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Resumo 
 

O presente trabalho teve como objetivo o acompanhamento de uma Central de 

Valorização Orgânica (CVO), no seu processo de valorização de resíduos urbanos (RU) 

após tratamento mecânico e produção de biogás através de túneis de digestão 

anaeróbia. No final da digestão anaeróbia o material que sai dos túneis é posteriormente 

utilizado para compostagem e criação de composto orgânico. O trabalho foi levado a 

cabo na empresa multimunicipal, Braval, que faz parte dos 23 sistemas de gestão de 

resíduos urbanos (SGRU), atualmente em atividade em Portugal Continental. O 

Tratamento Mecânico Biológico (TMB) da Braval, recebe e valoriza resíduos de seis 

municípios diferentes. 

O maior acompanhamento do projeto foi feito através do SCADA, programa que controla 

e que fornece dados em tempo real do processo. Vários “batchs” foram seguidos, 

durante os meses de estágio, tendo entre eles fornecido leituras diferentes do processo, 

visto que a digestão anaeróbia é um processo meticuloso e sensível. O objetivo final 

será manter a produção de energia fornecida à rede nacional o mais eficiente quanto 

possível. 

As metas estabelecidas pelo PERSU 2020, revelam que apesar das várias iniciativas e 

investimentos financeiros no setor, são demasiado exigentes, e que apesar do maior 

esforço feito pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos, lhes é impossível levar a 

cabo todas as metas estabelecidas, pois o seu trabalho depende também da população 

em geral, como é o caso da recolha seletiva. No entanto no que diz respeito à produção 

de biogás, os combustíveis derivados de resíduos (CDR), são uma ótima solução à 

dependência da civilização em combustíveis fósseis, e passa por uma das principais 

soluções para a sua agilização, visto que a demanda populacional continua a crescer e 

a produzir em maior escala RU que necessitam de meios urgentes de valorização. 

 

Palavras-Chave - CVO, Digestão Anaérobia, Valorização Orgânica, Biogás 
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Abstract 
 

The present work aimed to monitor an Organic Recovery Center (ORC), in its urban 

waste (UW) recovery process, after mechanical treatment and biogas production thought 

anaerobic digestion tunnels. At the end of anaerobic digestion, the material that leaves 

the tunnels is later used for composing and creating organic compost. The work was 

carried out at the multi-municipal company, Braval, which is part of the 23 urban waste 

management systems (UWMS), currently operating in mainland Portugal. Braval´s 

Mechanical Biological Treatment (MBT), receives and values waste from six different 

municipalities. 

The greatest monitoring of the project was done through SCADA, a program that controls 

and provides, real-time data on the process. Several batches were followed during the 

training months, having provided different readings of the process, since anaerobic 

digestion is a meticulous and sensitive process. The ultimate goal will be to keep energy 

production supplied to the national grid as efficient as possible. 

The goals established by PERSU 2020, reveal that despite the various initiatives and 

financial investments in the sector, they are too demanding and that despite the greater 

effort made by the urban waste management systems, it is impossible for them to carry 

out all the established goals, because their work also depends on the general population 

such as selective collection. However, in to the production of biogas, fuel derived from 

waste (FDW), is an excellent solution to the dependence of the civilization on fossil fuels, 

and is on of the main solutions for that dependence, since the population demand 

continues to grow and produce on a large scale of urban waste that need urgent means 

of recovery. 

 

Keywords – ORC, Anaerobic Digestion, Organic Valorization, Biogas  
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1 Introdução 

 

 

A gestão dos resíduos segue um princípio de hierarquia de prevenção, valorização e 

eliminação. Da prevenção faz parte a redução e a reutilização, e a eliminação é feita, na 

sua maioria em aterros e a valorização pode surgir de várias formas e pretende dar nova 

vida a resíduos que de outra forma seriam desperdiçados. Historicamente a valorização 

dos resíduos está relacionada com a evolução da sociedade e da tecnologia, 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida no geral levou a um aumento da 

produção dos mesmos (Tchobanoglous et al., 1993). Nesse sentido é necessária uma 

implementação estratégica de um novo paradigma que respeite o planeta e ao mesmo 

tempo satisfaça a demanda da sociedade, um modelo de economia circular em vez do 

tradicional modelo linear que não reutiliza a matéria prima (REA, 2019). 

Em Portugal e na União Europeia, existem modelos aprovados em matéria de resíduos 

que contribuem para evitar a produção de resíduos e para intensificar 

consideravelmente a reciclagem dos resíduos urbanos e dos resíduos de embalagens 

(REA, 2019), mais especificamente em Portugal, essas medidas surgem na Portaria n.º 

187-A/2014 de 17 de Setembro, o PERSU, reformolado ao longo dos anos para 

acompanhar os tempos e definer novas metas de forma a orientar o setor. 

A valorização dos resíduos urbanos através da produção de biogás em centrais de 

valorização orgânica por digestão anaeróbia, é atualmente uma aposta no que diz 

respeito à tentativa de aliviar a sociedade da dependência dos combustíveis fósseis. 

Sendo um processo lento, a digestão anaeróbia possui várias etapas que necessitam 

de ser concluídas para obtermos o produto final desejado, o biogás. As várias etapas 

são a Hidrólise, Acidogénese, Acetogénese e Metanogénese, onde em cada uma delas 

é utilizado o subproduto da etapa anterior até obtermos o CH4. Durante o processo 

também são libertadas grandes quantidades de CO2, sendo que tanto o CH4 e o CO2 

são os principais constituintes do biogás (WTT Braval, 2016). 

Quanto maior for a percentagem de CH4 no biogás, maior será a sua riqueza e valor 

energético (WTT Braval, 2016). 

Após a abertura dos túneis anaeróbios, toda a matéria previamente utilizada para a 

produção de biogás é introduzida nos túneis aeróbios para higienização e 

compostagem. Durante o processo de compostagem, os resíduos orgânicos são 

decompostos por meio de microrganismos como bactérias e bolores. Os 

microrganismos patogénicos são eliminados (Higienização), e para além dos 
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microrganismos patogénicos, as sementes de ervas daninhas e insetos, também são, 

na sua grande maioria eliminados (WTT Braval, 2016).  

Após finalizado o processo no túnel, o material deverá ser extraído e disposto numa 

pilha de maturação até que atinjam a maturação necessária de composto e cessem 

qualquer atividade biológica (WTT Braval, 2016).  
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2 Estágio 

 

No âmbito do 2ºano do Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente são propostos 

aos alunos vários estágios em empresas na possibilidade de desenvolver/acompanhar 

um projeto. Nessa sequência o aluno acompanhou um projeto desenvolvido na empresa 

Braval, mais especificamente na unidade de produção de biogás. O estágio teve a 

duração de nove meses, de 1 de outubro a 30 de junho, num regime de trabalho de 

segunda a sexta entre as 8h45 e as 17h45. Durante esse tempo o aluno teve 

oportunidade de desenvolver várias competências, trabalhar em autonomia e integrar-

se num grupo de trabalho. 

