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Resumo 

As crescentes preocupações sobre impactos ambientais e o aumento do custo de 

energia para o tratamento de águas residuais são o centro das atenções científicas, 

tornando o processo de digestão anaeróbia (DA) como uma importante tecnologia de 

produção de energia renovável. Em particular, o uso da DA para codigerir as lamas com 

outros resíduos orgânicos que possibilitem uma melhoria na produção de biogás e na 

qualidade dos biosólidos tratados. Na ETAR do Sousa e na ETAR de Ponte da Baia 

foram aplicados dois co-substratos, resíduos de Óleos e Gorduras (O&G) e Lactosoro, 

para se iniciar uma co-digestão e, com isso, perceber os efeitos dessa adição. Na ETAR 

do Sousa adicionou-se, em períodos diferentes, os dois co-substratos, enquanto que na 

ETAR de Ponte da Baia apenas se adicionaram os resíduos de O&G. A ETAR do Sousa 

atingiu uma produção média de biogás de 1068 m3, no período de adição de gorduras, 

e 1295 m3, no período de adição de Lactosoro, superando, significativamente, a média 

atingida no período pré adição (690 m3). A ETAR de Ponte da Baia também mostrou 

excelentes resultados, atingindo uma média de 826 m3 no período de adição de 

gorduras, superando o período de pré adição que foi de 538 m3. A produção de energia, 

através do sistema de cogeração, aumentou em 50/60% em ambas as ETAR, 

verificando-se assim um aumento da autossuficiência média mensal na ETAR do Sousa 

de 30% para 41% e na ETAR de Ponte da Baia de 24% para 42%. 

  

Palavras-chave: Co-digestão anaeróbia, Óleos e gorduras, Lactosoro, Biogás, 

Autossuficiência. 



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

5 

 

Abstract 

The growing concerns regarding the environmental impact and the rising costs with the 

energy used for the wastewater treatment have been on the center of scientific attention, 

contributing to the importance of the anaerobic digestion process (DA) as one of the 

main tools used in the production of renewable energy. In particular, the use of DA to 

digest sludge with other organic waste which allows an improvement on biogas 

production and the quality of bio-treated solids. In ETAR do Sousa and ETAR de Ponte 

da Baia, two co-substrates were applied, Oils and Fats (O&F) wastes and lactate whey, 

for a co-digestion to be started and to better understand the effects of this addiction. In 

ETAR do Sousa the two co-substrates were added in different time periods while in 

ETAR Ponte da Baia only the O&F wastes were added. ETAR do Sousa was able to 

produce an average 1068 m3of biogas, on the fats addiction period, and 1295 m3, on the 

lactate whey addiction period, therefore exceeding the average achieved on the pre-

addiction period (690 m3). ETAR Ponte da Baia has also been able to achieve excellent 

results, reaching an average of 826 m3 on the fats addiction period, excelling the pre-

addiction period which registered 538 m3. The energy production, through the 

cogeneration system, has increased by around 50-60% in both ETARs leading to a 

growth in the average monthly self-sufficiency from 30% to 41% in ETAR do Sousa and 

from 24% to 42% in ETAR Ponte da Baia.   

Palavras-chave: Anaerobic Co-Digestion, Oils and fats, Whey, Biogas, Self-

sufficiency. 
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Objetivos 
 

A gestão da energia é uma das prioridades estratégicas da Águas do Norte, SA 

no quadro da promoção de níveis de eficiência que garantam a ecoeficiência, com vista 

à sustentabilidade das suas operações de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais. 

A elaboração deste trabalho teve origem na necessidade da empresa (Águas do 

Norte, S.A.) aprofundar conhecimentos relativamente à co-digestão anaeróbia (CoDA) 

de lamas da ETAR e subprodutos da agroindústria e indústria de biodiesel (O&G e 

lactosoro), com vista à valorização energética, podendo assim reduzir custos 

energético. Na redução de custos está incorporada, por exemplo, o melhor desempenho 

na etapa de tratamento, que pode evitar investimentos adicionais, o aumento da 

autossuficiência como também, a redução de custos de exploração (menor produção de 

lamas devido à maior eficiência na etapa de tratamento e melhor qualidade das mesmas 

para fins agrícolas). Este trabalho permitiu também obter, para além de benefícios 

económicos, benefícios ambientais, tais como a produção de energia limpa, a 

valorização de resíduos de outros setores de atividade que são de difícil eliminação, e 

a redução da pegada carbónica. 

Na execução do trabalho, o essencial foi perceber, em escala operacional, como 

um sistema de digestão mesofílico reagiria quando são adicionados estes dois resíduos 

agroindustriais às lamas mistas (LM) (primárias e secundárias), resultantes do processo 

de tratamento da ETAR, para posterior processo de co-digestão. E, com isso, de certa 

forma perceber a influência destes na produção de biogás, na sucessiva produção de 

energia pela cogeração e, por fim, na autossuficiência das duas instalações em estudo. 
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Introdução 

Numa Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) comum é produzida 

uma quantidade de significativa de material sólido proveniente dos processos de 

sedimentação (tratamento primário) e lamas ativadas (tratamento secundário) que 

devem ser tratados antes da sua eliminação para proteção ambiental. A gestão de lamas 

pode representar até 60% do custo total associado ao tratamento de águas residuais 

municipais (Maragkaki et al., 2018). Por este motivo, ao longo dos tempos, tem-se 

abordado este assunto de modo a encontrar medidas que possam otimizar o tratamento 

das lamas e minimizar a produção das mesmas. Entre as várias opções para o 

tratamento de lamas, a DA é provavelmente a tecnologia mais utilizada. 

