 Vantagens e desvantagens da DA mesofílica 

 De Acordo com Duarte (2007), as principais vantagens da DA mesofílica comparada com 

outros processos de estabilização das lamas são: 

 A produção de biogás como fonte de energia; 

 A redução de volume das lamas em cerca de 25 a 40%, através da conversão da MO em CH4, 

CO2 e água. A diminuição do volume das lamas pode resultar numa redução dos custos 

associados ao destino final destas; 

 A melhoria do valor fertilizante/energético do resíduo. As lamas digeridas anaerobicamente 

contêm nutrientes e MO podendo contribuir para a melhoria da fertilidade e textura dos solos; 

 A eliminação de patogénicos e sementes de ervas; 

 A redução do potencial contaminante do resíduo; 

 Eliminação de odores. 

 As principais desvantagens da DA são: 

 Custo inicial elevado; 

 Tempo de retenção hidráulico longo de modo a manter a população de bactérias 

metanogénicas; 

 O sobrenadante resultante deste processo necessita de tratamento complementar para cumprir 

as normas de descarga no meio receptor natural; 

 Não ocorre uma destruição completa dos SV; 

 Grande sensibilidade a variações das cargas poluentes do processo, sendo necessário o 

controlo das condições operacionais. 

 

 2.5.5. Digestão anaeróbia termofílica 

 O processo de DA termofílica assenta nos mesmos princípios que a DA mesofílica, tendo 

como principal diferença a gama de temperaturas que opera. Na DA termofílica, a temperatura da 

lama no interior do digestor deverá estar compreendida entre 50 e 70º C, sendo a taxa de degradação 

de sólidos voláteis superior e, normalmente, dando origem a maior produção de biogás. 
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 A principal vantagem da DA termofílica reside na maior destruição dos microrganismos 

patogénicos, comparativamente à DA no regime mesofílico, constituindo um processo de tratamento 

avançado, dando origem a uma lama estabilizada e higienizada (Agro.Ges, 2005). 

 O balanço em termos energéticos da DA termofílica, apesar de haver maior produção de 

biogás, não é tão favorável como na digestão DA mesofílica, uma vez que a energia necessária para 

manter a temperatura do digestor adequada é superior a produção do biogás (Agro.Ges, 2005). 

 

 2.5.6. Biogás 

 2.5.6.1. Composição e propriedades da biogás 

 O biogás é um subproduto da DA de baixa densidade, incolor, geralmente inodoro (se não 

contiver demasiadas impurezas) e insolúvel em água. O biogás é constituído por uma mistura de gases 

cujo tipo e concentração variam de acordo com as características do resíduo e as condições 

operacionais do processo da DA (Andreoli et al., 2001). De qualquer forma, esta mistura é 

essencialmente constituída por metano com valores médios na ordem de 65 a 75%, por dióxido de 

carbono aproximadamente 30 a 35%, e outros gases: H2, H2S, monóxido de carbono (Turovskiy e 

Mathai, 2006). O seu poder calorífico está directamente relacionado com a quantidade de metano 

existente na mistura gasosa (Rosso et al., 2007). A sua elevada concentração em metano é óptimo para 

a produção de calor, e mesmo como combustível para motores de explosão (Gestão de Energia, 2003). 

 

  

 2.5.6.2. Produção de biogás e co-geração 

 O volume total de biogás produzido aumenta de acordo com o aumento da carga (expressa em 

SV ou carência química de oxigénio (CQO)). As taxas médias de produção de biogás através da 

biometanização das lamas de ETAR, situam-se entre 0,8 e 1,1 m
3
 kg

-1
 de SV degradados (Turovskiy e 

Mathai, 2006). Os mesmos autores referem que a taxa de SV eliminados depende das características 

da lama e dos parâmetros operacionais do processo de digestão anaeróbia (DA).  

 A previsão da quantidade teórica de SV degradados num sistema de DA pode ser calculada 

através da equação 2.1. proposta por Liptak (2000): 

   Vd = 13,7 Χ log (t) + 18,94  equação 2.1 

Onde, Vd representa SV degradados (%); t representa Tempo Retenção Hidráulico (dias). 
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 Relativamente à equivalência em termos energéticos entre 1m
3
 de biogás e outros 

combustíveis está apresentada na Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

   

  Figura 2.6. Equivalência em termos energéticos do biogás com outros  

  combustíveis 
  Fonte: Adaptado de Duarte (2008) 

 O biogás produzido na fase final da DA (metanogénese) como produto da conversão de 

compostos orgânicos (AGV), em compostos mais simples como metano, dióxido de carbono, 

hidrogénio, etc., é utilizável energeticamente para produção de energia eléctrica e calorífica (co-

geração). 

 

 2.5.7. Parâmetros para avaliação do rendimento do processo DA 

 Segundo Duarte (2007), o rendimento da DA pode ser avaliado através de três parâmetros: 

 Produção específica de gás: (specific gas production (SGP)) expressa em m
3 

biogás/kg substrato de 

alimentação que é a quantidade de biogás produzido por unidade de substrato que alimenta o digestor:

   SGP = Qbiogás/ (Q Χ S)  equação 2.2 

onde, Qbiogás é a taxa de fluxo de biogás (m
3
/dia). Por exemplo, pode-se considerar em termos de SV da 

alimentação, como m
3

 biogás/kg substrato de alimentação. SGP é muitas vezes utilizado para comparar o 

desempenho de diferentes processos anaeróbios. 

 Bolzonella et al. (2004) indica uma relação entre SGP e o tempo de retenção: quanto maior o 

tempo de retenção menor produção especifica de biogás. 

 Taxa de produção de gás (gas production rate (GPR)) expressa em m
3

 biogás/m
3 

reactor dia que é o 

biogás produzido por unidade de volume do reactor e de tempo: 

   GPR = Qbiogás/ V  equação 2.3 

0,8 L de 

gasolina 

1,3 L de álcool 

0,7 L de 

gasóleo 

0,3 m3 de 

propano 

7 kWh 

1,5 m3 de gás 

da cidade 

1 m
3
 

biogás 
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 Rendimento de remoção de substrato: (substrate removal yield η) em %. Este parâmetro é 

adimensional e definido como a percentagem de substrato removido no digestor e dado por: 

   η = (S - Se)/ S Χ 100  equação 2.4 

onde Se é a concentração de SVT presentes no efluente (kg/m
3
). As unidades usadas para a 

concentração recorre, normalmente em SVT ou CQO. 

 

 2.5.8. Co-digestão anaeróbia 

 A digestão anaeróbia pode ser usada para tratamento de muitos tipos dos resíduos orgânicos, 

entre os quais se encontram as lamas activadas. Nos últimos anos essas possibilidades tem recebido 

muita atenção, sob o ponto vista técnico, económico e ambiental, uma vez que dela resulta o aumento 

de produção de biogás (energia renovável) e tratamento e valorização energética/agronómica dos 

resíduos orgânicos. 

 Geralmente, o factor chave da co-digestão é equilíbrio entre de diferentes parâmetros na 

mistura dos co-substratos, como se ilustra na Figura 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.7. O balanço da co-digestão 
 Fonte: Adaptado de Mata-Alvarez (2003) 

 

 O equilíbrio de nutrientes, uma apropriada razão C/N e um pH estável são pré-requisitos para 

um desempenho adequado do processo da co-digestão. A co-digestão pode ser aplicada nas unidades 

de digestão existentes sem grandes investimentos, contribuindo deste modo para o tratamento de dois 

dos maiores fluxos de resíduos do origem urbana (lamas de ETAR e fracção orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos (FORSU)) (Duarte et al., 2006). Este processo depende e eficaz características destes 

dois substratos, cuja combinação se complementa, como se mostra na Figura 2.8. 

Resíduo A Resíduo B 

Macro e Micro nutrientes 

Razão C/N 

Compostos inibidores/tóxicos 

Matéria orgânica biodegradável 

Matéria seca 
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 Figura 2.8. Características dos substratos FORSU e lamas de ETAR 
 Fonte: Adaptado de Duarte et al. (2006) 

 

 2.5.9. Benefícios da co-digestão 

 A co-digestão de lama mista com os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis é vantajosa 

permitindo obter níveis elevados de produção de biogás. Zupančič et al. (2007) afirma que durante o 

processo de co-digestão de lama mista com os resíduos orgânicos, verifica-se uma degradação, 

praticamente completa, da matéria orgânica, e por este motivo, um aumento da taxa de produção de 

biogás.  

 Na perspectiva das indústrias agro-alimentares a co-digestão dos seus resíduos orgânicos com 

as lamas de ETAR municipais pode evitar investimentos avultados para os sistemas de tratamento 

biológico. Numa unidade industrial que tenha um sistema de tratamento biológico implementado, a 

co-digestão poderá ser uma solução interessante para a gestão das lamas orgânicas geradas no seu 

complexo fabril (Santos, 2000). 

 Finalmente, a co-digestão permite a eliminação dos resíduos orgânicos produzidos numa 

ETAR, tais como as gorduras provenientes de pré-tratamento da fase líquida que aflui à estação de 

tratamento. Este resíduo misturado com as lamas mistas que alimentam o digestor não conduz a 

alterações significativas nos parâmetros físico-químicos dos biossólido produzidos. Este facto deve-se 

a que a matéria orgânica presente nas gorduras, ser quase na totalidade, biodegradada através do 

processo de co-digestão (Davidsson et al., 2007). O estudo de Luostarinen et al. (2008) mostrou que a 

co-digestão das lamas com as gorduras pode ser benéfico para o desempenho duma ETAR, devido ao 

aumento da produção de biogás, mas a quantidade das gorduras a adicionar deve ser planeada 

cuidadosamente para evitar uma sobrecarga do digestor em carga orgânica e, consequentemente, 

causar problemas operacionais que podem levar ao decréscimo da produção de biogás.  

 

Caracterização FORSU Lamas de ETAR 

Conteúdo de macro e micro nutrientes 

Razão C/N 

Conteúdo de matéria orgânica 

biodegradável 

Conteúdo de sólidos totais 

Elevado Baixo 
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 2.5.10. Processos integrados da DA 

 Às actuais estratégias de gestão de biossólidos, conduz à necessidade de integrar módulos de 

pré-tratamento e/ou pós-tratamento da DA, constituindo assim um processo integrado. 

 Os processos integrados em que a DA é antecedidos por um pré-tratamento, podem promover 

a optimização de processo da DA e/ou a higienização da lama, seguido, ou não, de um pós-tratamento 

que, normalmente, visa a higienização da lama, o aumento da desidratabilidade da lama e a redução do 

volume de biossólido final (Agro.Ges, 2005). 

 

 Tratamento aeróbio termofílico + digestão anaeróbia 

 Este tratamento é muito utilizado em estações de tratamento de águas residuais de média e 

grande dimensão. As unidades de tratamento devem ser projectadas de acordo com as seguintes 

especificações: 

 Tempo mínimo de permanência a 60º C num reactor aeróbio de pré-tratamento – 4 horas. 

 Tempo mínimo de permanência a 35º C num reactor de DA – 12 horas. 

 Este tratamento integrado é um método efectivo e fiável para o cumprimento da legislação. As 

análises microbiológicas comprovam esta eficácia. A produção de biogás é aproximada 1,0 m
3
 kg

-1
 de 

SV degradados, obtendo-se uma redução típica dos sólidos voláteis da ordem dos 35 – 45% (Ødegaard 

et al., 2002). 

