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11..11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O acesso à água e ao saneamento, tão crucial para o bem-estar e desenvolvimento Humano, 

tornou-se uma prioridade no mundo de hoje. O aumento do consumo de água, motivado pela 

concentração urbana, pela industrialização, assim como pela melhoria do nível de vida das 

populações, tem como consequência a geração de maior quantidade de águas usadas, as águas 

residuais urbanas. 

Estas águas necessitam de um adequado tratamento até limites aceitáveis, de acordo com o 

meio receptor, de modo a evitar a contaminação dos cursos de água e do solo. O tratamento 

dessas águas é feito em estações de tratamento de águas residuais (ETARs). Do funcionamento 

destas estações resulta, como subproduto, uma quantidade muito volumosa de resíduos, as 

lamas. Segundo Dias (2004), estima-se que no universo da empresa Águas de Portugal, em 

2020, se produzam, em peso de matéria seca, cerca de 255 000 toneladas de lama. 

As unidades de tratamento de águas residuais convencionais, quando aplicadas a pequenos 

aglomerados populacionais, apresentam custos per capita muito elevados, devido 

essencialmente aos custos de investimento e aos custos de manutenção, operação e 

exploração. Com o aumento do conhecimento sobre os processos naturais, aliado à 

necessidade de tratamento em zonas de baixa densidade populacional, bem como à escolha de 

sistemas com fácil operação e manutenção, está a tornar-se mais frequente a utilização de 

zonas húmidas construídas (ZHC) no controlo de poluição e tratamento de águas residuais. Esta 

utilização tem surgido nos mais diversos locais do mundo. 

As ZHC criam zonas de vegetação luxuriante, semelhantes aos ecossistemas aquáticos naturais. 

A variedade de formas, cores e padrões vegetais constituem elementos paisagísticos 

enriquecedores, como é o caso do destino turístico Koh Phi Phi, na Tailândia, que foi construído 

para resolver os graves problemas sanitários surgidos após a devastação do tsunami de 2004. 

De acordo com Galvão (2009), esta tecnologia, como solução de tratamento sustentável, 

apresenta reduzidos custos de instalação e de manutenção, baixos requisitos energéticos, 

enquadramento paisagístico adequado, boa eficiência e produção reduzida de lamas. A 

utilização desta tecnologia aproveita as energias renováveis para estabilizar, homogeneizar, 

desidratar e higienizar as lamas, convertendo-as num produto de valor agrícola (Melidis et al., 

2010). 

São várias as definições de sustentabilidade. Segundo o relatório Brundtland 1987 cit. in Duarte 

(2009), sustentabilidade é: "suprir as necessidades da geração presente sem afectar a 

capacidade das gerações futuras em suprir as suas". O tratamento biológico é a única forma de 

atingir um desenvolvimento sustentável no problemático aumento de produção de lamas. Face 

ao previsível aumento de produção de lamas nas ETARs, com elevados custos associados ao 

tratamento, transporte e confinamento das lamas, as ZHC, ao permitirem confinar as lamas por 

largos períodos de tempo, são uma estratégia a seguir, principalmente quando estamos perante 

pequenos aglomerados populacionais. As estratégias de sustentabilidade ambiental buscam 
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compatibilizar as intervenções antrópicas com as características dos meios físicos, biológicos e 

socioeconómicos, minimizando os impactos ambientais. Chen e Beck (1997) referem três 

requisitos mínimos de sustentabilidade ambiental para os sistemas de tratamento de águas 

residuais: a infra-estrutura do sistema de tratamento de esgotos deve ser economicamente 

viável; os produtos finais das ETARs devem ser isentos de poluentes, tanto na forma de produtos 

sólidos, como gasosos; nenhum dos subprodutos das ETARs devem promover alterações nos 

ciclos biogeoquímicos. Desta forma, as ZHC reúnem todas as premissas necessárias para 

serem utilizadas como uma alternativa ambientalmente sustentável, face às tecnologias 

convencionais, para tratamento de lama. De facto, Otterpohl et al. (1997) descrevem algumas 

desvantagens dos sistemas de tratamento de águas residuais através dos sistemas 

convencionais, tais como, o elevado consumo de energia, o “desperdício” de 20% de azoto, 5% 

de fósforo e 90% de potássio (passíveis de serem reutilizados na agricultura) e a elevada 

produção de lamas. 

Do tratamento das águas residuais resultam lamas de depuração, em quantidade e com 

características muito variáveis, dependendo da dimensão da ETAR  do tipo de efluente tratado e 

da tecnologia usada. O seu conteúdo em microrganismos patogénicos, metais pesados e 

poluentes orgânicos é motivo de preocupação (Gray, 1989). 

As lamas constituem um resíduo e, como tal, perante a legislação nacional e europeia em vigor, 

devem ser eliminadas ou valorizadas. Segundo o plano estratégico de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais para o período de 2007-2013 (PEAASAR II), devem privilegiar-

se soluções que conduzam à redução dos volumes das lamas e à sua reutilização, quando 

inertizadas e compostadas, ou à sua valorização energética através da produção de biogás e, 

quando as suas características não permitam a sua reutilização, deve proceder-se à deposição 

em aterro. 

A solução ideal deverá ter baixo custo, reduzidos impactos ambientais e ser aceite pelas 

populações locais. 

A valorização das lamas através da sua aplicação na agricultura permite tirar partido do seu valor 

fertilizante na melhoria da fertilidade física e química dos solos. Possibilita, assim, economizar 

nas necessidades de adubação química para atender às exigências nutritivas das culturas. No 

entanto, nem todas as lamas podem ser aplicadas na agricultura. De facto, o seu uso é limitado 

e, até mesmo proibido em alguns casos. Se a lama contém metais pesados, compostos 

orgânicos tóxicos e microrganismos patogénicos (Zwara e Obarska-Pempkowiak, 2000), apenas 

poderão ser aplicadas aquelas que apresentem concentrações inferiores aos valores-limite 

estabelecidos pela legislação em vigor. As lamas que cumpram as normas são consideradas 

produtos biogenéticos, isto é, geradores de vida, tendo assim a designação de biossólidos, 

constituindo um fertilizante, cuja correcta aplicação nos solos se faz sem qualquer risco para a 

saúde e para o ambiente. 
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11..22..  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

Com o presente trabalho pretende-se avaliar o esquema de tratamento de secagem das lamas 

em ZHC, bem como fornecer alguns dados relativos às características das lamas e das plantas 

utilizadas (Phragmites australis). Referimo-nos, também, a alguns aspectos relevantes sobre a 

problemática da gestão da vegetação, a ter em conta depois das plantas terem cumprido o seu 

papel depurador no tratamento das lamas. 

Procedemos à identificação dos principais problemas de natureza prática e operacional, 

propondo soluções, quer correctivas quer mitigantes. 