Crescentes preocupações sobre a segurança energética, impactos ambientais e 

aumento do custo de energia para o tratamento de águas residuais estabeleceram, no 

centro das atenções científicas, o processo de DA como uma importante tecnologia de 

produção de energia renovável. Em particular, o uso da DA para co-digerir as lamas 

com outros resíduos orgânicos que possibilitem uma melhoria na produção de biogás e 

na qualidade dos biosólidos tratados foi proposto e implementado em várias ETAR’s em 

todo mundo (Cabbai et al., 2013; Nielfa et al., 2015; Maragkaki et al., 2018). Isso pode 

ser alcançado usando infraestruturas de DA existente nas ETAR’s, sem nenhum 

investimento significativo de capital.  

Na Europa, o uso da DA de resíduos na produção de biogás é uma prática 

amplamente utilizada, principalmente para a produção de energia térmica, e os 

substratos predominantes utilizados são estrume, silagem de milho e, muitas vezes, 

resíduos orgânicos industriais (Maragkaki et al., 2018). 

O presente trabalho baseou-se em estudar a co-digestão em duas ETAR da 

Águas do Norte, através a adição de lactosoro e O&G à mistura de lamas primárias (LP) 

e secundárias (LS), resultantes do processo de tratamento da água residual, com o 

objetivo de aumentar a produção de biogás, utilizado como fonte de energia. Os 

resultados foram promissores, atingindo-se valores superiores de autossuficiência 

energética, de 30% para 41% na ETAR do Sousa 24% para 42% na ETAR de Ponte da 

Baia, com significativas vantagens ao nível do processo e de sustentabilidade. 
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Enquadramento 

Apresentação da Empresa Águas do Norte 

 

O Grupo AdP – Águas de Portugal desenvolve uma função estruturante no setor 

do ambiente em Portugal com atividade nos domínios do abastecimento de água e do 

saneamento de águas residuais. 

Através das suas empresas, o Grupo AdP tem uma presença em todo o País, de 

Norte a Sul, prestando serviços aos Municípios, que são simultaneamente acionistas 

das empresas gestoras dos sistemas multimunicipais (sistemas em “alta”), e servindo 

diretamente as populações através de sistemas municipais (sistemas em “baixa”) de 

abastecimento de água e de saneamento. 

Ao longo das últimas duas décadas o Grupo AdP investiu mais de 6,3 mil milhões 

de euros, que aliados à capacidade de planeamento e de execução, à experiência na 

gestão operacional e financeira, ao desenvolvimento de soluções inovadoras e ao forte 

empenho e dedicação dos seus colaboradores tem permitido a melhoria destes serviços 

públicos essenciais, com impactos positivos e concretos sobre a qualidade do ambiente, 

a saúde pública, os níveis de atendimento e a sustentabilidade global do setor. 

A Águas do Norte, S.A. foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de 

maio, mediante a agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, S.A., Águas do 

Noroeste, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. e SIMDOURO – 

Saneamento do Grande Porto, S.A., integradas no Grupo AdP. Em sequência, foi-lhe 

atribuída, pelo Estado Português, em regime de exclusivo, a concessão da exploração 

http://www.adnorte.pt/downloads/file74_pt.pdf
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e da gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do 

Norte de Portugal, pelo prazo de trinta anos. 

A 1 de fevereiro de 2017 o Decreto-Lei n.º 16/2017 cria o sistema multimunicipal 

de abastecimento de água do sul do Grande Porto e o sistema multimunicipal de 

saneamento do Grande Porto, ambos por cisão do sistema multimunicipal de 

abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, e as respetivas 

entidades gestoras, respetivamente, Águas do Douro e Paiva, S.A. e SIMDOURO - 

Saneamento do Grande Porto, S.A. 

Atualmente, a Águas do Norte é a entidade gestora do sistema multimunicipal 

em “alta” responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para 

consumo público, pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos 

e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas. 

A Águas do Norte assume também a exploração e gestão do sistema de águas 

da região do Noroeste, em resultado da celebração de uma Parceria entre o Estado 

(Administração Central) e 8 Municípios (Administração Local), que concretiza um 

processo de verticalização que reuniu, numa única entidade gestora, os serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos 

Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma 

regular, contínua e eficiente. 

 Uma das suas prioridades é a eficiência energética, com benefícios na redução 

da pegada ecológica, traduzindo as diversas ações numa melhoria dos indicadores de 

sustentabilidade e da qualidade ambiental. Para o efeito, decorrem uma série de 

iniciativas no CEX Minho Interior com especial foco na otimização dos consumos 

energéticos e valorização/potenciação das cogerações disponíveis assim como na 

infraestruturação de painéis fotovoltaicos e utilização de veículos elétricos. Os 

benefícios obtidos com esta estratégia são significativos: aumento da autossuficiência 

energética com uma menor dependência externa, redução de custos, redução da 

pegada carbónica e potenciação das infraestruturas por valorização de resíduos de 

outros setores de atividade contribuindo, em simultâneo, para a economia circular. 