 

 Pré-pasteurização + digestão anaeróbia 

 Esta variadade de tratamento tem sido particularmente utilizada em estações de grandes 

dimensões. As unidades têm que ser projectadas de acordo com os seguintes critérios: 

 Mínimo de 30 minutos a 70º C na etapa de pasteurização. 

 Mínimo de 15 dias a 35º C na etapa de DA 

 A experiência comprova que esta solução de tratamento é muito adequada para todas as 

unidades onde se pretendem alcançar os critérios de desinfecção. Os valores típicos de produção de 

biogás, consumo de polímero e redução dos sólidos voláteis são idênticos aos do processo referido 

anteriormente (Ødegaard et al., 2002). 
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 Hidrólise térmica + digestão anaeróbia com co-geração 

 A tecnologia da hidrólise térmica seguida de DA das lamas de ETAR foi desenvolvida pela 

companhia norueguesa Cambi AS que a tornou disponível no mercado. Por esta razão, esta tecnologia 

é, muitas vezes, designada por CAMBI (Ødegaard et al., 2002). 

 A temperatura durante o processo da hidrólise térmica, refere o mesmo autor, atinge os 160º C 

e tem uma duração de 30 minutos. A lama submetida a este pré-tratamento, cumpre todos os critérios 

legislados, apresentando um elevado grau de higienização. 

 A fase da hidrólise ocorre em três etapas sendo, as lamas aquecidas de 80º C (através de um 

permutador de calor) na primeira etapa. Na segunda etapa a lama é aquecida entre 80 e 120º C e, 

finalmente na terceira etapa a lama é aquecida de 120 a 160º C. 

 

 No entanto, Bougrier et al. (2006) e outros apresentam outra gama de temperatura, para o 

processo de hidrólise térmica - de 190º C com uma duração de 15 minutos, o que conduz um aumento 

da produção de biogás de cerca de 25%. 

 Este processo permite a obtenção de um produto de alta qualidade, maximiza a recuperação do 

biogás para geração de uma energia renovável, que pode ser utilizado para o processo de hidrólise 

térmica, o que torna o balanço energético positivo (Agro.Ges, 2005). 

 

 Digestão anaeróbia + secagem térmica 

 Este pós-tratamento é frequentemente utilizado em estações de tratamento de águas residuais 

de médias e grandes dimensões. O processo ocorre à temperatura de 80 – 90º C com a duração de 30 

minutos (Ødegaard et al., 2002). O biossólido obtido, que apresentam um aspecto granular, 

estabilizado e higienizado, contem um teor de sólidos da ordem dos 90%, o que implica uma redução 

drástica do volume dos biossólidos (Andreoli et al., 2001). 
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   3. Caracterização da  

    ETAR de Chelas 

 3.1. A ETAR de Chelas 

 O Subsistema de Chelas é gerido pela SIMTEJO – Saneamento Integrado dos Municípios do 

Tejo e Trancão, empresa do Grupo Águas de Portugal e que tem como accionistas além da Águas de 

Portugal, as Câmaras Municipais de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Mafra e Vila Franca de Xira. 

A SIMTEJO é a entidade responsável pelo tratamento dos efluentes produzidos nos concelhos acima 

referidos, atendendo perto de 1.500.000 habitantes numa área de cerca de 1000 km
2
. 

 O Subsistema de Chelas (ETAR) serve, total ou parcialmente, 18 das freguesias da cidade de 

Lisboa. Está dimensionado para tratar 52.500 m
3
/dia de águas residuais urbanas, o que corresponde a 

cerca de 211.000 habitantes equivalentes. 

 A ETAR (Figura 3.1) iniciou o seu funcionamento apenas com tratamento primário, seguido 

de desinfecção com cloro, em Dezembro de 1989. Em Março de 2001 a estação inaugurou uma linha 

de tratamento bastante diferente e completa, passando-se a dispor de um tratamento terciário de 

efluentes. 
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Figura 3.1. A ETAR de Chelas 
Fonte: Adaptado de SIMTEJO 

 

 O Subsistema é constituído pela ETAR Nereida (nome de uma das Tágides de Camões) e pelo 

sistema interceptor, que inclui cinco estações elevatórias, responsável pela recolha das águas residuais 

da zona baixa entre a Calçada do Grilo (Xabregas) e Alfama/Santa Apolónia. A água sofre um 

tratamento destinado a garantir que a sua descarga no meio receptor se faz de acordo com a legislação 

em vigor, incluindo a remoção do azoto e a desinfecção final de toda a água tratada para poder ser 

reutilizada em fins de segunda linha (lavagem de ruas, rega de jardins, combate a incêndios, etc.). 

 As lamas produzidas na ETAR são enviadas, após tratamento adequado, para valorização 

agrícola, onde irão ser usadas como fertilizante. De salientar que o tratamento das lamas, recorrendo à 

DA, permite a produção de energia eléctrica e térmica num sistema de co-geração, que é depois 

reutilizada na instalação. Há também uma grande preocupação em garantir que a ETAR, instalada 

dentro da cidade, não tenha um impacto negativo junto das populações vizinhas, pelo que todas as 

zonas onde existe a formação de maus odores estão confinadas e o ar aí retido é desodorizado antes de 

libertado para a atmosfera. 
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 O processo de tratamento adoptado na ETAR pode dividir-se em quatro linhas distintas: 

tratamento do efluente (fase líquida), tratamento das lamas (fase sólida) e tratamento do biogás (fase 

gasosa), tratamento de odores, conforme representado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. O esquema do processo de tratamento adaptado na ETAR de Chelas 

 

 3.1.1. Tratamento da fase líquida 

 O tratamento da fase líquida é a fase mais importante no processo da ETAR, embora não seja 

o ponto central deste trabalho, cujo objectivo principal é a optimização de produção de biogás através 

da DA. O esquema de tratamento da fase líquida compreende as seguintes etapas e operações: pré-

tratamento, decantação primária, tratamento biológico, decantação secundária, tratamento terciário. 

. 

  

 3.1.1.1. Pré-tratamento 

 As águas residuais provenientes dos emissários da zona baixa de Lisboa, localizados entre a 

Calçada do Grilo (Xabregas) e Alfama/Santa Apolónia são drenadas por gravidade para a ETAR, onde 

se efectua 
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a alimentação à Obra – de - Entrada (Figura 3.3). 

A remoção da componente sólida grosseira 

efectua-se com uma grelha equipada com limpa 

grelhos automáticos (tamisagem), através de uso 

de três tamisadores (Figura 3.4), que promove a 

retenção de sólidos  

de grandes dimensões que ainda não haviam sido 

retirados até esse ponto. Os resíduos capturados 

pelas grades são lançados sobre tapetes 

transportadores, até ao respectivo contentor. 

 O efluente proveniente da gradagem é encaminhado para os dois desarenadores e 

desengorduradores, que funcionam em paralelo. O lavador das areias, o separador de flutuantes e os 

respectivos tapetes transportadores encontram-se instalados no edifício de pré-tratamento. 

 Os desarenadores/desengorduradores (Figura 3.5), de forma rectangular, estão equipados com 

uma ponte raspadora com dupla função: raspagem de fundo, para remoção das areias, e raspagem de 

superfície, para remoção de gorduras. A separação das gorduras é favorecida pela insuflação de ar, por 

intermédio de dois compressores, sendo um de reserva. Esta insuflação de ar vai também facilitar a 

decantação das partículas discretas (areias), mantendo simultaneamente em suspensão a matéria 

orgânica transportada pela água residual. 

 As gorduras recolhidas na caleira, são arrastadas, com a ajuda da injecção de água para o 

escumador, onde são separadas da água, por raspagem superficial, e descarregadas num contentor. 

 

 

 

 

Figura 3.5. Desarenadores/Desengorduradores 

Figura 3.4. Gradagem + Tamisagem 

 

Figura 3.3. Obra –de - Entrada 
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  3.1.1.2. Decantação primária 

 O objectivo da decantação primária é a separação das matérias flutuantes presentes, 

essencialmente, na fase líquida, das partículas em suspensão presentes na fase sólida. 

 Após a operação de desarenamento/desengorduramento, o efluente é encaminhado para a 

etapa da decantação primária, constituída por 6 decantadores rectangulares do tipo lamelar (Figura 

3.6). Desta forma, a deposição das partículas sedimentáveis é acelerada, sendo o líquido clarificado 

recolhido pelos descarregadores de superfície. O efluente entra nos decantadores por orifícios que se 

situam próximo da soleira do tanque, decorrendo o processo de decantação em contra-corrente ao 

fluxo ascensional, em caleiras dispostas longitudinalmente na superfície, por meio de placas em PVC, 

inclinadas a 55%. 

 

Figura 3.6. Decantação primária 

 

 As lamas primárias depositam-se no fundo dos decantadores e são arrastadas por um raspador, 

para a fossa de extracção, a partir da qual são bombadas para a etapa de espessamento. O caudal total 

das lamas primárias enviadas para espessamento é contabilizado através de um caudalímetro 

electromagnético, com informação no sistema de supervisão. 

 

 3.1.1.3. Tratamento Biológico 

 A depuração biológica na ETAR é efectuada em duas linhas de tratamento idênticas, sendo 

cada uma delas constituído por dois reactores em série: 

 Primeiro em condição anóxica; 

 Segundo em condição aeróbia. 

 O caudal de ar necessário para a zona de arejamento é fornecido por compressores de ar com 

um caudal unitário variável entre 9000 e 12500 Nm
3
/h. A injecção de ar é efectuada através de discos 

de membranas em elastómero (tipo Flexazur T78). 
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 3.1.1.4. Decantação secundária 

 Após a desgasificação, o efluente é encaminhado, a partir de uma caleira lateral, para os 4 

decantadores secundários duplos. Para garantir a distribuição do caudal aos decantadores secundários, 

existem caixas de repartição. Os decantadores secundários são do tipo rectangular e com fundo sem 

inclinação longitudinal (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Decantação secundária 

  

 Cada decantador está equipado com uma ponte, com raspagem de fundo e com sucção, através 

de sifonagem, para extracção das lamas sedimentadas, que são depois recolhidas numa caleira e 

recirculadas, graviticamente, para a zona anóxica ou para a zona aeróbio de reactor biológico. O 

objectivo da recirculação é a manutenção de uma concentração suficiente das lamas activadas no 

reactor biológico, de modo a garantir o grau de tratamento pretendido e a favorecer o desenvolvimento 

de espécies mais complexas, que necessitam de maiores tempos de permanência no sistema. Estas 

pontes movimentam-se longitudinalmente, tipo vai e vem, removendo as lamas de forma contínua, 

encontrando-se também equipadas com raspadores de superfície, de afinação manual, que 

encaminham as matérias flutuantes para a caixa de aspiração das lamas e daí para o reactor biológico. 

O efluente clarificado é então encaminhado para a etapa seguinte do tratamento, a filtração. 

 

 3.1.1.5. Tratamento terciário 

 A saída do tratamento biológico, o efluente clarificado é submetido a um tratamento terciário. 