O orientador do estágio foi o Professor Doutor Joaquim Esteves da Silva, Director de 

Curso do Mestrado em Ciências e Tecnologia do Ambiente e pela instituição de 

acolhimento o Dr. º Pedro Machado, Director Geral Executivo da Braval. 

Alguns dos objetivos específicos definidos para este estágio foram: 

• Aprofundar conhecimentos científicos e tecnológicos aprendidos durante o 

percurso académico; 

• Aprofundar o conhecimento sobre a valorização orgânica; 

• Aprofundar o conhecimento sobre a digestão anaeróbia e aeróbia; 

O objetivo geral definido passou por acompanhar uma central de valorização orgânica 

e todas as suas atividades quotidianas no tratamento e valorização de RU. 
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3 Instituição Acolhedora 
 

 
A Braval é uma empresa multimunicipal que valoriza e trata resíduos sólidos 

provenientes do Baixo Cávado. Criada a 6 de agosto de 1996, pelo decreto-lei n.º 

117/96, foi criado um sistema de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, integrando, originalmente os municípios de Braga, Póvoa de 

Lanhoso e Vieira do Minho. Atualmente a Braval valoriza resíduos provenientes de seis 

municípios diferentes, juntando-se assim aos três originais, os municípios de Amares, 

Vila Verde e Terras de Bouro. O sistema Braval abrange uma área de 1121 km2 e uma 

população de cerca de 290.387 mil habitantes que produz sensivelmente 112 mil 

toneladas/ano de RSU. 

A recolha dos RI é feita pelos próprios municípios e pela AGERE e encaminhados para 

as instalações da Braval. Em Vieira do Minho existe também uma estação de 

transferência, que recebe e armazena os RU provenientes dos municípios de Vieira do 

Minho e de Terras de Bouro que são transportados de dois em dois dias para as 

instalações da Braval e entrou em funcionamento em Março de 2000.  

Em 1996 aquando da sua criação, a Braval definiu como meta o encerramento e 

recuperação de lixeiras a céu aberto e a implementação de um sistema de recolha 

seletiva através de uma rede de ecopontos e a construção de infraestruturas 

necessárias para o tratamento de RU. Ao contrário da recolha dos RI, a recolha seletiva 

é feita pela própria Braval.   

O aterro sanitário foi assim inaugurado em 1998 e permitiu o encerramento de 11 lixeiras 

a céu aberto e a sua posterior recuperação ambiental. As lixeiras que foram alvo de 

intervenção foram: 

 

• Padim de Graça – Braga 

• Dossãos – Vila Verde 

• Calvos – Póvoa de Lanhoso 

• Anissó – Vieira do Minho 

• Caires – Amares 

• Valdozende – Terras de Bouro 

• Moimenta – Terras de Bouro 

• Covide – Terras de Bouro 

• Rio Caldo – Terras de Bouro 

• Vilar da Veiga – Terras de Bouro 

• Carvalheira – Terras de Bouro 
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Em 2016 inaugurou a CVO com tratamento mecânico que permite a valorização de 

diversas frações dos RI entre elas a fração reciclável e a valorização energética de 

biogás. 

Nas suas instalações a Braval possui ainda uma ETAL para tratamento de águas 

lixiviadas, uma unidade de tratamento de Biodiesel, onde produz Biodiesel com um 

sistema próprio de recolha de óleo alimentar, um Ecocentro, local destinado à receção 

de resíduos de grandes dimensões suscetíveis de valorização, estação de triagem que 

recebe os resíduos provenientes da recolha seletiva e armazenamento de REEE 

suscetíveis de posterior valorização. 

A Braval destaca-se também pelo modelo de trabalho e pela excelência com vários 

certificados de qualidade, ambiente e higiene e segurança e assume ter como missão 

ser um agente ativo na melhoria da qualidade de vida da população dos concelhos da 

sua área de atuação, tratando e valorizando os resíduos provenientes dos concelhos e 

participando continuadamente na consciencialização da comunidade. 
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4 Legislação da Gestão de Resíduos Urbanos 

 
Em Portugal a definição de RU tem evoluído no que diz respeito á sua abrangência. 

Segundo o Decreto-Lei nº. 239/97 de 9 de Setembro apenas considerava como resíduos 

urbanos “os resíduos domésticos ou outros resíduos semelhantes, em razão da sua 

natureza ou composição, nomeadamente os provenientes do setor de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de 

saúde, desde que, em qualquer dos casos, a produção diária não exceda 1100 litros por 

produtor”. 

Entretanto o atual Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), baseado no Decreto-

Lei n. º73/2011 de 17 de Junho prevê um conceito mais abrangente, onde todos os 

resíduos domésticos, independentemente das quantidades diárias produzidas. 

Atualmente a definição em vigor é a de que “resíduo proveniente de habitações, bem 

como outro resíduo que pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo 

proveniente de habitações”. 

São considerados RU os resíduos produzidos em: 

a) Pelos agregados familiares (resíduos domésticos). 

b) Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 

1100 litros). 

c) Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou 

superior de 1100 litros). 

Assim apenas existe diferenciação no que diz respeito à responsabilidade de gestão, 

cabendo à mesma aos municípios no caso de produções diárias inferiores a 1100 litros 

e aos respetivos produtores nos restantes casos. 

A classificação dos RU é sempre efetuada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos 

(LER), publicada através da Decisão 2014/955/EU, que altera a Decisão 2000/532/CE, 

referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE. Assim sendo, considera-se RU os resíduos 

constantes no capítulo 20 – resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do 

comercio, indústria e serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente. 

 

Podem também ser classificados como RU os resíduos constantes no capítulo 15, 

subcapítulo 01 – Resíduos de embalagens/Embalagens (incluindo resíduos e 

equiparados, recolhidos separadamente), desde que sejam provenientes dos 

agregados familiares ou semelhantes a estes, provenientes dos sectores dos serviços, 

indústria ou estabelecimentos comerciais. 
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O fluxo de resíduos abrangidos por legislação específica classificados com os códigos 

do LER do capítulo 20 integram também a definição de RU: 

a) Resíduos de embalagens (ERE) 

b) Pilhas portáteis 

c) Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) 

d) Óleos alimentares usados (OAU) 
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5 Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos e 

Infraestruturas 

 

A recolha municipal de RU, na sua forma básica, envolvia tradicionalmente três 

operações fundamentais, recolha, transporte e deposição em destino final. Estas 

operações eram asseguradas pelos sistemas originalmente constituídos pelas 

autarquias locais. Alguns desses sistemas mais modernizados já recorriam então a 

técnicas mais sofisticadas de gestão de resíduos nomeadamente a triagem e o 

tratamento (RARU, 2019). 