 

  

http://www.adnorte.pt/downloads/file537_pt.pdf
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Caracterização da ETAR do Sousa e ETAR de 

Ponte da Baia 

 

A ETAR do Sousa situada no concelho de Lousada está dimensionada para 

servir um equivalente populacional de 89913 habitantes e um caudal médio diário de 

13855 m3/d, no ano horizonte de projeto. A população no ano de arranque foi apenas 

de 23867 habitantes equivalentes e o caudal de 3419 m3/d. 

A ETAR de Ponte da Baia situada no concelho de Amarante está dimensionada 

para servir um equivalente populacional de 45127 habitantes e um caudal médio diário 

de 6837 m3/d, no ano horizonte de projeto. A população no ano de arranque foi apenas 

de 22430 habitantes equivalentes e o caudal de 3068 m3/d. 

Os tratamentos realizados nesta ETAR desenvolvem-se em duas linhas de 

tratamento: fase líquida e fase sólida. 

 

Fase líquida: 

I. Elevação inicial: Parafuso de Arquimedes (ETAR do Sousa) / Poço elevatório 

(ETAR de Ponte da Baia) 

II. Gradagem grossa mecânica e gradagem fina em tamisadores de tambor filtrante 

rotativo (ETAR do Sousa) e step screens (ETAR de Ponte da Baia); 

III. Desarenamento/Desengorduramento; 

IV. Decantação Primária; 

V. Tanques de contacto - Seletores; 

VI. Reator Biológico tipo Vala de oxidação, integrando cada um deles um tanque de 

pré-desnitrificação e zonas de arejamento alternadas com zonas anóxica; 

VII. Decantação secundária (órgãos circulares); 

VIII. Tratamento terciário: Desinfeção por UV e utilização de cloreto férrico para 

remover fósforo (somente na ETAR de Ponte da Baia). 
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Fase sólida: 

I. Espessamento gravítico das lamas primárias; 

II. Espessamento mecânico das lamas em excesso provenientes dos reatores 

biológicos, em tambores de espessamento; 

III. Mistura das lamas espessadas (lamas mistas); 

IV. Digestão anaeróbia das lamas mistas; 

V. Desidratação mecânica das lamas digeridas em centrífugas; 

VI. Armazenamento em silos das lamas desidratadas. 
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ETAR do Sousa 

 

 

Linha de tratamento da fase líquida: 

A fase líquida do esquema de tratamento preconizado começa com a elevação 

inicial das águas residuais através de 2 estágios de 2(+1) parafusos de Arquimedes com 

uma capacidade unitária de 164 L/s (já tendo em conta o caudal máximo das águas 

residuais internas geradas na ETAR). Os cálculos hidráulicos determinaram uma altura 

de elevação de cerca de 17,7m, a partir da qual se permite o escoamento gravítico da 

água residual ao longo de todos os órgãos que compõem a fase líquida da ETAR. 

As instalações da elevação inicial encontram-se integradas no edifício de tratamento 

preliminar que inclui todo o equipamento necessário às operações de gradagem, 

desarenamento e desengorduramento, receção de lamas de fossa séptica e ainda 

elevação de LP e gorduras. 

O tratamento preliminar inicia-se com a gradagem mecânica que é realizada em dois 

estágios: a gradagem mecânica com 40mm de espaçamento entre barras, que tem 

como função conferir proteção ao equipamento de gradagem fina e gradagem fina 

Figura 1 - Fotografia aérea da ETAR do Sousa 
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formada por dois tamisadores filtrantes rotativos com uma malha de 3mm. O sistema de 

gradagem acumula também as funções de compactação, lavagem e transporte dos 

gradados. Os gradados recolhidos são armazenados num contentor de forma a 

automatizar o sistema de gradagem em função do caudal afluente. 

Na etapa seguinte segue-se o desarenamento/desengorduramento que é efetuado 

em dois órgãos com desenvolvimento longitudinal, providos de arejamento, para 

promover a flotação dos O&G e garantir junto à entrada do órgão velocidades de 

escoamento transversal próximas dos 0,3 m/s. Cada um dos órgãos está equipado com 

uma ponte raspadora, ambas de funcionamento contínuo, para se efetuar a remoção de 

areias, O&G à superfície. A sua remoção pretende proteger os órgãos e tubagens a 

jusante de eventuais problemas de colmatação e até distúrbios no tratamento biológico. 

O princípio de funcionamento deste sistema de arejamento consiste na introdução 

de bolhas de ar finas nas águas residuais (dando lugar a uma mistura do líquido e dos 

materiais em suspensão) por intermédio de uma turbina de difusão gasosa que se 

encontra acoplada a uma turbina de mistura com efeito de turbulência. As areias de 

cada órgão são extraídas através de um sistema de air-lift, localizado na respetiva ponte 

raspadora. 