O processo de filtração é realizado num conjunto de filtros de areia aberta (tipo Aquazur V de patente 

Degrémont), a retenção das materiais em suspensão no filtro, aumenta a transmitância da água filtrada 

favorecendo o tratamento subsequente de desinfecção por ultra violeta. 
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 Filtração 

 O efluente clarificado proveniente dos 

decantadores secundários é encaminhado para uma 

caleira central e distribuído equitativamente pelos 4 

filtros de areia (Figura 3.8) através de descarregadores, 

passando para o inferior de cada filtro através de dois 

orifícios imersos, localizados lateralmente numa das 

paredes do topo. A turvação é controlada em contínuo, 

através de uma sonda instalada na caleira central, com 

indicação no local e transmissão de dados à supervisão. 

 Desinfecção 

 O sistema de desinfecção por UV instalado é o 

Aquaray 40, do tipo aberto, com lâmpadas de baixa 

pressão, dispostas na vertical (Figura 3.9). 

O efluente circula perpendicularmente às lâmpadas, 

criando um fluxo pistão que assegura uma exposição 

máxima à radiação U.V.. Este sistema é constituído por 

28 módulos, instalados em 7 fiadas de 4, sendo cada 

módulo constituído por 40 lâmpadas. O número de 

módulos em funcionamento é determinado automaticamente em função do caudal proveniente de 

sistema de água filtrada, sendo que, por defeito, o controlador assegura sempre 4 módulos em serviço, 

mesmo que o caudal seja nulo. 

  

 3.1.2. Tratamento da fase sólida 

 O esquema do tratamento da fase sólida (lamas) (Figura 3.2) constitui um ponto extremamente 

importante em função da produção de biogás no que se refere à realização deste trabalho. Este 

processo pode ser dividido em 4 etapas: espessamento, flotação, estabilização e desidratação. 

 

 

 

 

Figura 3.8. Sistema de Filtração 

Figura 3.9. Desinfecção por UV 
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 3.1.2.1. Espessamento 

 As lamas primárias provenientes dos decantadores lamelares são bombadas para o espessador, 

sendo o caudal contabilizado por um caudalímetro electromagnético e a sua concentração 

monitorizada por um turbidìmetro instalado à entrada do espessador. 

 Os espessadores de forma circular, equipados com ponte raspadora de fundo de accionamento 

central, cuja principal função é a de promover a homogeneização das lamas, de modo a evitar a sua 

estratificação em camadas de água/lamas/água, o que facilita a libertação da água intersticial e gases e, 

simultaneamente, efectuar o arrastamento das lamas espessadas para o poço central de extracção das 

lamas. 

 As lamas espessadas são bombadas para o tanque de mistura das lamas através de um grupo 

electrobomba de veio excêntrico, que aspira as lamas do fundo do espessador e as eleva para este 

tanque (para onde afluem igualmente as lamas secundárias provenientes do flotador).  

 Ao serem espessadas, as lamas libertam água, designada por sobrenadante, que é recolhido 

para uma caleira, a toda a volta do órgão, através de vários descarregadores. Daqui, o sobrenadante é 

encaminhado para a caixa de saída do espessador e retoma à decantação primária. 

  

 3.1.2.2. Flotação (lamas secundárias em excesso) 

 As lamas secundárias em excesso são conduzidas ao flotador, através de grupos electrobomba, 

instalados nos desgasificadores dos reactores biológicos. A água residual é pressurizada, em 

simultâneo com a adição de ar comprimido, sendo descarregada para a zona de flotação, onde ocorre a 

descompressão. O ar é então libertado por toda a massa líquido/lama, na forma de pequenas bolhas, as 

quais se associam à matéria em suspensão, arrastando-a até à superfície do líquido. 

 As lamas flotadas acumuladas na superfície são raspadas permanentemente pela ponte 

raspadora sendo depois conduzidas, graviticamente, para o tanque de mistura das lamas (onde são 

misturadas com as lamas primárias espessadas, provenientes do espessamento gravítico). 

 3.1.2.3. Tanque da mistura das lamas 

 Ao tanque de mistura das lamas aflui, por bombagem, as lamas primárias espessadas, e das 

lamas secundárias flotadas, provenientes do flotador. Este tanque equipado com um electroagitador de 

eixo vertical de velocidade rápida, responsável pela desgasificação e homogeneização das lamas. 

Seguidamente as lamas mistas provenientes do tanque de mistura são enviadas para os digestores 
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anaeróbios, através de dois grupos electrobomba ou, no caso de indisponibilidades destes, para a 

desidratação, através de dois grupos electrobomba. 

 Em cada linha de alimentação aos dois digestores, existe um caudalímetro, para monitorização 

do caudal instantâneo e totalizador, com registo das medições e, transmissão dos dados para a entidade 

de supervisão. Para efectuar o condicionamento das lamas mistas e manter o pH numa faixa adequada 

às necessidades da digestão, adiciona-se a cal no tanque de mistura das lamas. Para este efeito, existe 

um sistema de preparação e dosagem, constituído por uma cuba onde é efectuada a preparação da cal, 

e as respectivas bombas doseadoras. 

 

 3.1.2.4. Estabilização 

 O processo de estabilização das lamas é DA (Digestor A e Digestor B) (Figura 3.10). A 

alimentação a cada digestor é efectuada de forma independente, por bombagem a partir do tanque das 

lamas mistas, sendo que os dois digestores funcionam em paralelo. Estes órgãos são construídos em 

betão com parede dupla, cilíndricos, de fundo cónico e cobertura fixa em betão armado. A digestão 

das lamas realiza-se em regime mesofílico a 

temperatura de 30 a 35ºC, sendo a mesma garantida 

através da recirculação de uma fracção das lamas 

aos permutadores de lama/água quente, do tipo 

espiral. O tempo de retenção hidráulico dos 

digestores é de cerca de 18 dias, com carga máxima 

de sólidos suspensos voláteis de 2,5kg SSV/dia. m
3
, 

sendo o volume de cada um dos digestores de 1800 

m
3
. Assim, no inferior de cada digestor, as lamas 

são admitidas numa caixa de mistura das lamas 

frescas/lamas aquecidas, de modo a promover a 

uniformização da temperatura, evitando choques térmicos nos digestores. As lamas digeridas são 

encaminhadas para um tanque das lamas digeridas, equipado com um agitador das lamas. A 

homogeneização das lamas digeridas permite a obtenção de melhores desempenhos na etapa a jusante, 

uma vez que permite uma alimentação contínua às centrífugas e, portanto, amortece as variações de 

caudal provocadas pelo regime de alimentação aos digestores. 

 

 

Figura 3.10. Digestor Anaeróbio 
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 3.1.2.5. Desidratação das lamas 

  A partir do tanque das lamas digeridas, as lamas 

são bombadas, através de duas bombas de parafuso, para 

a etapa de desidratação, constituída por duas 

centrífugas, que funcionam em paralelo (Figura 3.11). 

Para controlar o caudal de alimentação das lamas, 

existem dois medidores de caudal, um para cada 

centrífuga. Os valores medidos por estes aparelhos, 

caudal instantâneo e totalizador, para além do registo 

indicação local, toda a informação registada é 

transmitida para a entidade de supervisão. Cada uma 

das centrífugas é constituída por um rotor cilíndrico-cónico rodando entre duas chumaceiras 

suportadas por uma armação. O rotor compreende uma camisa, correspondente à câmara de 

decantação, um parafuso transportador e um redutor. Para obter o nível de sicidade pretendido nas 

lamas desidratadas, é necessário adicionar polímero. Para esse efeito existe uma unidade de 

preparação, maturação e dosagem de polímero, o qual é injectado na tubagem de adução das lamas às 

centrífugas. As lamas desidratadas, através de parafusos transportadores são descarregadas num 

misturador cal/lamas. O acondicionamento das lamas é feito num silo e o seu destino final é 

valorização agrícola. 

 

 3.1.3. Tratamento e alimentação de biogás ao grupo de co-geração 

 O processo de DA das lamas mistas (LM) e do sistema de co-geração instalado na ETAR de 

Chelas é apresentado esquematicamente na Figura 3.12. 

 

 

 

 

Figura 3.11. Centrifuga 
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Figura 3.12. Apresentação esquemática do processo DA e de Co-geração na ETAR de Chelas 

 

 O biogás produzido nos digestores como produto da digestão das lamas mistas tem 3 destinos 

possíveis: 

 Agitação dos digestores por meio de compressores; 

 Produção de energia eléctrica e térmica através dos motores de co-geração; 

 Queima na tocha. 

 Os compressores aspiram o biogás ao nível da 

cápsula do de digestor (tubagem da válvula de segurança) e 

injectam-no no fundo do digestor (zona central), 

radialmente de forma a criar um fluxo em espiral “spiral-

flow O biogás proveniente de digestores é armazenado 

em dois gasómetros esféricos (Figura 3.13) de dupla 

membrana de 330m
3
 de volume unitário (correspondendo a 

cerca de 6 horas de produção). A partir dos gasómetros, o 

biogás produzido ou consumido na co-geração por dois 

grupos, passando previamente por um pote de purga de  
Figura 3.13. Gasómetros 
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baixa pressão e por um purificador (Figura 3.14), ou 

quando em excesso face ao consumo da co-geração é 

queimado na tocha (Figura 3.16). 

 O biogás a ser consumido pelos motores de co-

geração passa previamente por um sistema de 

purificação constituído por duas células separadas 

denominando de purificador, para eliminar o sulfureto 

de hidrogénio (H2S). A regeneração do meio “filtrante” é 

efectuada em contínuo. A purificação é realizada mediante a utilização de aparas de madeira 

impregnadas com óxido de ferro (esponja de ferro).  

 Após a purificação, o biogás é queimado em dois motores de co-geração (Figura 3.15) para a 

produção de energia eléctrica. Os motores instalados tem uma produção de electricidade de cerca de 

142 kW cada, e energia térmica, por recuperação do calor dissipado pelos motores, de cerca de 140kW 

que correspondem às necessidades caloríficas para aquecimento das lamas mistas digeridas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Purificador 

Figura 3.16. Tocha 

Figura 3.15. Grupo de co-geração 
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   4. Materiais e métodos 

 4.1. Lamas e gorduras (origem) 

 O fluxograma do esquema de tratamento de águas e lamas geradas na ETAR de Chelas 

(Figura 4.1) pode ser simplificado do seguinte modo: 

 

 

 

Figura 4.1. O esquema simplificada de tratamento de águas e lamas geradas na ETAR de 

 Chelas 

 

Legenda: 
 

LP – Lamas Primárias 

LS – Lamas Secundárias 

LM – Lama Mista 

LMD – Lama Mista Digerida 

LMDC – Lama Mista Digerida 

 Centrifugada 

GPT – Gorduras provenientes de 

 pré-tratamento 

DA – Digestão Anaeróbia 
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 4.2. Recolha das amostras 

 A recolha das amostras das lamas ocorreu entre os meses de Janeiro e Julho de 2008. As 

amostras foram recolhidas de modo a obter uma amostra representativa da realidade da produção das 

lamas na ETAR de Chelas, e foram transportados em mala térmica e posteriormente conservadas num 

frigorífico a 4ºC. Os utensílios utilizados para a recolha foram garrafas plásticas de 1L, pois as 

amostras apresentam-se no estado líquido. Os pontos de recolha de lama foram os seguintes: 

 Entrada no digestor - lamas mistas (LM); 

 Saída do digestor - lamas digeridas (LMD); 

 As gorduras retiradas no pré-tratamento (GPT). 