Atualmente são utilizados sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU). Estes 

sistemas são estruturas de meios humanos, logísticos, equipamentos e infraestruturas, 

estabelecidas para levar a cabo as operações inerentes à gestão dos RU (RARU, 2019). 

Para a gestão integrada dos RU e prossecução das prioridades que têm vindo a ser 

definidas na legislação, previram-se dois tipos de entidades, as municipais ou 

associações de municípios, em que a gestão do sistema pode ser concessionada a 

qualquer empresa, e as entidades multimunicipais, cujos sistemas são geridos por 

empresas concessionárias (RARU, 2019). 

Existem 23 SGRU em Portugal Continental, sendo que 12 são sistemas multimunicipais 

e 11 são sistemas intermunicipais. A Braval é um Sistema de Gestão de Resíduos 

Urbanos Multimunicipal. 

Os restantes sistemas estão representados na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (RARU) 

Multimunicipais Intermunicipais 

Valorminho Ambisousa 

Resulima Lipor 

Resinorte Residuos do Nordeste 

Suldouro Ecobeirão 

Valorlis Resitejo 

Ersuc Ecolezíria 

Resiestrela Tratolixo 

Valnor Ambilital 

Valorsul Resialentejo 

Amarsul Amcal 
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Algar Gesamb 

 

Na Figura 1 pode-se observar com maior detalhe alguns dados individuais do sistema 

da Braval no ano de 2019, como os destinos finais dado aos RU, as várias recolhas 

feitas, e as toneladas recolhidas pelos ecopontos. 

Os dados recolhidos são referentes às infraestruturas em exploração: um aterro; uma 

estação de tratamento mecânico biológico/central valorização orgânica; uma estação de 

triagem e dois ecocentros (RARU, 2019). 

 

 

FIGURA 1 - DADOS DO SGRU DA BRAVAL PARA O ANO DE 2019 (RARU, 2019) 

 

Na Tabela 2 estão representadas as principais infraestruturas em território nacional, 

utilizadas para tratamento e valorização de RU pelos 23 SGRU. De salientar que apenas 

existem duas Centrais de Valorização Energética, uma no Porto e outra em Lisboa e 

que existem SGRU com mais que um aterro em exploração. Outro dado a manter é que 

nem todos os SGRU possuem formas de tratamento mecânico e biológico (RARU, 

2019). 
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TABELA 2 - PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES EM PORTUGAL CONTINENTAL (RARU, 2019) 

Principais Infraestruturas Existentes (em número unidades) 

Aterros 32 

Tratamento Mecânico  5 

Tratamento Mecânico e Biológico 18 

Central Valorização Orgânica (RSel) 5 

Central Valorização Energética 2 

Estação de Triagem 30 

Estação de Transferência 90 

Ecocentros 197 
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6 Enquadramento Teórico 
 

6.1. Economia Circular e Estratégia Nacional 
 

 
Historicamente a valorização dos resíduos está relacionada com a evolução da 

sociedade e da tecnologia, consequentemente a melhoria da qualidade de vida no geral 

levou a um aumento da produção dos mesmos (Tchobanoglous et al., 1993). Nesse 

sentido é necessária uma implementação estratégica de um novo paradigma que 

respeite o planeta e ao mesmo tempo satisfaça a demanda da sociedade, um modelo 

de economia circular (REA, 2019), representado na Figura 2. 

 

 

FIGURA 2 - MODELO DE ECONOMIA CIRCULAR (HUMANA, 2019) 

 

A economia circular vem substituir um modelo antigo de uma economia linear onde a 

matéria-prima era desperdiçada após ser utilizada. Na economia circular essa matéria-

prima é reincorporada no processo produtivo após reciclagem. Numa economia circular 

a valorização de resíduos é fundamental (Humana, 2019). 

Em Portugal o PERSU, aprovado em 1997 pelo Governo, configurou um instrumento de 

referência na área dos RU. O PERSU foi sendo revisto e melhorado e atualmente existe 

o PERSU 2020 revogando assim o PERSU II que por sua vez já tinha revogado o 

PERSU.  
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Segundo a Portaria n.º 187-A/2014 de 17 de Setembro o PERSU 2020 fundamenta-se 

em oito objetivos, que estabelecem as metas e medidas para os RU entre 2014 e 2020: 

1) Prevenção da produção e perigosidade dos RU 

2) Aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos 

recicláveis 

3) Redução da deposição de RU em aterro 

4) Valorização económica e escoamento dos recicláveis e outros materiais do 

tratamento dos RU 

5) Reforço dos instrumentos económico-financeiros 

6) Incremento da eficácia e capacidade institucional e operacional do setor 

7) Reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação e da 

internacionalização do setor 

8) Aumento do contributo do setor para outras estratégias e planos nacionais 

Pode-se verificar que o PERSU 2020 incentiva o aumento da reciclagem e da recolha 

seletiva, e também o aumento da eficiência dos tratamentos assim como a sua 

investigação e desenvolvimento tecnológico do setor. Em 2018, a EU aprovou também 

um conjunto de regras em matéria de resíduos que contribuem para evitar a produção 

de resíduos e para intensificar consideravelmente a reciclagem dos RU e dos resíduos 

de embalagens (REA, 2019). 

 

6.2. Produção e Capitação de RU em Portugal Continental 
 

 
A produção total de RU em Portugal Continental como demonstrado na Figura 3, foi no 

ano de 2018, de aproximadamente 4,94 milhões de toneladas o que corresponde a um 

aumento de 4,2% face ao ano de 2017, e a uma capitação anual de 505 kg/ano por 

habitante, ou seja, uma produção diária de RU de 1,38 kg por habitante. Estes valores 

confirmam a tendência de crescimento da produção de RU que se verifica desde o ano 

de 2014.  

Este aumento poderá estar relacionado com uma melhoria da situação económica em 

Portugal, no entanto esse aumento ao que tudo indica não aparenta estar a atingir o 

objetivo de dissuadir a produção de resíduos do crescimento económico (REA, 2019). 
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FIGURA 3 - PRODUÇÃO E CAPITAÇÃO DE RU EM PORTUGAL CONTINENTAL (REA, 2019) 

 

Ao nível de recolha, não se verificou diferença significativa face ao ano de 2017, 

mantendo-se a prevalência da RI para a maioria dos resíduos recolhidos. O aumento da 

recolha seletiva é um objetivo do PERSU 2020 que tem metas bem definidas sobre 

alguns materiais como o vidro, papel, cartão metal e plástico, embora que nos últimos 

anos o esforço feito com o aumento de infraestruturas de recolha seletiva como 

ecopontos e ecocentros, não aparente estar a evidenciar-se nos resultados 

apresentados (REA, 2019). 

Na Figura 4 podemos verificar que apesar dos valores da recolha seletiva aumentarem 

e os valores da recolha indiferenciada baixarem, tais percentagens apesar de serem 

significativas, não são as desejáveis. 