A mistura da água e areias extraída em cada órgão é conduzida, através de tubagem 

até um classificador de areias com uma capacidade hidráulica de 50 m3/h no qual as 

areias são concentradas e lavadas com água de serviço sendo depois descarregadas 

para um contentor com 10 m3. 

A matéria flutuante (óleos, gorduras e espumas) será removida pelas pontes 

raspadoras superficiais até ao final do órgão e conduzida graviticamente para um poço 

de recolha de onde são elevadas para o digestor anaeróbio. 

A decantação primária é realizada após o tratamento anterior, em dois decantadores 

de planta quadrada equipada com módulos de lamelas. 

O princípio da decantação assenta na utilização da força da gravidade para separar 

e concentrar os sólidos sedimentáveis presentes na água residual. A utilização das 

lamelas permite aumentar a área de decantação. O efluente clarificado pelos 

decantadores primários é conduzido para a caixa de saída da decantação primária e as 



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

19 

 

LP depositadas são tiradas por pontes raspadoras no fundo do tanque e direcionadas 

para as tremonhas de recolha das LP. 

Após a decantação primária, as águas residuais são alimentadas, após uma obra 

de repartição, a dois reatores biológicos de lamas ativadas com a configuração de valas 

de oxidação, onde ocorre o tratamento secundário. Neste momento apenas se encontra 

ativo um dos reatores biológicos. 

Cada uma das unidades de tratamento biológico é composta pelas seguintes zonas, 

dispostas de forma sucessiva: 

i. Um tanque seletor operado em condições anóxicas e no qual se realiza a 

seleção da biomassa, controlando-se a proliferação de bactérias filamentosas; 

ii. Um tanque de pré-desnitrificação, onde se mistura as águas residuais e a 

recirculação do licor misto rico em nitratos proveniente da zona arejada, para 

assim favorecer o processo de desnitrificação essencial no controlo da 

concentração de azoto no efluente final; 

iii. Um tanque de arejamento com 4 canais em que as águas residuais são 

submetidas a condições aeróbias e anóxicas, para promover a conversão de 

azoto amoniacal em nitratos (nitrificação) e a desnitrificação (simultânea) dos 

nitratos produzidos nas zonas arejadas. 

Cada tanque de arejamento, incluindo de pré- desnitrificação, possui um volume útil 

de 6600 m3 com uma profundidade de 4 m com quatro canais com uma largura de 8 m. 

O volume do tanque de pré-desnitrificação representa 20% do volume total de cada 

reator (1320 m3). A recirculação interna de nitratos é assegurada pelo fluxo orbital das 

águas residuais nos próprios reatores, sendo o caudal controlado através de uma 

comporta giratória. Esta comporta controla o caudal de recirculação interna ao reator de 

pré-desnitrificação inserido no circuito orbital do reator biológico. 

O controlo é feito manualmente, uma vez que neste tipo de instalações a 

necessidade de regulação é feita de forma esporádica e unicamente nos períodos do 

ano. A regulação manual da comporta deverá ser realizada no sentido de aumentar ou 

diminuis a sua abertura de modo a manter uma concentração de nitratos no interior do 

reator de pré-desnitrificação entre 2 e 4 mg N-NO3/L. 
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Após o tanque de pré-desnitrificação, a mistura das águas residuais com as lamas 

ativadas é feita através de zonas arejadas e anóxicas nos canais do reator biológico. No 

mesmo reator biológico acontecem simultaneamente os processos de nitrificação e 

desnitrificação, para além da remoção da carga orgânica e estabilização aeróbia das 

lamas. Em cada tanque de arejamento, o oxigénio necessário para a degradação 

biológica das frações orgânicas contidas nas águas residuais e para a nitrificação das 

mesmas, será fornecido por meio de dois arejadores de superfície de eixo vertical, 

instalados numa estrutura em betão parcialmente fechada para que os problemas com 

a emissão de aerossóis e ruído sejam reduzidos. O controlo de arejamento é realizado 

em função das concentrações de amónia e oxigénio dissolvido monitorizados em 

contínuo em cada reator biológico. À saída de cada um dos reatores biológicos, o 

efluente é sustentado por uma caixa de descarga para seguir para a decantação 

secundária. Também é nestas caixas de saída que são extraídas as lamas. 

Nos decantadores secundários, as lamas depositadas são conduzidas para uma 

tremonha localizada no centro por meio de raspadores de funcionamento contínuo, 

sendo seguidamente encaminhadas para a estação elevatória de LS. Os decantadores 

secundários, com um diâmetro de 29 m, têm uma configuração circular, e promovem a 

separação da biomassa da fase líquida. As escumas que eventualmente sejam 

formadas à superfície, serão retidas pelo defletor periférico e conduzidas pelo raspador 

de superfície, integrado na ponte raspadora para um canal. O efluente de saída dos 

decantadores segue para uma caixa de saída para ser posteriormente lançado no meio 

hídrico. 

Uma porção da água é lançada para o meio hídrico e outra parcela é reutilizada 

como água de serviço para rega dos espaços verdes, lavagem de pavimentos e 

equipamentos e diluição das soluções de polímero. 