 Para a execução deste trabalho procedeu-se á caracterização das lamas e gorduras produzidas 

na ETAR de Chelas. Para tal, foram determinados parâmetros físicos, químicos e físico-químicos. 

 As análises foram realizadas no Laboratório do Departamento de Química Agrícola e 

Ambiental (DQAA) do Instituto Superior de Agronomia (ISA). Os parâmetros analisados, o tipo de 

amostras e os métodos de análise estão apresentados no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1. Metodologias Analíticas utilizadas 

Parâmetros Amostra Métodos 

pH LM, LMD, GPT Standard Methods (1998) 

Norma Portuguesa NP EN 12176 

Condutividade eléctrica LM, LMD, GPT Standard Methods (1998) 

Norma Portuguesa NP EN 12176 

CQO LM, LMD, GPT Standard Methods (1998) 

Norma Portuguesa NP EN 12176 

ST, SVT LM, LMD, GPT Standard Methods (1998) 

 

Nk LM, LMD Standard Methods (1998) 

N-NH4
+
, N-NO3

-
 LM, LMD Standard Methods (1998) 

Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, K, 

Na, P 

LM, LMD, GPT Standard Methods (1998) 

 

Foram realizados alguns cálculos auxiliares, de acordo com as seguintes expressões: 

 Carbono total (%) = % SVT * 0,58 

 Azoto total (%) = Nk + N-NO3
-
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 Azoto orgânico (%) = Nk – N-NH4
+
 

 Razão C/N = (%C total) / (%N total) 

 

 A informação referente á frequência da amostragem, tipo de amostras e parâmetros analisados 

encontra-se sintetizados no Quadro 4.2. 

 Quadro 4.2. Frequência, tipo de amostras e parâmetros analisados 

Data de 

recolha 
pH 

1
CE

 2
CQO

 3
ST

 4
SVT

 

5
Nk, 

6
(N-

NH4
+
), 

7
(N-NO3

-
)

 

8
Elementos 

minerais
 

Lama mista (LM) 

29.01.08                       

12.02.08                             

19.02.08                       

26.02.08                             

04.03.08                             

11.03.08                             

25.03.08                             

15.04.08                       

05.05.08                       

02.06.08                       

11.07.08                       

Lama digerida (LMD) 

29.01.08                       

12.02.08                             

19.02.08                             

26.02.08                             

04.03.08                             

11.03.08                             

25.03.08                             

Gorduras (GPT) 

15.04.08        

05.05.08        

11.07.08        

1CE – Condutividade eléctrica; 2CQO – Carência química de oxigénio; 3ST – Sólidos totais; 4SVT – Sólidos voláteis totais; 
5Nk - Azoto Kjeldahl; 6(N-NH4

+) – Azoto amoniacal; 7(N-NO3
-) – Azoto nítrico; 8nas ambos amostras foram analisadas 

fósforo, ferro, potássio, cálcio, zinco, sódio, magnésio, cobre; 9metais pesados:  
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 4.3. Ensaios à escala Laboratorial 

 Os três ensaios foram realizados numa unidade de piloto no laboratório do DQAA, utilizado 

para o processo da DA em descontínuo (“Batch”). Esta unidade é constituída pelos seguintes órgãos 

principais, como se pode visualizar na Figura 4.2. 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Descrição da unidade de DA “Batch” 

 Para a realização deste trabalho realizou-se 3 ensaios experimentais. Cada ensaio experimental 

foi efectuado numa bateria constituída por 3 reactores anaeróbios descontínuos (R1, R2 e R3) com um 

volume de 2000 ml. Para cada ensaio, preparou-se três tipos de substratos com diferentes quantidades 

das amostras recolhidas na ETAR de Chelas em 3 períodos distintos. Estes substratos foram incubados 

em condições operacionais mesofílicas (temperatura de 37ºC). A agitação do substrato contido nos 

reactores foi feita através de agitação mecânica recorrendo a agitadores verticais, os quais, agitavam 

30 minutos diariamente. As amostras recolhidas na ETAR de Chelas e analisadas no laboratório 

DQAA, foram: 

 O inóculo (recolhido no digestor anaeróbio da ETAR de Chelas); 

 As lamas mistas (LM) (lamas primárias 60% + lamas secundárias 40%) que alimentam o 

digestor; 

 As gorduras (GPT) provenientes de pré-tratamento da fase líquida da ETAR de Chelas; 

 

 Seguidamente no Quadro 4.3 encontram-se resumidas as condições operacionais da 

metodologia implementada para a realização dos ensaios experimentais. 

4 

1 

3 

2 

1 – Manta eléctrica de 

aquecimento e termómetro 

2 – Agitador 

3 – Reactor com a biomassa 

4 – Proveta (para a medição 

do biogás) 
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Quadro 4.3. Composição dos substratos incorporados nos reactores para os diferentes ensaios 

realizados 

1º ensaio – 19 dias (15.04.2008 – 04.05.2008),  

 R1 R2 R3 

água (ml) 200 --- --- 

inóculo (ml) 1800 1800 1800 

LM (ml) --- 200 --- 

LM + GPT (ml) --- --- 200 

2º ensaio – 39 dias (02.06.2008 – 10.07.2008) 

 R1 R2 R3 

água (ml) 200 --- --- 

inóculo (ml) 1800 1800 1800 

LM (ml) --- 200 --- 

LM + GPT (ml) --- --- 200 

3º ensaio – 40 dias (11.07.2008 – 20.08.2008) 

 R1 R2 R3 

água (ml) 640 --- 60 

inóculo (ml) 1360 1360 1360 

LM (ml) --- 640 --- 

LM + GPT (ml) --- --- 580 

 

 

 4.4. Tratamento dos dados 

Para análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel, através do qual foram 

elaborados quadros e gráficos que expressam os resultados das variáveis pesquisadas. 

 

 

 



Avaliação e Optimização do Potencial de Biogás das lamas Mistas de ETAR de Chelas 

 

46 
Capítulo 5. Análise e Discussão de Resultados 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. Análise e Discussão  

  de Resultados 

 5.1. Análise e discussão de resultados das amostras recolhidas na ETAR 

 de Chelas 

 Como foi referido foram recolhidas amostras em diferentes locais da ETAR de Chelas: LM – 

lama mista a entrada no digestor anaeróbio; LMD – lama á saída do digestor anaeróbio, GPT – 

gorduras provenientes de pré-tratamento da fase líquida. 

 A apresentação e discussão dos resultados obtidos referentes à caracterização das lamas LM e 

LMD da ETAR de Chelas será realizada tendo como objectivo a avaliação do potencial teórico de 

produção de biogás, a partir da caracterização física, química e físico-química das respectivas lamas. 

 No Quadro 5.1 são apresentados os resultados relativos à caracterização analítica dos 

parâmetros físicos, químicos e físico-químicos para as diferentes amostras de lama mista (LM) 
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Quadro 5.1. Caracterização de parâmetros físicos, químicos e físico-químicos das várias 

amostras de LM recolhidas na ETAR de Chelas 

Data de 

recolha 

Parâmetros 

pH 
CE 

(mS/cm) 

CQOb 

(g/L) 

CQOc 

(g/L) 

ST 

(g/L) 

SVT 

(g/L) 

Nk 

(g/L) 

N-NO3
-
 

(g/L) 

N-NH4
+ 

(g/L) 
P  

(g/L) 

29.01.08 5,70 n.d 30,26 0,86 27,36 19,95 n.d n.d n.d n.d 

12.02.08 6,40 1,40 26,73 0,61 26,30 19,13 1,76 0,15 0,29 0,49 

19.02.08 6,42 1,00 39,70 0,59 n.d n.d 1,82 0,13 0,29 0,27 

26.02.08 6,53 1,10 25,24 0,76 28,84 17,13 1,48 0,11 0,24 0,42 

04.03.08 5,72 1,40 29,61 0,81 30,42 19,75 1,69 0,13 0,26 0,44 

11.03.08 5,89 1,40 32,50 0,90 32,12 21,98 1,68 0,15 0,31 0,38 

25.03.08 6,62 1,10 21,26 0,80 18,10 13,00 1,18 0,11 0,22 n.d 

15.04.08 7,63 1,10 20,90 0,56 19,06 13,72 n.d n.d n.d 0,31 

05.05.08 6,71 1,30 25,32 0,64 24,03 17,20 n.d n.d n.d n.d 

02.06.08 7,30 2,90 18,37 0,55 24,11 16,03 1,37 n.d n.d 0,41 

11.07.08 6,00 1,50 26,96 0,64 29,56 22,92 n.d n.d n.d n.d 

Média 6,45 1,42 26,99 0,70 25,99 18,08 1,57 0,13 0,27 0,39 

Desvio 

Padrão 
0,62 0,55 6,00 0,13 4,69 3,28 0,23 0,02 0,03 0,08 

n.d – não determinado 

CQOb– CQO bruto 

CQOc – CQO centrifugado 

 Da análise do Quadro 5.1, observa-se que, em relação ao pH das LM, o valor médio relativo 

às onze amostras recolhidas durante sete meses do ano de 2008 foi de 6,45 e um desvio padrão de 

0,62. 

 Semelhante situação foi observada para a CE, isto é, os valores encontrados para as amostras 

recolhidas durante o período de amostragem foram muito próximos, com excepção da amostra 

recolhida em Junho em que o valor da CE duplicou, facto que pode explicar o desvio padrão de 0,55. 

No caso da concentração de ST das LM foi observado um valor médio 25,99 g/L, ou seja 

2,6%, mas verificou-se uma variação deste parâmetro ao longo do tempo, ao qual corresponde um 

valor do desvio padrão 4,69. Semelhante situação foi obtida para os valores SVT, cujo valor médio foi 

de 18,08 g/L, isto é 1,8%, e um valor do desvio padrão 3,28 é o valor aceitável para este tipo das 

lamas, mistas, e interessante para o processo de DA. 

Na Figura 5.1 ilustra-se a evolução do parametro CQObruto e CQOcentrifugado  na lama mista ao 

longo do periodo de monitorização da ETAR de Chelas. A análise destes dois parâmetros permite 

verificar, que apenas 2,6% do CQO bruto está presente na fracção solúvel o que se pode tornar um factor 

limitante para a fase de hidrólise do processo da DA (Metcalf & Eddy, 2003). 
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Figura 5.1. Evolução de CQOb e CQOc na lama mista, que alimenta o digestor anaeróbio na 

ETAR de Chelas. 

 

 O teor de azoto Kjeldahl apresentou um valor médio, nas amostras recolhidas ao longo do 

tempo, de 1,57 g/L e, o valor do desvio padrão foi 0,23. 

 Na Figura 5.2 são apresentados os teores de elementos minerais na LM que alimenta digestor. 

 

Figura 5.2. Valor médio do teor de elementos minerais de lama mista da ETAR de Chelas 

 Em relação ao fósforo, este elemento apresentou um valor médio 0,39 g/L e, o valor do desvio 

padrão observado 0,08, o que mostra uma grande variação para este parâmetro ao longo do tempo (ver 
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Quadro 5.1). Pela análise da Figura 5.2, observa-se que os restantes teores de elementos minerais 

presentes na amostra não são susceptíveis de causar inibição do processo de DA (Metcalf & Eddy, 

2003) (ver o anexo I).  