 

 

 

FIGURA 4 - VALORES DOS VÁRIOS TIPOS DE RECOLHA FEITOS EM PORTUGAL (REA, 2019) 
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6.3. Valorização dos RU 
 

 

Na Figura 5 pode-se observar que em relação à percentagem dos RU depositados em 

aterro, que apesar do decréscimo assinalável durante os anos, houve um aumento 

destes partir do ano de 2016 que se intensificaram em 2017 e 2018. 

 

 

 

FIGURA 5 - DESTINOS DOS RU EM PORTUGAL CONTINENTAL (REA, 2019) 

 
 

Estes dados apontam a uma evolução desfavorável no sentido do cumprimento da 

hierarquia dos resíduos, quer no caso dos depósitos em aterro, como a estabilização da 

fração recolhida seletivamente, o que demonstra uma tendência contrária às medidas 

estabelecidas quer pela EU quer nacionalmente pelo PERSU 2020 (REA, 2019). 

Embora estejam identificadas algumas razões que justifiquem algum decréscimo, a 

conclusão final é que os esforços e investimentos feitos, não estão a ter os efeitos 

devidos na população, nesse sentido é necessário fazer uma análise profunda das 

possíveis alternativas para combater e inverter a situação, de forma a que seja possível 

atingir as metas estabelecidas para 2020 (REA, 2019). 

No que diz respeito ao TMB e à Valorização Energética, pode-se verificar que houve um 

aumento durante os anos, com a exceção do ano de 2018 que diminuíram. Tal 

acontecimento pode ser justificável pelo facto de as descargas em aterro terem 

aumentado durante os últimos anos. Sendo a Valorização Energética um caso especial 

pois só feita por dois SGRU em Portugal Continental, nos grandes centros urbanos, 

Lisboa e Porto (RARU, 2019). 

No entanto, a valorização de resíduos pode surgir também dos que são colocados em 

aterro, já que a colocação de RU em aterro origina libertação de CH4, que é o principal 
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constituinte do biogás. Nesse sentido são feitos furos horizontais nos aterros, para que 

se possa extrair o CH4 que é produzido em profundidade.  

Apesar de representar uma pequena quantidade do biogás produzido, este 

aproveitamento ajuda a reduzir as emissões de CH4 para a atmosfera, já que este é um 

dos gases que mais contribui para o efeito estufa, 21 vezes superior ao CO2, aumenta 

significativamente a vida útil dos aterros, e como o biogás é um combustível derivado 

de resíduos (CDR), e não um combustível fóssil, é uma fonte de energia renovável com 

valor energético e económico (WTT Braval, 2016). 

 

6.4. Funcionamento da CVO Braval 
 

 
A CVO da Braval está equipada com doze túneis, dos quais oito são túneis de digestão 

anaeróbia, onde é produzido o biogás, e os restantes quatro são de digestão aeróbia 

onde o material que sai dos túneis anaeróbios é higienizado para que posteriormente 

possa ser utilizado para composto orgânico. Os túneis anaeróbios e aeróbios estão 

representados na Figura 6. 

 

 

FIGURA 6 – TÚNEIS ANAERÓBIOS E AERÓBIOS BRAVAL 

                 

 

Num primeiro processo os RU passam por uma série de processos no tratamento 

mecânico que os separam em três frações distintas: orgânica, reciclável e a rejeitada. 

A digestão anaeróbia pode ocorrer em vários tipos de instalações técnicas, no caso da 

Braval as instalações são de uma central de digestão anaeróbia seca. 

Sendo um processo lento, a digestão anaeróbia possui várias etapas que necessitam 

de ser concluídas para obtermos o produto final desejado, o biogás. As várias etapas 

são a Hidrólise, Acidogénese, Acetogénese e Metanogénese, onde em cada uma delas 

é utilizado o subproduto da etapa anterior até obtermos o CH4. Durante o processo 
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também são libertadas grandes quantidades de CO2, sendo que tanto o CH4 e o CO2 

são os principais constituintes do biogás. 

Durante as etapas referidas existem várias condições que precisam de ser cumpridas 

para que as reações ocorram, o processo só é possível em condições de anabiose, ou 

seja, na ausência de O2, e na presença de vários microrganismos que levam acabo as 

reações necessárias como a fermentação, e que atuam apenas em condições de 

humidade e temperaturas elevadas. Durante o processo a temperatura dentro do túnel 

vai aumentando o que faz com que organismos diferentes atuem durante diferentes 

momentos, dependentemente da temperatura que se faça sentir no túnel como o caso 

de organismos mesófilos para temperaturas mais moderadas e termófilos para 

temperaturas mais elevadas. Na Tabela 3 estão representados algumas das condições 

mencionadas em cima, entre outras, necessárias para que a digestão anaeróbia ocorra. 

 

TABELA 3 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS IDEAIS PARA A DIGESTÃO ANAERÓBIA (KUNZ, ET AL, 2019) 

 

 

Num sistema de digestão anaeróbia, é colocada dentro dos túneis a fração biológica 

separada anteriormente no tratamento mecânico, e sensivelmente durante um mês, no 

interior do túnel a matéria é bombardeada por um lixiviado que contem os 

microrganismos necessários para desencadear as reações. Esse lixiviado circula dentro 

dos túneis num sistema fechado e é armazenado dentro de tanques de percolação 

(Figura 7). Antes de armazenado o lixiviado passa por tanques de sedimentação para 

eliminar algumas impurezas que possa conter. 

 

 



F C U P                                                                                        
Estudo das Metodologias da Central de Valorização Orgânica Braval na Produção de Biogás e Composto Orgânico                        | 17 

 

 

 

FIGURA 7 - TANQUE DE PERCOLAÇÃO BRAVAL 

 
Após alguns dias do início do processo e após a entrada na fase de Metanogénese, o 

processo começa a equilibrar-se no interior do túnel e começa a ser produzido o biogás 

de boa qualidade (WTT Braval, 2016). O biogás de boa qualidade é referente á 

percentagem de CH4 pela qual se quer começar a armazenar o biogás. Sendo que na 

Braval, é armazenado o biogás a partir dos 15% de CH4, valor aconselhável pela WTT, 

empresa instaladora da unidade. 

Existem também, fatores externos que podem afetar o processo dentro dos túneis e que 

afetam a qualidade do biogás, como a temperatura, o pH e a presença de certos 

inibidores ao processo como o O2 (WTT Braval, 2016).  

A central da Braval contém também dois tanques de percolação e sedimentação, 

tratamento de ar central com ventilador de biofiltro e humidificador para purificar e 

eliminar a maior parte dos odores que se possam sentir, um sistema de tratamento de 

gás onde o biogás circula e é armazenado e um motor de cogeração ligado à rede 

nacional, onde é produzida energia elétrica (WTT Braval, 2016). 