A água é bombeada a partir da caixa de saída do decantador secundário para um 

tanque de armazenamento com uma capacidade de 120 m3. O efluente é pressurizado 

por um grupo hidropressor, sendo posteriormente filtrado num filtro mecânico e 

desinfetado por um sistema compacto de desinfeção por UV. Com este tratamento a 

água fica com um grau de desinfeção mínimo legalmente exigido no que diz respeito 

aos coliformes totais (100 NMP/100 mL), para a sua utilização como água de rega 

(Memória Descritiva da ETAR do Sousa). 
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Linha de tratamento da fase sólida: 

 

Espessamento de lamas primárias: 

As LP, extraídas dos decantadores primários, são bombeadas de forma 

temporizada para o espessador gravítico com uma área de 50,27 m2 e um volume de 

150 m3. O espessamento é efetuado através de uma grade de espessamento, de 

funcionamento contínuo, com raspador de fundo.  

As lamas espessadas misturam-se, sendo posteriormente encaminhadas para a 

tremonha central. O sobrenadante resultante do espessamento gravítico é encaminhado 

graviticamente para o circuito de escorrências afluente à segunda caixa de aspiração 

na elevação inicial. Após espessamento de LP, estas são bombeadas a partir de 1 (+1) 

bomba do rotor excêntrico, operando cerca de 12h/d, para o tanque de LM (Memória 

Descritiva da ETAR do Sousa).  

 

Espessamento de lamas em excesso: 

As lamas em excesso extraídas a partir dos poços de recirculação de lamas são 

espessadas mecanicamente em dois tambores totalmente confinados e ventilados, para 

garantir condições de operação, segurança e higiene adequadas. A montante de cada 

tambor é adicionado polímero à lama, encontrando-se num tanque vertical, com um 

agitador de pás, com velocidade variável, para assegurar as condições necessárias de 

reação entre o polímero e as lamas. O volume desse floculante deve ser suficiente para 

garantir o tempo de contacto necessário correspondente a 0,6 m3. 

A lama floculada é em seguida alimentada, por gravidade, ao tambor, composto 

por uma estrutura metálica cilíndrica. A rotação do tambor permite o espessamento da 

lama libertando água por ação da floculação através de uma tela. 

O grau de espessamento espectável é de 6 % matéria seca (MS). A produção 

média de lamas em excesso espessadas a alimentar ao tanque das LM corresponde a 

77 m3/d admitindo uma eficiência de captura de sólidos das máquinas de 95%. As 

escorrências resultantes do espessamento são encaminhadas novamente para a obra 

de entrada. 
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As LP espessadas juntamente com as lamas em excesso espessadas dão 

origem às LM que são reunidas num tanque. O tempo de retenção neste tanque é 

aproximadamente de 1 dia e são depois encaminhadas para a DA (Memória Descritiva 

da ETAR do Sousa). 

 

Digestão anaeróbia das lamas: 

O objetivo da unidade de tratamento é mineralizar biomassa, promovendo a 

degradação, através de microrganismos que se desenvolvem em meio anaeróbio. 

Como produtos finais da DA resultam a lama mineralizada, água e biogás. 

A ETAR possui um digestor anaeróbio, em sistema de alta carga e regime 

mesófilo a 35°C. O tempo de retenção hidráulico (TRH) neste digestor é de 15 dias, pois 

é o tempo mínimo para se verificar o processo mesófilo. Alberga uma área de 143,14 

m2 e um volume de 1975,32 m3. 

A descarga de lamas digeridas é realizada em simultâneo com o fornecimento 

das lamas ao digestor. A agitação no interior do digestor é promovida através de um 

agitador de eixo vertical com duas hélices. 

Para o aquecimento das lamas que entram no digestor, existe um permutador 

de calor de 210500 kcal/h de potência, com um período de aquecimento de 16 h/d em 

que o aquecimento se realiza através do cruzamento em espiral da água quente e das 

lamas em recirculação. 

O aquecimento da água é realizado através do aproveitamento da energia 

térmica proveniente de um cogerador, ou duma caldeira quente com um queimador 

misto de gás propano e biogás. 

Um dos produtos resultantes deste processo é o biogás que é armazenado num 

gasómetro, sendo posteriormente utilizado no funcionamento do cogerador, para a 

produção de energia (Memória Descritiva da ETAR do Sousa). 
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Desidratação: 

Após a digestão, as lamas digeridas são bombeadas do tanque de lamas 

digeridas para a etapa de desidratação mecânica realizada em duas centrífugas. O 

caudal de lamas a entrar em cada uma é monitorizado através de um medidor de caudal 

instalado nas tubagens que alimentam as centrífugas. Antes da entrada das lamas nas 

centrífugas, é adicionada uma solução de polímero. De forma a eliminar a produção de 

odores e a putrefação das lamas, existe um sistema de higienização das lamas 

desidratadas, que consiste na adição de cal viva. 

A mistura de cal viva com as lamas é realizada à saída do parafuso transportador 

das lamas desidratadas. Este processo permite aumentar o pH das lamas e elevar a 

temperatura, atingindo valores superiores a 50 °C, de forma a criar um ambiente 

desfavorável à existência de microrganismos. Por fim, as lamas desidratadas são 

armazenadas em dois silos, cada um com um volume unitário de 55 m3, antes do envio 

para destino final (Memória Descritiva da ETAR do Sousa). 