 No Quadro 5.2 são apresentados os resultados obtidos relativos à caracterização física, 

química e físico-química das amostras de lama mista digerida (LMD) à saída do digestor. 

Quadro 5.2. Caracterização física, química e físico-química das várias amostras de LMD à saída 

do digestor recolhidas na ETAR de Chelas 

Data de 

recolha 

Parâmetros 

pH 
CE 

(mS/cm) 

CQOb 

(g/L) 

CQOc 

(g/L) 

ST 

(g/L) 

SVT 

(g/L) 

Nk 

(g/L) 

N-NO3
-
 

(g/L) 

N-NH4
+ 

(g/L) 

P 

(g/L) 

29.01.08 7,40 3,48 18,31 0,74 18,82 12,36 n.d n.d n.d n.d 

12.02.08 7,56 3,31 15,23 0,73 16,88 11,42 1,38 0,09 0,58 0,37 

19.02.08 7,50 2,61 19,85 0,69 21,30 12,79 1,49 0,10 0,72 0,20 

26.02.08 6,75 2,84 10,44 0,65 15,48 7,88 0,87 0,09 0,48 0,24 

04.03.08 7,00 2,63 72,81 0,23 9,75 5,57 0,77 0,06 0,38 0,19 

11.03.08 7,19 2,61 11,20 1,30 10,92 6,52 0,84 0,07 0,40 0,18 

25.03.08 7,30 2,55 14,97 0,82 14,77 9,38 1,07 0,11 0,45 n.d 

Média 7,24 2,86 13,90 0,74 15,42 9,42 1,07 0,09 0,50 0,24 

Desvio 

Padrão 
0,29 0,38 4,49 0,31 4,10 2,88 0,30 0,02 0,13 0,08 

n.d – não determinado 

CQOb– CQO bruto 

CQOc – CQO centrifugado 

 

 A partir dos resultados obtidos para a lama mista digerida (LMD) é possível verificar que o 

pH variou entre 6,75 e 7,56, e valor médio foi superior ao verificado para lama mista que alimenta o 

DA. O valor do desvio padrão foi de 0,29, facto que indica uma baixa variação do pH ao longo do 

tempo para este tipo da lama. É ainda de referir que todos os valores de pH observados se situam no 

intervalo de pH, entre 6 e 8, que estão na gama de pH considerada óptima para as bactérias 

metanogénicas, tal como foi referido em 2.3.1.1.2. 

 Comparando o valor médio da CE para as lamas mistas (LM) e digeridas anaerobicamente 

(LMD) verificamos que ocorreu um aumento, passando de 1,42 mS/cm para 2,86 mS/cm, o qual terá 

sido resultante da mineralização da matéria orgânica durante a DA. 

Nas lamas digeridas anaerobicamente (LMD), o valor médio de ST observado foi de 15,42 

g/L, ou seja 1,5%, mas verificou-se uma variação deste parâmetro para as diferentes amostras 

recolhidas ao longo do tempo, ao qual corresponde um valor de desvio padrão 4,10. 
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 No Quadro 5.3 são apresentados para as LM e LMD o valor médio e o desvio padrão 

calculados para os diferentes parâmetros analíticos e respectiva percentagem de remoção destes 

parâmetros após DA. 

Quadro 5.3. Resumo dos parâmetros analíticos relativos à LM e à LMD e percentagem de 

remoção através da DA 

Parâmetros 

LM LMD remoção 

através da 

DA (%) 
Valor 

médio 

Desvio 

padrão 
Valor médio 

Desvio 

padrão 

ST (g/L) 25,99 4,68 15,42 4,10 40,7 

SVT (g/L) 18,08 3,82 9,42 2,88 47,9 

CQOb (g/L) 26,99 6,00 13,90 4,49 48,5 

Azoto total (%) 0,17 0,03 0,12 0,03 32,0 

Azoto orgânico (%) 0,13 0,02 0,06 0,02 56,3 

N-NH4
+
 (g/L) 0,27 0,03 0,50 0,13 - 

N-NO3
-
 (g/L) 0,13 0,02 0,09 0,02 34,9 

NK (g/L) 1,57 0,23 1,07 0,30 31,7 

C total (%) 1,05 0,27 0,66 0,55 37,21 

C/N  6,17 2,89 4,53 2,31 26,54 

 

 Da analise do Quadro 5.3 verificou-se que durante o processo da digestão anaeróbia ocorreu 

uma degradação do teor de ST da ordem dos 41%, valor que podemos considerar aceitável para um 

processo de estabilização anaeróbio. Semelhante situação foi observada para os valores de SVT, 

verificando-se uma remoção média do teor de SVT de cerca de 47,9%, valor que pode-se considerar-

se como aceitável para um processo da DA e, muito aproximado ao valor estimado através da equação 

Liptak (Turovskiy e Mathai, 2006). 

O biogás produzido no processo de digestão resulta da degradação dos sólidos voláteis 

presentes na LM. Na Figura 5.3 está expresso a evolução da destruição dos sólidos voláteis para as 

amostras recolhidas na ETAR de Chelas a partir dos valores do Quadro 5.1. De referir que, para a 

construção da figura 5.3 não se pode comparar directamente os valores diários presentes nos quadros 

5.1 e 5.2 no que se refere ao parâmetro SVT pois, é necessário ter em conta o TRH da LM no digestor. 

Para ultrapassar esta limitação recorreu-se ao valor médio da % de remoção de SVT expresso no 

Quadro 5.3 e estimou-se desta forma o teor médio em SV destruídos. 
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Figura 5.3. Evolução de destruição dos sólidos voláteis para as amostras recolhidas na ETAR de 

Chelas 

 

 Os valores apresentados na Figura 5.3 indicam, que a matéria volátil degradada através 

processo da DA variou entre 5,58 e 10,98 g/L e o valor médio para este parâmetro foi de 8,45 g/l . Esta 

situação deve-se às caracteristicas das lamas que alimentam o digestor e dos parâmetros operacionais 

do sistema de DA. A baixa redução de MO nas amostras recolhidas durante o periodo de Março e 

Abril, pode estar relacionada, com a elevada diluição de afluente, devido à elevada precipitação que 

ocorreu neste periodo e com alguns problemas operacionais que ocorreram na ETAR. 

 Relativamente aos valores do CQObruto da lama mista (LM) e da lama digerida 

anaerobicamente (LMD), estes sofreram alterações significativas, ou seja o valor médio deste 

parâmetro foi reduzido durante o processo da DA em cerca de 48,5 % (Quadro 5.3).  

 No entanto, o teor de azoto na forma nítrica (N-NO3
-
) apresenta um valor do desvio padrão de 

0,02 (ver Quadro 5.3).. Em relação ao teor de azoto na forma amoniacal (N-NH4
+
) na lama que 

alimenta digestor apresenta um valor de 0,27 g/L e, na lama após da digestão (LMD), este valor 

aumento de cerca de 85,14%, este facto relacionado com as reacções de oxidação anaeróbia do azoto 

na forma orgânica. 

 A razão C/N na LM é 6,7 e na LMD este parâmetro apresentou o valor 4,53, ou seja verificou-

se uma redução durante o processo da DA de cerca de 27%. 

 No Quadro 5.4 é apresentada caracterização física, química e físico-química das gorduras 

(GPT) recolhidas na ETAR de Chelas. 

 



Avaliação e Optimização do Potencial de Biogás das lamas Mistas de ETAR de Chelas 

 

52 
Capítulo 5. Análise e Discussão de Resultados 

2008 

 Quadro 5.4. Características físicas, físico-químicas e químicas das gorduras (GPT) 

Data de recolha 
Parâmetros 

pH 
CE 

(mS/cm) 

CQO 

(mg/L) 

ST 

(g/kg) 

SVT 

(g/kg) 

P  

(mg/L) 

15.04.08 5,60 0,673 254284,43 307,6 287,8 46,35 

05.05.08 5,16 0,223 382850,61 429,1 412,5 n.d 

11.07.08 5,24 0,273 n.d 297,5 272,0 n.d 

 n.d. – não determinado 

  

 A partir dos resultados obtidos para a GPT (Quadro 5.4) é possível verificar que o pH variou 

entre 5,16 e 5,60. Os valores da CE foram semelhantes para as amostras recolhidas nos dias 05-05-

2008 e 11-07-2008, contudo observou-se um aumento no valor deste parâmetro na amostra recolhida 

no dia 15-04-2008. No entanto, podemos visualizar no Quadro 5.4 os parâmetros que apresentaram 

maior variação foram: ST, SVT, CQO, o que está relacionado com a época do ano. 

 

 

 5.2. Avaliação do potencial teórico de biogás na ETAR de Chelas 

 Os resultados previstos para a produção de biogás na estação de Chelas, foram obtidos a partir 

dos caudais de lama que alimentam o digestor anaeróbio (volume útil 1800 m
3
) da ETAR de Chelas e 

os parâmetros analíticos das LM e LMD obtidos à escala laboratorial. 

 O tempo retenção hidráulico (TRH) foi calculado através da expressão 5.1. 

   TRH = V/Qalimentação  equação 5.1 

Onde, TRH – tempo retenção hidráulico, dias; V – volume útil do digestor, m
3
; Qalimentação – caudal das 

lamas que alimentam o digestor, m
3
. 

Deste modo, obteve-se um valor médio do TRH, do digestor anaeróbio, que foi 

aproximadamente 10 dias. 

 Para obtenção da carga  de alimentação do reactor expressa em kg/dia multiplicou-se os 

caudais diários das LM, pela concentração ST da LM, obtendo o valor médio de carga de alimentação 

de 5103,4 kg/dia (os dados para efectuar os cálculos vem referidos no Quadro 5.5). Referente à 

matéria seca (ST), o valor calculado foi de cerca de 70%. deste determinou-se a carga de SVT da LM 

que alimenta o digestor cujo valor é de cerca de 3550,5 kg /dia. 