Todo este processo pode ser acompanhado e regulado por um programa, GreyLogix, 

ligado a um computador central. Nesse computador o utilizador pode acompanhar o 

processo de forma mais detalhada e promover alterações que ache eficientes, de 

maneira que achar mais adequada para que o processo seja o mais eficiente possível. 

É através deste programa também que se dá início e fim aos ciclos dentro dos túneis, 

sendo no caso dos túneis anaeróbios necessário várias regras de segurança, uma delas 

sendo a injeção de O2 dentro dos túneis para que possam ser abertos com segurança. 

Este processo é denominado de “flush” e é feito na madrugada anterior à abertura dos 

túneis. 

Após a abertura dos túneis anaeróbios, toda a matéria previamente utilizada para a 

produção de biogás é introduzida nos túneis aeróbios para higienização e 

compostagem. Na compostagem orgânica é possível distinguir dois processos, um com 
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recurso a oxigénio (compostagem) e o outro sem recurso a oxigénio (fermentação), a 

central Braval está equipada com 4 túneis de compostagem. 

Durante o processo de compostagem, os resíduos orgânicos são decompostos por meio 

de microrganismos como bactérias e bolores. Inicialmente são decompostos os 

compostos facilmente degradáveis, e posteriormente os de mais difícil decomposição. 

Todos estes processos libertam grandes quantidades de calor que faz com que durante 

o processo atuem em diferentes momentos, diferentes tipos de microrganismos 

consoante a temperatura do meio. Como resultado das elevadas temperaturas, durante 

o processo os microrganismos patogénicos são eliminados (Higienização), apesar que 

o nível da sua eliminação irá sempre depender das temperaturas atingidas dentro dos 

túneis. Quanto maior for essa temperatura, mais eficiente será a higienização do 

composto. Para além dos microrganismos patogénicos, as sementes de ervas daninhas 

e insetos, são, na sua grande maioria eliminados (WTT Braval, 2016).  

Após finalizado o processo no túnel, o material deverá ser extraído e disposto numa 

pilha de maturação. Na Braval é utilizado um sistema de revolvimento de pilhas, que 

consiste, através de equipamento especializado revolver cada pilha, para aumentar a 

porosidade e equilibrar temperaturas e humidades, por esse motivo as pilhas sofrem 

monotorização frequente de temperatura e humidade, até que atinjam a maturação 

necessária do composto e cessem qualquer atividade biológica (WTT Braval, 2016). 

Ao fim deste processo as pilhas estarão prontas para serem afinadas. Esta afinação tem 

como objetivo a eliminação de contaminantes, tais como vidros, pedras e plásticos. Este 

processo é efetuado com recurso a diversos equipamentos, tais como: alimentador sem-

fim, crivo e mesa densimétrica, representados na Figura 8. O composto tem várias 

passagens pela afinação até eliminar todos os contaminantes indesejados e obter a 

consistência pretendida. No final o composto pode ser embalado em unidade de 

ensacagem ou armazenado para expedição a granel. O composto Braval chama-se 

Braval+. 
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FIGURA 8 - AFINAÇÃO BRAVAL 

 

6.5. Tratamento Mecânico Biológico dos RU 
 

 
Na Figura 9 pode-se observar os 23 SGRU e a capitação em relação à produção de RU 

nos diferentes territórios que estes sistemas abrangem. 

 

 

FIGURA 9 - SGRU DO TERRITÓRIO CONTINENTAL (REA, 2019) 

 

Na Figura 9 podemos ainda observar que como era de esperar verifica-se uma maior 

produção nos sistemas onde se concentra maior população. No entanto o mesmo não 

é verificado na capitação, onde se verifica que o maior sistema é o do Alentejo, algo que 

se pode explicar com o efeito da sazonalidade (REA, 2019). 

Na Braval, os RU são recolhidos em conjunto pela empresa, e pelos municípios que 

fazem parte dessa sociedade, que são os municípios de Vieira do Minho, Póvoa de 

Lanhoso, Amares, Braga, Vila Verde e Terras de Bouro como ilustrado na Figura 10. 
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Em Vieira do Minho existe uma estação de transferência que acolhe os resíduos 

provenientes dos municípios de Vieira do Minho e de Terras de Bouro e que de dois em 

dois dias são transportados para o Ecoparque da Braval. 

 

 

FIGURA 10 - RECOLHA INDIFERENCIADA NOS VÁRIOS MUNICÍPIOS 

 

No ecoparque o tratamento mecânico recebe os RU da recolha indiferenciada ilustrados 

na Figura 11, e após triagem é separado em 3 frações distintas, os orgânicos, os 

recicláveis e os rejeitados. No caso da Braval, os orgânicos vão ser utilizados nos túneis 

anaeróbios para produção de biogás, os recicláveis, como o próprio nome indica, são 

materiais recicláveis, e dos rejeitados fazem parte os resíduos que são colocados 

diretamente em aterro. 

 

 

FIGURA 11 - LIXO INDIFERENCIADO COLOCADO NO TRATAMENTO MECÂNICO DA BRAVAL 

 

A unidade Braval, permite a valorização de cerca de 30.000 toneladas/ano de fração 

orgânica dos resíduos indiferenciados e cerca de 10.000 toneladas/ano de resíduos 

verdes e castanhos (WTT Braval, 2016). 
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6.6. Fases da Digestão Anaeróbia 
 
A digestão anaeróbia é um processo metabólico complexo e como mencionado 

anteriormente, é dividido em quatro fases diferentes. Em cada uma das fases atuam 

vários tipos de organismos diferentes e em condições de temperaturas diferentes, na 

Figura 12, está representado o processo de forma simplificada, desde a hidrólise da 

matéria orgânica de alta massa molecular até ao produto final desejado, CH4, e os 

subprodutos das várias reações como o CO2 e o H2. 

 

 

FIGURA 12 - DIGESTÃO ANAERÓBIA (CHERNICHARO, 1997) 

 

 Na Hidrólise é degradada a matéria de alta massa molecular como os lípidos e os 

polissacarídeos pelas bactérias hidrolíticas (Kunz, et al, 2019). Como primeira fase da 

digestão anaeróbia, a hidrólise é de importância suplementar, pois, quanto mais rápida 

for a degradação desta matéria, mais rápido será o processo total, pois a hidrólise é o 

processo mais demorado das quatro fases, no entanto tudo depende do substrato a ser 

degradado e das suas características, sendo que certas substâncias necessitam de 

apenas algumas horas enquanto outras necessitam de dias (Kunz, et al, 2019). 
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Após hidrólise, os monómeros formados são utilizados como substratos por diferentes 

bactérias anaeróbias sendo degradados na fase da acidogénese a ácidos orgânicos de 

cadeia curta, moléculas com um a cinco carbonos, e também em álcoois, óxidos de 

nitrogénio, sulfeto de hidrogénio e dióxido de carbono. Acetato e piruvato são também 

produtos da acidogénese. Durante a acidogénese a pressão parcial do hidrogénio afeta 

diretamente o estado de oxidação dos produtos, quanto mais elevada, maior será a 

quantidade de carbono nos produtos (Kunz, et al, 2019). 