Figura 2 - Digestor anaeróbio e gasómetro da ETAR do Sousa. 
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ETAR de Ponte da Baia 

 

 

Linha de tratamento da fase líquida: 

A fase líquida do esquema de tratamento preconizado começa com a elevação 

inicial através de um poço com 2(+1) bombas submersíveis e uma capacidade unitária 

de 250 m3/L. A altura manométrica do presente equipamento de bombagem foi definida 

de forma a garantir cota no tratamento preliminar adequada ao perfil hidráulico que será 

nesta fase executado tendo também em conta a plataforma da ETAR fixada próxima do 

valor +82,5 m. A altura manométrica calculada foi 29,6 mca, a qual garantirá a cota 

+85,02 m a montante da gradagem, a partir da qual se permite o escoamento gravítico 

da água residual ao longo de todos os órgãos que compõem a fase líquida da ETAR. 

Os grupos eletrobomba funcionarão com variadores de velocidade controlados a 

partir da medição de nível no poço de bombagem, que deverá ser constante, 

funcionamento este essencial para o funcionamento do tratamento biológico sem 

sobrecargas hidráulicas excessivas. 

O tratamento preliminar inicia-se com a gradagem mecânica que é realizada em dois 

estágios: a gradagem mecânica com 40mm de espaçamento entre barras, que tem 

como função conferir proteção ao equipamento de gradagem fina e gradagem fina 

Figura 3 - Fotografia da ETAR de Ponte da Baia. 
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formada por dois step screens com x mm de espaçamento. O sistema de gradagem 

acumula também a função de transporte dos gradados. Os gradados recolhidos são 

armazenados num contentor de forma a automatizar o sistema de gradagem em função 

do caudal afluente. 

Na etapa seguinte segue-se o desarenamento/desengorduramento que é efetuado 

em dois órgãos com desenvolvimento longitudinal, providos de arejamento, para 

promover a flotação dos O&G e garantir junto à entrada do órgão velocidades de 

escoamento transversal próximas dos 0,3 m/s. Cada um dos órgãos está equipado com 

uma ponte raspadora, ambas de funcionamento contínuo, para se efetuar a remoção de 

areias, O&G à superfície. A sua remoção pretende proteger os órgãos e tubagens a 

jusante de eventuais problemas de colmatação e até distúrbios no tratamento biológico. 

O princípio de funcionamento deste sistema de arejamento consiste na introdução 

de bolhas de ar finas nas águas residuais (dando lugar a uma mistura do líquido e dos 

materiais em suspensão) por intermédio duma turbina de difusão gasosa que se 

encontra acoplada a uma turbina de mistura com efeito de turbulência. As areias de 

cada órgão são extraídas através de um sistema de air-lift, localizado na respetiva ponte 

raspadora. 

A mistura da água e areias extraída em cada órgão é conduzida, através de tubagem 

até um classificador de areias com uma capacidade hidráulica de 13 m3/h no qual as 

areias são concentradas e lavadas com água de serviço sendo depois descarregadas 

para um contentor com 10 m3. 

A matéria flutuante (óleos, gorduras e espumas) será removida pelas pontes 

raspadoras superficiais até ao final do órgão e conduzida gravíticamente para um poço 

de recolha onde são elevadas para o digestor anaeróbio. 

A decantação primária é realizada após o tratamento anterior, em dois decantadores 

de planta quadrada equipada com módulos de lamelas. 

O princípio da decantação assenta na utilização da força da gravidade para separar 

e concentrar os sólidos sedimentáveis presentes na água residual. A utilização das 

lamelas permite aumentar a área de decantação. O efluente clarificado pelos 

decantadores primários é conduzido para a caixa de saída da decantação primária e as 

LP depositadas são tiradas por pontes raspadoras no fundo do tanque e direcionadas 

para as tremonhas de recolha das LP. 
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Após a decantação primária, as águas residuais são alimentadas, após uma obra 

de repartição, a dois reatores biológicos de lamas ativadas com a configuração de valas 

de oxidação, onde ocorre o tratamento secundário, encontrando-se neste momento 

apenas a funcionar um deles. 

Cada uma das unidades de tratamento biológico é composta pelas seguintes zonas, 

dispostas de forma sucessiva: 

i. Um tanque seletor operado em condições anóxicas e no qual se realiza a 

seleção da biomassa, controlando-se a proliferação de bactérias filamentosas; 

ii. Um tanque de pré-desnitrificação, onde se mistura as águas residuais e a 

recirculação do licor misto rico em nitratos proveniente da zona arejada, para 

assim favorecer o processo de desnitrificação essencial no controlo da 

concentração de azoto no efluente final; 

iii. Um tanque de arejamento com 4 canais em que as águas residuais são 

submetidas a condições aeróbias e anóxicas, para promover a conversão de 

azoto amoniacal em nitratos (nitrificação) e a desnitrificação (simultânea) dos 

nitratos produzidos nas zonas arejadas. 

 

Cada tanque de arejamento, incluindo de pré- desnitrificação, possui um volume útil 

de 3600 m3 com uma profundidade de 3 m com quatro canais com uma largura de 6 m. 