 Relativamente ao teor de SVT degradados, para os caudais diários de LM, foi obtido o valor 

médio teórico de 1700,7 kg de matéria volátil degradada, ou seja, 47,9 % de SVT removidos através 

do processo da DA (Quadro 5.5). 
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Quadro 5.5. Previsão da média mensal e da média diária da produção de biogás e o seu destino final na ETAR de Chelas entre meses Janeiro e Julho 

Mês 

Caudal das 

lamas que 

alimentam 

a DA  

(m
3
) 

Carga de 

ST da LM 

que 

alimenta o 

digestor 

(kg) 

Carga SVT 

da LM que 

alimenta o 

digestor 

(kg) 

SVT 

degradados, 

(kg) 

Biogás (obtido 

teoricamente)  

(m
3
) 

Energia 

produzida 

na ETAR 

(kWh) 

Biogás que 

teoricamente 

é convertido 

em energia 

pelo sistema 

de co-geração  

(m
3
) 

Biogás 

armazenado 

no 

gasómetro 

(m
3
) 

Outro destino 

de biogás 

(agitação, 

queima na 

tocha)  

(m
3
) 

Janeiro 5606,0 145699,9 101363,4 48553,1 43697,8 51401,0 7343,0 9900,0 26454,8 

Fevereiro 5411,0 140631,9 97837,6 46864,2 42177,8 62100,0 8871,4 9570,0 23736,4 

Março 6455,0 167765,5 116714,4 55906,2 50315,6 59580,0 8511,4 10230,0 31574,2 

Abril 5631,0 146349,7 101815,5 48769,6 43892,7 57300,0 8185,7 9900,0 25806,9 

Maio 5710,0 148402,9 103243,9 49453,8 44508,4 53880,0 7697,1 10230,0 26581,3 

Junho 5846,0 151937,5 105702,9 50631,7 45568,5 89460,0 12780,0 9900,0 22888,5 

Julho 6577,0 170936,2 118920,3 56962,8 51266,6 95654,0 13664,9 10230,0 27371,7 

Valor 

médio por 

mês 

5890,9 153103,4 106514,0 51020,2 45918,2 67053,6 9579,1 9994,3 26344,8 

Valor 

médio por 

dia 

196,4 5103,4 3550,5 1700,7 1530,6 2235,1 319,3 330,0 878,2 
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 Seguidamente, calculou-se o volume teórico estimado de biogás para a ETAR de Chelas. Para 

proceder a este cálculo considerou-se que na digestão das lamas mistas (LM), 1 kg de matéria volátil 

degradada origina cerca de 0,9 m
3
 de biogás (Turovskiy e Mathai, 2006) (ver o Quadro 4.5). Tendo em 

conta este valor e multiplicando-o por 1700,7 kg de SVT, estimou-se um valor médio de 1530,6 m
3
 

para a produção de biogás por dia. 

 Recorrendo aos registos diários, a partir das medições no contador, da ETAR de Chelas da 

produção de energia gerada pelo sistema de co-geração, verifica-se que este produz em média 2235,1 

kWh por dia (Quadro 5.5). Segundo Duarte (2007), 7 kWh de energia equivale 1 m
3
 de biogás. Desta 

forma calculou-se o valor médio de biogás, 319,3 m
3
, que teoricamente é convertido em energia pelo 

sistema de co-geração (Quadro 5.5). 

 A Figura 5.4 mostra a média diária da quantidade total teórica de biogás produzido e compara 

com a quantidade teórica de biogás convertida em energia, pelo grupo de co-geração, na ETAR de 

Chelas. 

 

Figura 5.4. Produção prevista media diária de biogás durante os  meses Janeiro a Junho 2008 na 

ETAR de Chelas. 

 

Observando agora a Figura 5.4, pode verificar-se que o perfil dos resultados do biogás 

convertido em energia na ETAR de Chelas tem um aumento nos meses de Verão (Junho e Julho). Este 

aumento, de produção de biogás, pode estar relacionado com o aumento de temperatura verificada no 

digestor, que atinge nesta época do ano, temperaturas até 35ºC. Nos meses de Inverno esta situação 

não se observa, sendo a temperatura máxima atingida no interior do digestor, de 29ºC, o que se torna 

um factor limitante para o processo de DA. 
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Utilizando os valores apresentados no Quadro 5.5. simulou-se para o processo de DA na 

ETAR de Chelas, a produção específica de biogás (GPR) a partir da equação 2.3 (ver 2.3.1.2). 

Verificou-se que o valor de GPR é de 0,85 m
3
biogás/m

3
reactor dia. 

 Como já foi referido a produção de biogás encontra-se dentro dos valores previstos, de acordo 

com os cálculos apresentados no Quadro 5.5.  

Na Figura 5.5 está representado o destino final diário do biogás, em %. na ETAR de Chelas 

ilustrando a percentagem relativa à distribuição prevista diária de biogás na ETAR de Chelas, 

 

Figura 5.5. Média diária prevista de produção de biogás e o seu destino final na ETAR de Chelas 

 

 Na Figura 5.5, pode observar-se que de cerca de 21% de biogás aproveitado não é apenas para 

produção de energia eléctrica, mas também para produção de energia térmica utilizada para 

aquecimento do digestor. O gasómetro com a capacidade de 330 m
3
 permite o armazenamento de 

cerca de 22% de total previsto de biogás. Desta avaliação, pode ainda concluir-se que, existe outro 

destino final para o biogás, cerca de 57% do biogás produzido, tem como destino a agitação das lamas 

contidas no digestor e/ou a queima na tocha. 
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 5.3. Os resultados relativos aos ensaios realizados 

 As amostras a usar neste tipo de ensaios deveriam ser sintéticas, com composição conhecida e 

controlada, pelo que se exclui o factor de aleatoriedade na composição das mesmas. No entanto, 

optou-se por realizar os ensaios com amostras recolhidas à escala real pois, o desafio deste estudo era 

avaliar a possibilidade de aumentar a produção de biogás na ETAR de Chelas, através da co-digestão 

das lamas mistas com as gorduras removidas no pré-tratamento. Como tal, optou-se por realizar os 

ensaios à escala laboratorial com as amostras recolhidas na ETAR durante o período de monitorização, 

avaliando-se as variações que ocorrem à escala real, devidas sobretudo à composição da água residual, 

temperatura do reactor, problemas de manutenção, entre outros. 

 Neste capítulo iremos discutir individualmente cada ensaio realizado, apresentando para cada 

um as características do substrato que alimentam os digestores e a evolução da produção de biogás. 

Primeiro ensaio 

 Como já foi referido anteriormente, o ensaio foi realizado à escala piloto laboratorial, 

utilizando-se três reactores de digestão anaeróbia Batch (R1, R2, R3) com as seguintes biomassas (v/v) 

(Quadro 5.6). 

 

Quadro 5.6. Composição de biomassa nos reactores no primeiro ensaio 

R1 90% de inóculo + 10% de água 

R2 90% de inóculo + 10% de lama mista 

R3 90% de inóculo + 10% (lama mista + gorduras) 

 

 Conforme referido no Quadro 5.3, os 200 ml da mistura do reactor 3 (LM + GPT) foram 

obtidos a partir da mistura composta com 127mL (63,3%) de lama mista (LM) e com 73 ml (36,7%) 

de gorduras (GPT). 

 No Quadro 5.7 apresentam-se as características físicas, químicas e físico-químicas dos 

substratos que alimentaram os reactores no primeiro ensaio experimental. 

 

Quadro 5.7. Características físicas, químicas e físico-químicas dos componentes do ensaio no 

arranque 

 ST 

(g/L) 

SVT 

(g/L) 
pH 

CE 

(mS/cm) 

CQO 

(g/L) 

P 

(g/L) 

R1 10,9 6,7 7,41 2,92 9,85 0,19 

R2 12,8 8,0 7,45 1,12 11,94 0,22 

R3 23,2 17,6 6,75 0,87 20,46 0,21 
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 Da análise do Quadro 5.7, pode concluir-se que o teor dos parâmetros ST, SVT e CQO no 

terceiro reactor (R3) duplicaram devido à adição das GPT relativamente a R2,. No entanto, é de realçar 

que a duplicação do teor de SVT em R3 pode justificar o abrandamento da reacção de hidrólise no 

processo de DA. Relativamente ao pH o valor de obtido em R2 é ligeiramente inferior a R3 e o teor de 

fósforo é da mesma ordem de grandeza. 

 O volume de biogás produzido em cada reactor foi medido diariamente com recurso a uma 

proveta de 1000 ml (Figura 4.2). Durante o período de duração deste ensaio – 19 dias, observou-se a 

produção de biogás ao fim de dois dias no R2, ao fim de sete dias no R1 e ao fim de dez dias no R3 (ver 

o anexo III). Apesar de se ter sido no R3 que o início da produção de biogás foi mais lenta, o que é 

justificado pelo abrandamento da reacção de hidrólise devido à adição das GPT, foi neste reactor que 

se observou a produção de biogás acumulada mais elevada, como se pode visualizar na figura 5.6 

 

Figura 5.6. Evolução de produção de biogás no primeiro ensaio 

 

 Da análise dos conteúdos de cada reactor após o término dos ensaios, verificou-se a 

diminuição em cerca de 41,0% e 47,9% respectivamente, dos teores de ST e SVT contidos 

inicialmente. A redução do teor observado durante este ensaio para estes parâmetros pode considerar-

se bastante aceitável para um processo de estabilização anaeróbio, uma vez que, segundo Turovskiy e 

Mathai (2006), 30 a 60% de ST presentes em resíduos orgânicos são destruídos normalmente através 

do processo da DA, conduzindo a uma diminuição do volume das lamas e, consequentemente, a uma 

redução dos custos associados ao destino final das mesmas No que se refere ao reactor R3 a produção 

acumulada de biogás, durante os 19 dias de ensaio foi de 5,12 L aproximadamente (ver o anexo 

III).Comparando o consumo específico de biogás no reactor R2 (0,395 L/L reactor) e no reactor R3 

2,56 L/L reactor) houve um aumento de cerca de 3,4 vezes devido ao facto de se ter adicionado as 

gorduras. 
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 Segundo ensaio 

 Tal como no primeiro ensaio, o segundo foi também realizado com recurso a três reactores de 

digestão anaeróbia Batch (R1, R2, R3) com as seguintes biomassas (v/v) (Quadro 5.8). 

 

Quadro 5.8. Composição de biomassa nos reactores no segundo ensaio 

R1 90% de inóculo + 10% de água 

R2 90% de inóculo + 10% de lama mista 

R3 90% de inóculo + 10% (lama mista + gorduras) 

 

 Relativamente ao primeiro ensaio, alterou-se a composição da mistura presente no R3, em que, 

preparou-se uma mistura de 200 mL de LM + GPT contento 187 mL (93,5 %) de LM e 13 mL (6,5%) 

da GPT, correspondendo a uma redução comparativamente ao primeiro ensaio no volume de gordura 

adicionada à LM de aproximadamente seis vezes. 

 

Os parâmetros analíticos são apresentados em Quadro 5.9. 

 

Quadro 5.9. Características físicas, químicas e físico-químicas das biomassas no inicio de ensaio 

Parâmetros R1 R2 R3 

pH 7,28 7,30 6,98 

CE (mS/cm) 2,82 2,94 2,94 

ST (g/L) 21,2 24,1 26,3 

SVT (g/L) 13,7 16,0 18,2 

CQO (g/L) 15,62 18,37 29,40 

C/N 5,54 5,86 6,66 

 

 

 Como podemos observar no Quadro 5.9, os valores dos parâmetros analíticos não sofreram 

alterações significativas sobretudo no que se refere à composição do inoculo. 

 Ao contrário do primeiro ensaio o R1 (inóculo + água) iniciou a produção de biogás um dia 

após o arranque, mas após três dias a produção de biogás entrou numa fase estacionária (Figura 5.7). 
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 Figura 5.7. Evolução produção de biogás no segundo ensaio 

 

 O R2 iniciou a produção de biogás no décimo sexto dia de ensaio e, ao fim de 23 dias a 

produção acumulada foi de cerca de 0,95 L. No reactor R3 a produção de biogás só se iniciou ao 

trigésimo oitavo dia (Figura 5.7). Se analisarmos os valores de consumo específico de produção de 

biogás (0,405, 0,475 e 0,04) para os reactores R1, R2 e R3, o valor obtido no reactor R3 leva-nos a 

concluir que este ensaio se pode considerar nulo o que, se pode explicar devido a anomalias 

operacionais de fuga de biogás por deficiente selagem do reactor. Relativamente aos valores obtidos 

para os reactores R1 e R2, estes podem ser explicados pelas características do inóculo utilizado no 

ensaio. 