A terceira fase da digestão anaeróbia, a acetogénese, é considerada crítica, sendo 

conduzida por um grupo de bactérias denominadas acetogénicas. Na Tabela 4 estão 

representadas as reações acetogénicas decorridas durante a acetogénese (Kunz, et al, 

2019). 

 

TABELA 4 - REAÇÕES ACETOGÉNICAS (KUNZ, ET AL, 2019) 

 

 

Durante esta fase os ácidos de cadeia longa são transformados em ácidos com apenas 

um ou dois átomos de carbono como o ácido fórmico e o acético. Para que a formação 

de ácidos de cadeia curta seja termodinamicamente favorável, esta deve ocorrer 

associada ao consumo de hidrogénio pelas bactérias metanogénicas (Kunz, et al, 2019). 

A fase final, a metanogénese, ocorre estritamente em condições anaeróbias, deste 

modo, o carbono contido na biomassa é em CO2 e CH4 através da ação das bactérias 

metanogénicas. As bactérias são divididas de acordo com as vias metabólicas em 

acetoclásticas e hidrogenotróficas. As bactérias acetoclásticas convertem o acetato em 

metano, enquanto as bactérias hidrogenotróficas convertem hidrogénio e o dióxido de 
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carbono. Na Figura 13 estão representadas as duas vias metabólicas (Kunz, et al, 

2019). 

 

 

FIGURA 13 - VIAS METABÓLICAS METANOGÉNICAS. (A) FORMAÇÃO DE METANO PELO ACETATO (B) 
FORMAÇÃO DE METANO PELO DIÓXIDO DE CARBONO (KUNZ, ET AL, 2019) 

 
Atualmente pensa-se que exista um certo dinamismo entre as duas vias, sendo que a 

via preferencial será a acetoclástica (Kunz, et al, 2019). 

 

6.7. Compostagem 
 

A compostagem, visa a criação de um composto que pode ser utilizado para valorização 

e cobertura de solos e tem como um dos principais objetivos a redução da quantidade 

de RU a enviar para o aterro, visto que de outra forma  a matéria que sai dos túneis 

anaeróbios seria colocada diretamente em aterro (WTT Braval, 2016).  

Após saída dos túneis aeróbios a matéria está completamente higienizada e pronta para 

maturação assim que seja despendida em pilhas, numa zona de maturação 

representada na Figura 14. 
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FIGURA 14 - ZONA DE MATURAÇÃO DE PILHAS 

 

Os organismos que estão envolvidos na compostagem podem ser classificados em 

cinco grupos diferentes, bactérias, actinomicetes, fungos, minhocas e algumas larvas. 

Os actinomicetes apesar de serem bactérias são mencionadas separadamente pela sua 

importância durante o processo (Tchobanoglous et al., 1993). 

O processo é dividido em três fases, a fase Lag, fase ativa e fase de maturação. A fase 

de Lag é um período breve de grande atividade microbiana, onde os microrganismos 

começam a proliferar e há um grande aumento da temperatura do meio. A transição da 

fase Lag para a fase ativa é marcada por um aumento exponencial de microrganismos 

e uma intensificação correspondente de atividade microbiana. Nesta fase é necessário 

revolver as pilhas, para manter as temperaturas adequadas pois as temperaturas podem 

ascender até aos 70ºC sem qualquer controlo. A atividade continua em pico até o 

fornecimento de nutrientes e material decomposto começar a diminuir (Tchobanoglous 

et al., 1993). 

Na fase de maturação a proporção de material resistente aumenta de forma constante 

e a proliferação microbiana diminui correspondentemente. A temperatura começa a 

diminuir até ser atingida a temperatura ambiente. A maturação está concluída quando a 

atividade microbiana terminar (Tchobanoglous et al., 1993).  

O processo de maturação pode demorar entre 14 e 21 dias (WTT Braval, 2016). 

 

Na Tabela 5 é apresentada a evolução das quantidades de composto produzido ao 

longo dos anos em Portugal Continental. De referir que no ano 2019 pode-se observar 

um pequeno declínio da quantidade produzida de composto em relação a anos 

anteriores (RARU, 2019). 

Na Braval o composto produzido tem origem do material recebido da sua Unidade de 

Tratamento Mecânico e Biológico. 
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Na Tabela 5 é apresentada a evolução das quantidades de composto produzido ao 

longo dos anos em Portugal Continental. De referir que no ano 2019 pode-se observar 

um pequeno declínio da quantidade produzida de composto em relação a anos 

anteriores (RARU, 2019). 

Na Braval o composto produzido tem origem do material recebido da sua Unidade de 

Tratamento Mecânico e Biológico. 

 

TABELA 5 - QUANTIDADE DE COMPOSTO PRODUZIDO (RARU, 2019) 

 

 

6.8. Campos de Biogás em Aterro Sanitário 
 

 
Num aterro sanitário, os resíduos são depositados em camadas, compactados com uma 

máquina pesada e cobertos com camadas de terra. O fundo e os lados do aterro 

sanitário são forrados com 2 camadas de telas impermeáveis, de modo a evitar que haja 

passagem de águas contaminadas (lixiviados) para o solo circundante. O controlo da 

possível contaminação do aterro é feito através de constantes análises a pontos de 

referência previamente construídos para o efeito, sendo que esses pontos estão 

localizados abaixo do nível do aterro. Por cima das telas existe ainda uma camada de 

gravilha que ajuda a drenar os lixiviados (WTT Braval, 2016). 

O biogás produzido pelos resíduos em profundidade é captado e drenado através de 

tubos perfurados, instalados verticalmente desde o fundo até ao topo, à medida que se 

depositam as camadas de resíduos. Ao contrário da digestão anaeróbia induzida nos 

túneis da CVO, num aterro, o biogás produzido não advém de um ambiente controlado, 

mas sim das condições de alta pressão, temperatura e anabiose proporcionadas em 

profundidade (WTT Braval, 2016). 
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Os campos de biogás em aterro, são uma forma da valorização destes resíduos que 

ajudam também á redução das emissões de CH4 provenientes dos aterros e do seu 

tempo de vida útil (WTT Braval, 2016). 

Na Figura 15 está representado um exemplo do aspeto de um campo de biogás, onde 

se pode observar os furos perfurados verticalmente e dispostos de forma a que seja 

possível a ligação a outro tubo horizontal que une todos os furos a um motor de 

cogeração, que transforma o biogás em energia elétrica. 