O volume do tanque de pré-desnitrificação representa 15% do volume total de cada 

reator (540 m3). A recirculação interna de nitratos é assegurada pelo fluxo orbital das 

águas residuais nos próprios reatores, sendo o caudal controlado através de uma 

comporta giratória. Esta comporta controla o caudal de recirculação interna ao reator de 

pré-desnitrificação inserido no circuito orbital do reator biológico. 

O controlo é feito manualmente, uma vez que neste tipo de instalações a 

necessidade de regulação é feita de forma esporádica e unicamente nos períodos do 

ano. A regulação manual da comporta deverá ser realizada no sentido de aumentar ou 

diminuis a sua abertura de modo a manter uma concentração de nitratos no interior do 

reator de pré-desnitrificação entre 2 e 4 mg N-NO3/L. 

Após o tanque de pré-desnitrificação, a mistura das águas residuais com as lamas 

ativadas é feita através de zonas arejadas e anóxicas nos canais do reator biológico. No 

mesmo reator biológico acontecem simultaneamente os processos de nitrificação e 
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desnitrificação, para além da remoção da carga orgânica e estabilização aeróbia das 

lamas. Em cada tanque de arejamento, o oxigénio necessário para a degradação 

biológica das frações orgânicas contidas nas águas residuais e para a nitrificação das 

mesmas, será fornecido por meio de dois arejadores de superfície de eixo vertical, 

instalados numa estrutura em betão parcialmente fechada para que os problemas com 

a emissão de aerossóis e ruído sejam reduzidos. O controlo de arejamento é realizado 

em função das concentrações de amónia e oxigénio dissolvido monitorizados em 

contínuo em cada reator biológico. À saída de cada um dos reatores biológicos, o 

efluente é sustentado por uma caixa de descarga para seguir para a decantação 

secundária. Também é nestas caixas de saída que são extraídas as lamas. 

Nos decantadores secundários, as lamas depositadas são conduzidas para uma 

tremonha localizada no centro por meio de raspadores de funcionamento contínuo, 

sendo seguidamente encaminhadas para a estação elevatória de LS. Os decantadores 

secundários, com um diâmetro de 22 m, têm uma configuração circular, e promovem a 

separação da biomassa da fase líquida. As escumas que eventualmente sejam 

formadas à superfície, serão retidas pelo defletor periférico e conduzidas pelo raspador 

de superfície, integrado na ponte raspadora para um canal. O efluente de saída dos 

decantadores segue para uma caixa de saída para ser posteriormente lançado no meio 

hídrico. 

Uma porção da água é lançada para o meio hídrico e outra parcela é reutilizada 

como água de serviço para rega dos espaços verdes, lavagem de pavimentos e 

equipamentos e diluição das soluções de polímero. 

A água é bombeada a partir da caixa de saída do decantador secundário para 

um tanque de armazenamento com uma capacidade de 120 m3. O efluente é 

pressurizado por um grupo hidropressor, sendo posteriormente filtrado num filtro 

mecânico e desinfetado por um sistema compacto de desinfeção por UV. Com este 

tratamento a água fica com um grau de desinfeção mínimo legalmente exigido no que 

diz respeito aos coliformes totais (100 NMP/100 mL), para a sua utilização como água 

de rega (Memória Descritiva da ETAR de Ponte da Baia). 
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Linha de tratamento da fase sólida: 

 

Espessamento de lamas primárias: 

As LP, extraídas dos decantadores primários, são bombeadas de forma 

temporizada para o espessador gravítico com uma área de 28,26 m2 e um volume de 

85 m3. O espessamento é efetuado através de uma grade de espessamento, de 

funcionamento contínuo, com raspador de fundo. 

As lamas espessadas misturam-se, sendo posteriormente encaminhadas para a 

tremonha central. O sobrenadante resultante do espessamento gravítico é encaminhado 

graviticamente para o circuito de escorrências afluente à segunda caixa de aspiração 

na elevação inicial. Após espessamento de LP, estas são bombeadas a partir de 1 (+1) 

bomba do rotor excêntrico, operando cerca de 12h/d, para o tanque de LM. O caudal de 

lamas espessadas que alimenta o tanque de LM é controlado de forma contínua através 

de um medidor de caudal (Memória Descritiva da ETAR de Ponte da Baia). 

 

Espessamento de lamas em excesso: 

As lamas em excesso extraídas a partir dos poços de recirculação de lamas são 

espessadas mecanicamente em dois tambores totalmente confinados e ventilados, para 

garantir condições de operação, segurança e higiene adequadas. A montante de cada 

tambor é adicionado polímero à lama, encontrando-se num tanque vertical, com um 

agitador de pás, com velocidade variável, para assegurar as condições necessárias de 

reação entre o polímero e as lamas. O volume desse floculante deve ser suficiente para 

garantir o tempo de contacto necessário correspondente a 0,3 m3. 

A lama floculada é em seguida alimentada, por gravidade, ao tambor, composto 

por uma estrutura metálica cilíndrica. A rotação do tambor permite o espessamento da 

lama libertando água por ação da floculação através de uma tela. 