 

 Terceiro ensaio 

 No terceiro ensaio foram utilizados  os mesmos substratos que nos dois ensaios referidos 

anteriormente, mas foi alterada a composição das biomassas (v/v) de cada reactor (ver o Quadro 5.10). 

 

  Quadro 5.10. Composição de biomassa nos reactores do terceiro ensaio 

R1 68% de inóculo + 32% de água 

R2 68% de inóculo + 32% LM 

R3 68% de inóculo + 3% de água + 29% (LM+GPT) 
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 No Quadro 5.11 são apresentados os parâmetros analíticos dos substratos no inicio do ensaio. 

 

Quadro 5.11. Caracterização física, química e físico-química dos componentes de ensaio 

Parâmetros Inóculo Lama mista (LM) Gorduras (GPT) 

ST 21,6 (g/L) 29,6 (g/L) 297,5 (g/kg) 

SVT 15,7 (g/L) 22,9 (g/L) 272,0 (g/kg) 

pH 6,83 6,00 5,24 

CE, mS/cm 3,17 1,52 0,27 

 

 Os resultados apresentados no Quadro 5.11 mostram, que os teores de ST e SVT das gorduras 

são relativamente elevados 297,5 g/kg e 272,0 g/kg, e o parâmetro de pH é ligeiramente inferior ao pH 

das lamas mistas. 

 No caso da mistura (LM + GPT) foi preparada a partir da substituição de 5% de SVT da lama 

mista com cerca de 5% de SVT das gorduras. Calculou-se que 5% SVT da gordura corresponde a 5,32 

g de matéria original da gordura que foi misturada com a lama mista até perfazer o volume de 580,00 

ml, ou seja 575 ml de LM e 5 ml da GPT. 

 Como já foi dito anteriormente os reactores foram mantidos a temperatura de 37ºC (regime 

mesofílico) e a leitura da produção de biogás foi feita diariamente (ver em anexo III). O tempo de 

ensaio demorou 40 dias. Na Figura 5.8 pode se visualizar a evolução de produção de biogás nos três 

reactores, com a composição dos substratos descritos em Quadro 5.10 

 

  Figura 5.8. Evolução de produção de biogás no terceiro ensaio 
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Observando a Figura 5.8, verifica-se uma elevada produção de biogás no R3 logo no segundo 

dia de ensaio. Durante as primeiras 72 horas do ensaio a produção de biogás acumulada foi de 2,58 L. 

Este reactor produziu biogás até ao trigésimo sexto dia do ensaio, verificando-se a, produção 

acumulada de 6,82 L (ver o anexo III). Semelhante comportamento verificou-se no reactor R2 

relativamente à produção de biogás que se iniciou após o primeiro dia do ensaio experimental. Após 

dois dias do começo do ensaio a produção entrou numa fase estacionária havendo, nos últimos três 

dias do ensaio uma produção ligeira. O reactor R2 apresentava no final do ensaio uma produção de 

biogás acumulada de 0,77 L, o que leva-nos concluir que produção acumulada de biogás neste reactor 

tem sido muito baixa o que, se pode explicar devido a anomalias operacionais de fuga de biogás por 

deficiente selagem do reactor. Relativamente ao R1, este iniciou a sua produção após 30 dias de ensaio, 

registando-se no final uma produção acumulada de 0,30 L. 

 

 No que respeita às características físicas, químicas e físico-químicas dos substratos, 

relativamente ao início e fim do ensaio experimental, podemos afirmar que ocorreu uma redução nos 

teores de ST e SVT (Quadro 5.12). 

 

Quadro 5.12. Características físicas, químicas e físico-químicas das biomassas no inicio e no fim 

de ensaio 

Parâmetros 
R1 R2 R3 

Inicio Fim Inicio Fim Inicio Fim 

ST (g/L) 14,7 10,9 24,1 16,9 24,0 15,3 

SVT (g/L) 10,7 7,0 18,0 10,9 18,0 9,5 

pH 6,83 - 7,00 7,2 6,0 - 6,83 7,3 5,24 - 6,83 7,4 

CE (mS/cm) 3,17 3,2 1,52 – 3,17 3,5 0,27 – 3,17 3,6 

 

 De acordo com o Quadro 5.12, observa-se uma redução no teor de ST no R3 em cerca de 36% 

mostrando-se, tal como referido anteriormente um valor aceitável para um processo de estabilização. 

Relativamente à percentagem de degradação dos SVT nos reactores R1, R2 e R3 esta, foi 

respectivamente, de 34,5%, 39,4% e 47,2%. 

 Quanto ao parâmetro pH, as misturas estudadas apresentaram no final do ensaio um aumento 

do valor relativamente ao início verificando-se uma situação semelhante para os valores da CE. 

 Uma vez que os reactores começaram com a mesma quantidade de inóculo, pode concluir-se 

que, os 580 ml de substrato (LM + GPT) presentes no R3 levaram à produção de 6,52 L de biogás 

durante os 40 dias do ensaio. Convém referir que neste reactor, ao final de 20 dias já se tinha 

produzido aproximadamente 92% da produção total do biogás acumulado. 
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 A partir dos valores do caudal de entrada da lama que alimenta o digestor na ETAR de Chelas, 

calculou-se a quantidade de gordura necessária prevista (resíduo proveniente do pré-tratamento 

efectuado na ETAR) para a realização do processo da co-digestão (Quadro 5.13). 

 

Quadro 5.13. Caudal médio mensal das lamas mistas (LM) e quantidade das gorduras (GPT) 

necessários para o processo da co-digestão da ETAR de Chelas 

Mês 

Caudal das lamas que 

alimentam o digestor 

anaeróbio 

(m
3
) 

Quantidade das 

gorduras 

(t) 

Janeiro 5606,0 51,9 

Fevereiro 5411,0 50,1 

Março 6455,0 59,7 

Abril 5631,0 52,1 

Maio 5710,0 52,8 

Junho 5846,0 54,1 

Julho 6577,0 60,8 

Valor médio por mês 5890,9 54,5 

Valor médio por dia 196,4 1,81 

 

 Observando os resultados apresentados no Quadro 5.13 verifica-se que o caudal médio de 

alimentação das lamas mistas é de 5890,9 m
3
/mês, pelo que, a ETAR necessita mensalmente cerca de 

54,5 toneladas de gordura (GPT), ou seja 1,81 t/dia para a realização do processo da co-digestão com o 

objectivo de optimizar a produção de biogás, aumentando assim a rentabilidade da própria ETAR 

através da co-geração.  

 Comparando o consumo específico de biogás no digestor anaeróbio da ETAR de Chelas 

(calculado a partir do valor da produção de biogás obtido teoricamente (0,85 m
3

biogás/m
3
digestor)) e no R3 

(terceiro ensaio (3,41 m
3
biogás/m

3
reactor)) houve um aumento de cerca de 4 vezes devido ao facto de se ter 

LM co-digeridas com as gorduras. 
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  6. Síntese conclusiva  e 

sugestões para o 

 prosseguimento da 

investigação 

 Os resultados obtidos durante a realização deste trabalho experimental demonstram a 

importância que a tecnologia de co-digestão das lamas mistas com gorduras removidas no pré-

tratamento da fase líquida da ETAR pode ter na diminuição dos custos operacionais de gestão na 

ETAR de Chelas. Esta mais valia resulta do incremento da produção de biogás através da reciclagem 

de resíduos orgânicos (GPT), não comprometendo a obtenção de um subproduto com uso benéfico 

para a agricultura. 

 Depois dos ensaios realizados com diferentes proporções de gorduras e lamas mistas, conclui-

se: que as gorduras removidas no pré-tratamento são substratos adequados ao processo da co-digestão 

anaeróbia, principalmente devido às características físicas, físico-químicas e químicas da mistura 

inicial (nomeadamente os teores de ST e SVT). 

Outro aspecto importante na selecção de substratos, é que os dois substratos escolhidos para a 

realização deste trabalho (gorduras (GPT), lamas mistas (LM)) são produzidos na mesma ETAR (o 

caso específico da ETAR de Chelas), anulando os custos associados ao transportes e, no caso das 

gorduras, o custo associado à sua deposição final em aterro sanitário. 

 Comparando os dados obtidos à escala laboratorial, relativamente à produção específica de 

biogás, e comparando este valor, com o valor de produção específica de biogás na ETAR de Chelas, 
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verifica-se que a adição de gorduras pode aumentar a produção específica de biogás de cerca de 4 

vezes. 

 Após a realização dos ensaios foi possível observar que a substituição de parte de LM por 

GPT não aumenta o volume de lama digerida no final do processo de DA, o que demonstra que, 

durante período de duração de cada ensaio, ocorreu a degradação da matéria orgânica presente na 

amostra. 

 O recurso à co-digestão de LM com as GPT numa ETAR, pode levar a uma optimização na 

produção de biogás e assim a um aumento na produção de energia eléctrica e térmica através do 

sistema de co-geração. O aproveitamento da energia produzida por parte da ETAR ou mesmo a sua 

venda para a rede pública poderá trazer benefícios energéticos e económicos para a empresa, ao 

mesmo tempo que a torna mais sustentável do ponto de vista ambiental, reduzindo o custo de 

tratamento por m
3
 de efluente tratado. 

 O destino usual das gorduras do pré-tratamento numa ETAR é a sua deposição em aterro 

sanitário. Através dos resultados obtidos no trabalho experimental, este resíduo, poderá ser 

reciclado/valorizado, minimizando desta forma, os possíveis impactos ambientais. Realizando uma 

extrapolação do que foi desenvolvido no trabalho experimental para uma escala real, pode-se afirmar 

que a quantidade de gordura necessárias para a optimização do processo de co-digestão de LM com as 

GPT são de aproximadamente 54 toneladas por mês. 

Pode-se ainda concluir que o processo de DA na ETAR de Chelas pode ser optimizado uma 

vez que, das informações recolhidas in situ, a quantidade de gordura separada no pré-tratamento 

efectuado é suficiente para assegurar uma produção de forma continua de biogás por co-digestão ao 

longo do ano, de acordo com os resultados experimentais obtidos. 

Concluindo e em forma de súmula, os objectivos propostos no início da realização deste 

trabalho foram alcançados, no entanto, e após um trabalho em que exigiu empenhamento máximo, fica 

sempre uma sensação de que é possível ir mais “além”, pelo que, penso que será importante realizar 

outros trabalhos experimentais de modo a que se estudem outros substratos e se optimizem as 

condições operacionais nomeadamente no que se refere ao teor de metano no biogás produzido o que 

permitirá realizar um balanço energético com maior rigor 

A continuação da investigação iniciada com a realização deste trabalho afigura-se, deste 

modo, relevante, podendo contribuir para o aumento do conhecimento do comportamento dos 

digestores anaeróbios implementados nas ETAR, para a estabilização das lamas através da adição de 

substratos orgânicos em doses optimizadas. Face às diversas considerações apresentadas e dificuldades 

a ultrapassar, sugerem-se diversas acções ou estudos futuros neste domínio, designadamente: 

 Realização de estudos de campo em ETAR em operação, para condições distintas das 

analisadas, designadamente para doses de adição de gorduras mais elevadas. 

 A monitorização deverá prolongar-se durante pelo menos um ano completo, por forma a 

analisar efeitos sazonais. 
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 Avaliar e validar o aumento da produção específica de biogás e comprovar a qualidade do 

biogás produzido através da percentagem do teor de metano. 

 Monitorizar a qualidade da lama obtida através do processo da co-digestão e, avaliar as suas 

características físicas, químicas e microbiológicas para a reciclagem agrícola. 
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Anexo I 

Caracterização das Lamas Mistas e Lamas Mistas 

Digeridas recolhidas na ETAR de Chelas 
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Quadro I.1 – Parâmetros analíticos das Lamas Mistas (LM) e Lamas Digeridas (LMD) na ETAR de 

Chelas  

Parâmetros 

Lama mista (LM) Lama digerida (LMD) Parâmetros 

eliminados 

em % 
Valor 

médio 

Desvio 

padrão 

Por 100 

g ST 

Valor 

médio 

Desvio 

padrão 

Por 100 

g ST 

CQO, mg O2/L, 

(bruto) 
26987,80 5997,59 - 13897,16 4488,27  - 48,51 

CQO, mg O2/L, 

(centrifugado) 
883,66 666,49 - 738,45 313,83  - 16,43 

g ST por L 25,99 4,68 - 15,42 4,10  - 40,68 

g SVT por L 18,08 3,82 69,57 9,42 2,88 70,05 47,92 

pH 6,45 0,62 - 7,24 0,29  - -  

Condutividade 

eléctrica, mS/cm 
1,26 0,18 - 2,86 0,38  - -  

Azoto total, % 0,17 0,03 0,65 0,12 0,03 0,75 31,97 

Azoto orgânico, 

% 
0,13 0,02 0,50 0,06 0,02 0,37 56,33 

g de N-NH4
+ 

L
-1

 

de amostra 
0,27 0,03 1,03 0,50 0,13 3,26 -  

g de N-NO3
-
 L

-1 
de 

amostra 
0,13 0,02 0,50 0,09 0,02 0,55 34,93 

NK em g L
-1

 de 

amostra 
1,57 0,23 6,04 1,07 0,30 6,95 31,72 

P, mg/L 388,54 75,95 1495,02 196,34 117,49 1273,60 49,47 

Zn , mg/L 9,42 16,21 36,24 1,48 0,88 9,57 84,34 

Mn , mg/L 0,88 1,07 3,39 0,29 0,09 1,91 66,69 

Cu , mg/L 0,63 0,26 2,42 2,62 5,51 16,97 -  

Fe, mg/L 748,13 1341,27 2878,64 107,86 69,95 699,64 85,58 

Mg , mg/L 211,21 249,77 812,68 69,88 38,32 453,26 66,92 

Ca , mg/L 1379,04 1443,32 5306,25 504,31 124,65 3271,32 63,43 

Na, mg/L  142,67 49,97 548,95 180,92 49,68 1173,56 -  

K, mg/L  258,04 107,82 992,89 146,58 31,05 950,85 43,19 

Carbono total, % 1,05 0,27 4,03 0,66 0,55 4,27 37,21 

C/N 6,17 2,89 23,73 4,53 2,31 29,39 26,54 
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Quadro I. 2 – Valor médio da concentração dos elementos minerais e as suas concentrações tóxicas 

para o processo da Digestão Anaeróbia (referência Metcalf & Eddy, 2003) 

Substâncias tóxicas 
Valor médio da 

concentração, mg/L 

Concentração altamente 
tóxica, 
mg/L 

Na 
3500 - 5500 8000 

K 2500 - 4500 12000 

Ca 2500 - 4500 8000 

Mg 1000 - 1500 3000 

Cu  
0,5 (solúvel) 

50 – 70 (total) 

Cr  
3,0 (solúvel) 

200 – 250 (total) 

Ni  30,0 (total) 

Zn  1,0 (solúvel) 

 



 

A-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Registo diário de Produção de Biogás nos ensaios 

realizados 
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Quadro II.1 - Registo e produção acumulada de biogás no primeiro ensaio  

Data TºC Hora 

Registo de biogás, L Produção acumulada L/dia 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

15.04 37 16:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.04 37 16:30 0,00 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 

17.04 37 14:00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,29 0,00 

18.04 37 13:30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 

19.04 37 11:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 

20.04 37 10:40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 

21.04 37 11:15 0,12 0,00 0,00 0,12 0,29 0,00 

22.04 37 11:00 0,04 0,00 0,00 0,16 0,29 0,00 

23.04 37 11:05 0,01 0,00 0,00 0,17 0,29 0,00 

24.04 37 11:25 0,00 0,00 0,00 0,17 0,29 0,00 

25.05 37 11:05 0,09 0,04 0,00 0,26 0,33 0,00 

26.04 37 11:10 0,08 0,08 0,00 0,34 0,41 0,00 

27.04 37 12:10 0,00 0,06 0,09 0,34 0,47 0,09 

28.04 37 12:30 0,00 0,06 0,81 0,34 0,53 0,90 

29.04 37 13:25 0,05 0,04 0,69 0,39 0,57 1,59 

30.04 37 11:30 0,05 0,05 0,76 0,44 0,62 2,35 

01.05 37 16:00 0,07 0,05 0,86 0,51 0,67 3,21 

02.05 37 14:30 0,05 0,07 0,65 0,56 0,74 3,86 

03.05 37 15:30 0,01 0,03 0,69 0,57 0,77 4,55 

04.05 37 18:30 0,04 0,02 0,57 0,61 0,79 5,12 
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Quadro II.2 - Registo e produção acumulada de biogás no segundo ensaio 

Data TºC Hora 
Registo de biogás, L Produção acumulada L/dia 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

02.06 37 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03.06 37 18:00 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 

04.06 37 18:00 0,35 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 

05.06 37 18:00 0,03 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

06.06 37 18:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

07.06 37 18:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

08.06 37 18:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

09.06 37 18:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

10.06 37 17:15 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

11.06 37 10:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

12.06 37 12:30 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

13.06 37 13:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

14.06 37 15:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

15.06 37 20:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

16.06 37 20:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

17.06 37 20:00 0,00 0,05 0,00 0,60 0,05 0,00 

18.06 37 20:00 0,00 0,02 0,00 0,60 0,07 0,00 

19.06 37 16:00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,07 0,00 

20.06 37 19:00 0,02 0,04 0,00 0,62 0,11 0,00 

21.06 37 15:00 0,00 0,03 0,00 0,62 0,14 0,00 

22.06 37 15:00 0,09 0,00 0,00 0,71 0,14 0,00 

23.06 37 17:30 0,01 0,04 0,00 0,72 0,18 0,00 

24.06 37 18:00 0,04 0,07 0,00 0,76 0,25 0,00 

25.06 37 20:00 0,05 0,09 0,00 0,81 0,34 0,00 

26.06 37 17:30 0,00 0,06 0,00 0,81 0,40 0,00 

27.06 37 12:00 0,00 0,03 0,00 0,81 0,43 0,00 

28.06 37 17:00 0,00 0,09 0,00 0,81 0,52 0,00 

29.06 37 17:00 0,00 0,05 0,00 0,81 0,57 0,00 

30.06 37 18:00 0,00 0,06 0,00 0,81 0,63 0,00 

01.07 37 18:00 0,00 0,03 0,00 0,81 0,66 0,00 

02.07 37 19:00 0,00 0,03 0,00 0,81 0,69 0,00 

03.07 37 19:00 0,00 0,04 0,00 0,81 0,73 0,00 

04.07 37 18:00 0,00 0,05 0,00 0,81 0,78 0,00 

05.07 37 17:30 0,00 0,06 0,00 0,81 0,84 0,00 

06.07 37 15:00 0,00 0,03 0,00 0,81 0,87 0,00 

07.07 37 13:00 0,00 0,04 0,00 0,81 0,91 0,00 

08.07 37 12:00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,91 0,00 

09.07 37 19:00 0,00 0,03 0,07 0,81 0,94 0,07 

10.07 37 20:00 0,00 0,01 0,01 0,81 0,95 0,08 
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Quadro II.3 - Registo e produção acumulada de biogás no terceiro ensaio  

Data TºC Hora 
Registo de biogás, L Produção acumulada L/dia 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

11.07 37 15:15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.07 37 15:00 0,00 0,37 0,87 0,00 0,37 0,87 

13.07 37 13:00 0,00 0,18 0,99 0,00 0,55 1,86 

14.07 37 14:00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,55 2,58 

15.07 37 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 2,58 

16.07 37 11:30 0,00 0,00 0,47 0,00 0,55 3,05 

17.07 37 14:00 0,07 0,00 0,52 0,07 0,55 3,57 

18.07 37 15:00 0,00 0,00 0,46 0,07 0,55 4,03 

19.07 37 12:20 0,00 0,00 0,31 0,07 0,55 4,34 

20.07 37 12:10 0,00 0,00 0,25 0,07 0,55 4,59 

21.07 37 12:30 0,00 0,00 0,26 0,07 0,55 4,85 

22.07 37 12:30 0,00 0,00 0,22 0,07 0,55 5,07 

23.07 37 15:30 0,00 0,00 0,22 0,07 0,55 5,29 

24.07 37 12:30 0,00 0,00 0,20 0,07 0,55 5,49 

25.07 37 15:00 0,00 0,00 0,18 0,07 0,55 5,67 

26.07 37 17:00 0,00 0,00 0,10 0,07 0,55 5,77 

27.07 37 19:50 0,00 0,00 0,08 0,07 0,55 5,85 

28.07 37 16:30 0,00 0,00 0,12 0,07 0,55 5,97 

29.07 37 16:30 0,00 0,00 0,10 0,07 0,55 6,06 

30.07 37 16:00 0,01 0,00 0,05 0,08 0,55 6,11 

01.08 37 18:00 0,01 0,00 0,06 0,09 0,55 6,17 

02.08 37 15:30 0,00 0,00 0,04 0,09 0,55 6,21 

03.08 37 16:00 0,00 0,00 0,18 0,09 0,55 6,39 

04.08 37 18:15 0,00 0,00 0,03 0,09 0,55 6,56 

05.08 37 19:00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,55 6,61 

06.08 37 18:00 0,00 0,00 0,05 0,09 0,55 6,63 

07.08 37 18:15 0,00 0,00 0,02 0,09 0,55 6,66 

08.08 37 16:00 0,00 0,00 0,03 0,09 0,55 6,69 

09.08  37 17:00 0,01 0,00 0,03 0,10 0,55 6,70 

10.08 37 15:00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,55 6,72 

11.08 37 18:00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,55 6,75 

12.08 37 16:00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,55 6,75 

13.08 37 14:00 0,02 0,00 0,00 0,12 0,55 6,75 

14.08 37 12:00 0,02 0,00 0,00 0,14 0,55 6,80 

15.08 37 15:00 0,01 0,00 0,05 0,15 0,55 6,82 

16.08 37 17:00 0,03 0,00 0,02 0,18 0,55 6,82 

17.08 37 20:00 0,00 0,02 0,00 0,18 0,57 6,82 

18.08 37 12:00 0,01 0,03 0,00 0,19 0,60 6,82 

19.08 37 21:00 0,07 0,10 0,00 0,26 0,70 6,82 

20.08 37 19:00 0,04 0,07 0,00 0,30 0,77 6,82 

 

 

 