 

 

FIGURA 15 - CAMPO DE BIOGÁS 
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7 Atividades Desenvolvidas 
 
Durante os nove meses de estágio foram desenvolvidas várias atividades no que diz 

respeito á valorização orgânica de RU. O TMB implementado é baseado na tecnologia 

da WTT. 

A Braval possui um calendário específico de atividades durante a semana, 

acompanhando sempre um ciclo, um “batch” inicia-se na fase anaeróbia passando pela 

fase aeróbia e finalmente é enviado para o hall de maturação, onde é disposto em pilhas 

até o composto atingir a maturação pretendida. 

Um “batch” tem uma duração incerta, sensivelmente dois meses, dependendo do tempo 

que a maturação demorar. A fase dos túneis anaeróbios demora cerca de um mês a 

ocorrer, de maneira a que se possa aproveitar o máximo de CH4 produzido dentro dos 

túneis, a fase dos túneis aeróbios tem uma duração de cerca quinze dias, e o restante 

do tempo ocorre nas pilhas de maturação até estarem prontas para afinação e 

expedição. 

Como referido anteriormente, existe um calendário específico seguido durante as 

semanas, às terças e quintas são esvaziados os túneis aeróbios. O material higienizado 

é retirado dos túneis e colocado em pilhas no hall de maturação onde ficam até a 

compostagem estar concluída. Posteriormente os túneis são limpos para que possam 

receber o material proveniente dos túneis anaeróbios. Às segundas e quartas são 

abertos os túneis anaeróbios, esvaziados e limpos para poderem ser cheios de seguida 

e dar início a outro “batch”.  O material retirado destes túneis é misturado com resíduos 

frescos para ganhar consistência e colocado dentro dos túneis aeróbios para 

higienização. 

Às sextas-feiras são levadas a cabo pelos funcionários da CVO limpezas e 

manutenções a equipamentos que sejam necessárias. 

 

7.1. Túneis Anaeróbios 
 

 
Todo o processo dentro dos túneis pode ser acompanhado por um programa supervisor, 

SCADA, onde no caso da Braval se denomina GreyLogix. Nesse programa todo o 

processo pode ser monitorizado e alterado da maneira que o utilizador entender, 

fornecendo em tempo real ao utilizador dados em forma gráfica. Só a partir do programa 

é que podem ser realizados determinados ajustes, como é o caso de abrir e fechar 

túneis, válvulas, motores e bombas (WTT Braval, 2016). Na Figura 16 está 

representado um exemplo de um programa SCADA. 
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FIGURA 16 - SCADA 

 

Os “batch” são monitorizados desde o início que entram nos túneis anaeróbios, não só 

pela informação disponibilizada pelo programa, mas também manualmente pelos 

técnicos da CVO. Os ciclos terminam com o “flush” dos túneis, ou seja, com a injeção 

de O2 para que possam ser abertos com toda a segurança necessária (WTT Braval, 

2016). Este processo é feito na madrugada anterior à abertura dos túneis, pois é um 

processo demorado e é necessário economizar tempo para que seja concluído um ciclo, 

e iniciado outro no mesmo dia. 

Na manhã da abertura dos túneis anaeróbios, é utilizado o SCADA para efetuar essa 

abertura, e durante o processo de esvaziamento e limpeza dos túneis é necessário 

seguir os vários passos também pelo SCADA. São verificados os estados dos espigões 

e aspersores no interior dos túneis, para que se tenha a certeza de que existem 

condições para voltar a encher os túneis. Os aspersores encontram-se no teto dos 

túneis e são responsáveis por bombardear o material com o percolado, enquanto que 

os espigões encontram-se no chão dos túneis e são responsáveis pela drenagem do 

percolado, e por evitar que haja inundações durante o processo de DA (WTT Braval, 

2016). Após a verificação os túneis estão prontos para voltarem a ser cheios e dar início 

a um novo “batch”. No final é dada a informação ao SCADA que o túnel se encontra 

pronto e procede-se assim ao seu fecho. 

A humidade é um parâmetro a ter em conta durante todo o processo e é constantemente 

medido. A humidade do material é medida à entrada e à saída dos túneis anaeróbios. 
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Diariamente é mantido e atualizado um ”logbook” do comportamento dos túneis como 

na Tabela 6 para os oito túneis anaeróbios. 

 

TABELA 6 - EXEMPLO DOS REGISTOS FEITOS DOS VALORES DOS TÚNEIS 

Túnel 5 

51,4% % CH4 

44,6% % CO2 

0 % O2 

39,5ºC º C 

3 Fase do processo 

153,2 m3 Quantidade de lixiviado introduzido 

em m3 

 

As concentrações de CO2, CH4 e O2, são registadas de forma a saber a qualidade do 

processo e do próprio CH4, visto ser o principal constituinte do biogás o que nos revela 

o poder energético do mesmo. As concentrações de O2 necessitam de estar sempre 

perto dos 0%, visto que estamos perante um processo anaeróbio e as de CO2 registam-

se entre os 30-49% (WTT Braval, 2016). 

A fase do processo tem como consequência o aumento ou diminuição da temperatura 

dentro dos túneis, apesar que depois da fase de aquecimento a temperatura dentro dos 

túneis tende a estagnar, e permanecer dentro dos 38-40ºC, sendo que o valor não é 

fixo, podendo sofrer oscilações diárias pequenas. 

Existem seis diferentes fases que o processo atravessa, sendo elas a fase de 

aquecimento, e cinco fases de gás. A fase aquecimento inicia o processo, e dura até o 

biogás atingir a percentagem apropriada de gás de boa qualidade, e assim entramos na 

fase de gás 1. Na fase de aquecimento o biogás é considerado gás mau, ou seja, biogás 

de baixa qualidade, e não é armazenado. O biogás só é considerado gás bom, ou de 

boa qualidade a partir dos 15% de CH4, momento em que o biogás começa a ser 

armazenado. Este parâmetro pode ser ajustado no SCADA, para ser maior ou menor, 

dependendo do pretendido. Na Braval é utilizado o valor de 15% por ser aconselhável 

pela empresa instaladora da unidade, a WTT. 

Com o avançar do processo e o atravessar das fases a quantidade diária de lixiviado 

introduzido nos túneis tende a baixar, este é um parâmetro que é ajustado pelos técnicos 

até atingirem o ponto ótimo do processo, tal como a duração de cada fase. Durante as 

cinco fases de gás, a qualidade do CH4 pode rondar os 48-55%, havendo oscilações 

conforme os valores de m3 de lixiviado definidos para cada uma das fases (WTT Braval, 

2016).  
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A quantidade de lixiviado introduzida no interior dos túneis dita a qualidade do biogás e 

a sua produção. Quanto maior for a quantidade de lixiviado introduzida no interior dos 

túneis, melhor irá ser a sua qualidade, daí se manter um registo do comportamento dos 

espigões dos túneis para saber se há possíveis inundações causadas pela introdução 

em demasia de lixiviado durante as várias fases da DA, ou pela drenagem nos espigões 

ser insuficiente. Esta é a razão pela qual os m3 de lixiviado introduzidos em cada fase 

serem variáveis de fase para fase. Por vezes é necessário ajustar o valor durante o 

ocorrer das fases de gás, como por exemplo, se for detetado que os espigões podem 

estar em más condições, o que irá afetar a produção de biogás, pois a possibilidade de 

introdução de lixiviado nessas circunstâncias, será menor. 

Cada túnel anaeróbio está munido com seis espigões que se estendem pelo túnel 

horizontalmente uns aos outros. 

Um exemplo do registo mantido pelos técnicos da Braval do estado dos espigões dos 

oito túneis anaeróbios está representado na Tabela 7. 

 

TABELA 7 - REGISTO DO ESTADO DOS ESPIGÕES E DA SUA CAPACIDADE DE DRENAR O LIXIVIADO 

 % 

Espigão 

1 

% 

Espigão 

2 

% 

Espigão 

3 

% 

Espigão 

4 

% 

Espigão 

5 

% 

Espigão 

6 

Túnel 5 83,5% 84% 84,3% 82,7% 83,3% 82,8% 

 

 

Quanto mais perto a percentagem do estado dos espigões estiver dos 100%, melhor 

será o estado do túnel. Geralmente no início de cada novo “batch” o valor encontra-se 

perto dos 100% e vai diminuindo com o avançar das fases do processo e dos m3 de 

percolado introduzidos. O valor final dos espigões depende de túnel para túnel e das 

condições do meio. A humidade do material à entrada do túnel é um dos parâmetros 

que pode afetar esse valor (WTT Braval, 2016). 

O biogás produzido nos túneis anaeróbios é armazenado e através de um motor de 

cogeração é transformado em energia elétrica que é posteriormente introduzida na rede 

nacional. O registo da produção é medido em MW e é feito diariamente. 
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7.2. Túneis Aeróbios 
 

 
Similarmente ao que acontece nos túneis anaeróbios, o processo que ocorre nos túneis 

aeróbios pode ser acompanhado pelo programa SCADA. Devido à menor complexidade 

do processo em relação à fase anaeróbia não são mantidos registos para além das 

temperaturas no interior de cada túnel. 

Tal como acontece nos túneis anaeróbios, qualquer comando exigido é feito através do 

SCADA, como abrir e fechar os túneis (WTT Braval, 2016). 

Durante o processo aeróbio as temperaturas atingidas são elevadas, o que faz com que 

seja necessária uma enorme fonte de calor. Durante o processo os microrganismos 

patogénicos são eliminados, ocorrendo assim a Higienização, que apesar de ocorrer 

sempre, o nível da eliminação patogénica irá depender sempre das temperaturas 

atingidas dentro dos túneis. Quanto maior for essa temperatura, mais eficiente será a 

higienização do composto. Para além dos microrganismos patogénicos, as sementes 

de ervas daninhas e insetos, são, na sua grande maioria eliminados (WTT Braval, 2016). 

 

7.3. Compostagem 
 

 
Após atingida a higienização o material que é retirado dos túneis aeróbios é disposto 

num “hall de maturação” num formato de pilhas, onde todas as pilhas são numeradas 

até serem enviadas para afinação. 

Nesta parte do processo é importante manter em registo as humidades e temperaturas 

de cada pilha para saber que ação tomar a seguir, para isso são utilizados medidores 

de temperatura e humidade. A medição é feita ao longo da pilha, em vários pontos, 

sendo normal a oscilação de valores entre os pontos registados, sendo medidos cerca 

de quinze pontos ao longo das pilhas (WTT Braval, 2016). 

Após registo e leitura destes valores é decidido se as pilhas necessitam de ser 

revolvidas, ou se são enviadas para afinação, onde o composto após ser afinado é 

ensacado e expedido. Na Braval é utilizado um sistema de revolvimento de pilhas, que 

consiste, através de equipamento especializado revolver cada pilha, para aumentar a 

porosidade e equilibrar temperaturas e humidades (WTT Braval, 2016). 

Este processo é feito pelo menos uma vez por semana, e repetido quantas vezes se 

ache apropriado até a temperatura começar a diminuir e seja atingida a temperatura 

ambiente. A maturação está concluída quando a atividade microbiana cessar 

(Tchobanoglous et al., 1993). 
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7.4.      Biogás de Aterro 
 

 
Faz parte das funções dos técnicos da CVO a monitorização dos campos de biogás da 

Braval, onde também é mantido um “logbook” sobre o comportamento dos poços 

atualmente em exploração. Esses poços são medidos ocasionalmente pelos técnicos e 

são aplicadas determinadas medidas de acordo com o nível de CH4 que estejam a 

fornecer. 

Os poços estão munidos por uma espécie de torneira que pode ser rodada para abrir 

ou fechar a válvula dos poços. Abrir se a percentagem de CH4 for menor que a 

pretendida, e fechar se for maior que a pretendida. A percentagem de CH4 é medido 

através de um medidor de biogás como o representado na Figura 17. 

 

 

FIGURA 17 – MEDIDOR DE BIOGÁS 

 
No caso dos poços de biogás, também estão ligados a um motor de cogeração 

(independente do motor de cogeração da CVO), que produz energia através do biogás 

fornecido pelos poços. Similarmente ao que acontece na CVO, é feito um registo da 

produção feita pelos mesmo diariamente e contabilizado no final de cada mês. 
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8 Conclusão  
 

 
Com o aumento da legislação sobre o setor, e o aumento das necessidades 

populacionais a valorização de resíduos urbanos é cada vez mais importante na 

sociedade atual. A economia circular trouxe soluções, mas também obrigações, visto 

que cabe a todos a função de melhorar e ajudar nas metas propostas não só por 

Portugal, no PERSU 2020, mas também pela EU.  

O presente trabalho permitiu perceber o impacto que a valorização dos resíduos 

urbanos pode trazer para a sociedade, quando feito de maneira apropriada. A 

valorização da fração orgânica dos resíduos urbanos para produção de biogás através 

dos túneis anaeróbios, não só ajuda na diminuição das descargas em aterro, que por 

consequência diminui as emissões de CO2 para a atmosfera, mas também transforma 

matéria descartável em energia, que pode ser utilizada de forma a substituir os 

combustíveis fosseis, que por sua vez também são responsáveis por uma das maiores 

emissões de CO2 para a atmosfera. 

Apesar de ser um processo complexo e sensível, tem projeção para melhorias, o que 

faz dele uma aposta segura para o futuro, pois a matéria prima disponível para o 

processo é abundante, e sem ele, dispensável. 

O mesmo pode ser dito do composto orgânico, a compostagem, visa a criação de um 

composto que pode ser utilizado para valorização e cobertura de solos, composto esse 

rico em nutrientes que pode facilmente ser utilizado para agricultura. 
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