As LP espessadas juntamente com as lamas em excesso espessadas dão 

origem às LM que são reunidas num tanque. O tempo de retenção neste tanque é 

aproximadamente de 1 dia e são depois encaminhadas para a DA (Memória Descritiva 

da ETAR de Ponte da Baia). 
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Digestão anaeróbia das lamas: 

O objetivo da unidade de tratamento é mineralizar biomassa, promovendo a 

degradação, através de microrganismos que se desenvolvem em meio anaeróbio. 

Como produtos finais da DA resultam a lama mineralizada, água e biogás. 

A ETAR possui um digestor anaeróbio, em sistema de alta carga e regime 

mesófilo a 35°C. O TRH neste digestor é de 15 dias, pois é o tempo mínimo para se 

verificar o processo mesófilo. Alberga uma área de 103,8 m2 e um volume de 1260 m3. 

A descarga de lamas digeridas é realizada em simultâneo com o fornecimento 

das lamas ao digestor. A agitação no interior do digestor é promovida através de um 

agitador de eixo vertical com duas hélices. 

Para o aquecimento das lamas que entram no digestor, existe um permutador 

de calor de 120500 kcal/h de potência, com um período de aquecimento de 16 h/d em 

que o aquecimento se realiza através do cruzamento em espiral da água quente e das 

lamas em recirculação. 

O aquecimento da água é realizado através do aproveitamento da energia 

térmica proveniente de um cogerador, ou duma caldeira quente com um queimador 

misto de gás propano e biogás. 

Um dos produtos resultantes deste processo é o biogás que é armazenado num 

gasómetro, sendo posteriormente utilizado no funcionamento do cogerador, para a 

produção de energia (Memória Descritiva da ETAR de Ponte da Baia). 

 

Desidratação: 

Após a digestão, as lamas digeridas são bombeadas do tanque de lamas 

digeridas para a etapa de desidratação mecânica realizada em duas centrífugas. O 

caudal de lamas a entrar em cada uma é monitorizado através de um medidor de caudal 

instalado nas tubagens que alimentam as centrífugas. Antes da entrada das lamas nas 

centrífugas, é adicionada ma solução do polímero. De forma a eliminar a produção de 

odores e a putrefação das lamas, existe um sistema de higienização das lamas 

desidratadas, que consiste na adição de cal viva. 
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A mistura de cal viva com as lamas é realizada à saída do parafuso transportador 

das lamas desidratadas. Este processo permite aumentar o pH das lamas e elevar a 

temperatura, atingindo valores superiores a 50°C, de forma a criar um ambiente 

desfavorável à existência de microrganismos. Por fim, as lamas desidratadas são 

armazenadas em um silo, com um volume unitário de 60 m3, antes do envio para destino 

final (Memória Descritiva da ETAR de Ponte da Baia). 
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Enquadramento 

 

Digestão anaeróbia 

 

Nos últimos anos observou-se o desenvolvimento de várias energias renováveis, 

não só com o aumento da produção e utilização do biodiesel e do bioetanol como 

também com o aumento da produção e aproveitamento do biogás. A formação deste 

biogás, a partir da degradação de compostos orgânicos, dá-se o nome de DA (Carvalho, 

2010). É uma prática atrativa no tratamento de resíduos, no qual o controlo da poluição 

e a recuperação de energia podem ser alcançados. Muitos resíduos agrícolas e 

industriais são candidatos ideais à digestão anaeróbia porque contêm altos níveis de 

materiais facilmente biodegradáveis. Problemas como baixo rendimento de metano e 

instabilidade do processo são frequentemente encontrados na DA, impedindo que esta 

técnica seja amplamente aplicada (Chen et al., 2008). 

 A DA processa-se no interior de um contentor, geralmente apelidado de digestor 

(sem a presença de oxigénio), e nele se junta a matéria-prima principal (substrato ou 

biomassa) contendo matéria orgânica com outros resíduos orgânicos (co-substratos) de 

maior densidade energética, aumentando assim o rendimento de biogás (Costa, 2014). 

A composição da matéria-prima utilizada é determinante para a composição do biogás 

formado, assim, é importante que se tenha isso em conta dependendo do uso que se 

pretende dar a esse gás produzido (Carvalho, 2010). 

 A matéria orgânica é submetida a uma série de etapas bioquímicas onde os 

microrganismos anaeróbios vão decompor essa matéria em compostos orgânicos mais 

simples. Daí resultam dois subprodutos, biogás e um composto estabilizado (fertilizante 

natural).  
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Todo o processo é basicamente dividido em quatro etapas diferentes: hidrólise, 

acidogénese, acetogénese e metanogénese: 

 

➢ A hidrólise é a primeira etapa em que a matéria orgânica complexa, como 

hidratos de carbono, proteínas e gorduras, é decomposta em moléculas 

orgânicas solúveis, como açúcar, aminoácidos, ácidos gordos e outros 

compostos relacionados que servirão de fonte de energia e carbono para os 

microrganismos. Na maioria dos casos, a hidrólise é a etapa mais lenta ou que 

limita a taxa devido à formação de ácidos gordos voláteis (AGV) e outros 

subprodutos tóxicos (Zhang et al., 2014; