
Resumo 

O surgimento de uma consciência ambientalista, entre a opinião pública, tem levado ao 

desenvolvimento e promoção de técnicas que minimizem os impactes ambientais resultantes do 

crescimento urbano e industrial.  

Os problemas resultantes da intervenção humana no meio ambiente, um dos mais críticos diz 

respeito à rejeição de efluentes domésticos ou industriais em meios hídricos.  

As Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR's) são infraestruturas que devem reduzir a 

poluição transportada nas águas residuais para limites compatíveis com a capacidade de encaixe do 

meio receptor.  

Embora, em Portugal, o número de populações servidas por ETAR's seja ainda bastante reduzido, 

existem já algumas dezenas de ETAR's em funcionamento. A experiência adquirida na concepção, 

construção e operação dessas ETAR's permite, desde já, elaborar uma listagem dos seus problemas 

mais importantes, onde se incluem os seguintes:  

- As ETAR's não funcionam, em geral, nas melhores condições hidráulicas e sanitárias, sendo a 

eficiência do tratamento inferior à desejável;  

- Os investimentos em capital fixo e os custos de operação e manutenção são muito elevados;  

- O custo de energia é o mais elevado, dentro dos custos totais de operação, representando cerca de 

60-70% do total.  

Devem procurar desenvolver-se, por isso, técnicas que minimizem os custos de operação e que, 

simultaneamente, melhorem a eficiência do tratamento e as condições de funcionamento das ETAR's.  

O desenvolvimento de técnicas mais exactas de dimensionamento de condutas de transporte de 

lamas poderá contribuir para uma optimização das condições de operação nas ETAR's e, também, 

melhorar os critérios de dimensionamento de estações elevatórias de lamas possibilitando poupanças 

significativas em energia.  

É prática corrente dimensionar as condutas elevatórias de lamas com base em técnicas empíricas 

baseadas na multiplicação das perdas de carga da água por um factor situado, normalmente, entre 

1,5 e 2.  

Estes critérios admitem que o escoamento se processa em regime turbulento, mas, na realidade, para 

algumas lamas é mais provável que o escoamento seja em regime laminar.  

O objectivo principal desta dissertação foi o estudo de escoamentos de lamas produzidas em ETAR's, 

em condutas sob pressão, e a sua comparação com os métodos teóricos disponíveis para análise 

desses escoamentos.  



Para atingir esse objectivo realizou-se, na ETAR de Cambados no concelho da Maia, uma instalação 

experimental onde, utilizando técnicas avançadas de medição e aquisição de dados, se recolheu um 

determinado volume de informação sobre o comportamento das lamas.  

A descrição das experiências realizadas, os resultados experimentais obtidos, os métodos teóricos 

disponíveis e as correlações existentes entre eles são, em suma, matéria dos capítulos seguintes.  

Esta dissertação encontra-se estruturada em 10 capítulos, constituindo a presente Introdução o 

primeiro deles.  

Uma descrição das características reológicas das lamas produzidas em ETAR's é apresentada no 

Capítulo 2, bem como uma descrição geral dos modelos reológicos com maior interesse.  

No terceiro capítulo faz-se, sinteticamente, a descrição das equações gerais aplicáveis a estes 

escoamentos.  

No quarto capítulo analisam-se, para os vários modelos reológicos considerados, as expressões 

teóricas aplicáveis quando o escoamento se processa em regime laminar.  

No quinto capítulo faz-se uma análise idêntica à do capítulo 4 desta feita para escoamentos em 

regime turbulento.  

No sexto capítulo estabelecem-se, para cada um dos modelos reológicos considerados, as fórmulas 

de resistência em escoamentos sob pressão. Estas equações serão utilizadas na determinação 

teórica das perdas de carga no escoamento de lamas.  

O sétimo capítulo é dedicado à análise das condições em que se estabelece a transição do regime 

laminar para o regime turbulento.  

No oitavo capítulo faz-se a descrição dos trabalhos de campo realizados, incluindo a instalação 

experimental e a realização das experiências.  

No nono capítulo analisam-se os resultados experimentais obtidos e comparam-se com os modelos 

teóricos disponíveis. Analisa-se, ainda, qual o modelo teórico que melhor representa o escoamento 

das lamas produzidas na ETAR.  

Finalmente no décimo e último capítulo enunciam-se as conclusões e propõem-se orientações para a 

continuação dos trabalhos.  

Existem ainda dois anexos. No Anexo A apresentam-se os resultados das experiências efectuadas e 

no Anexo B fotografias da instalação experimental.  


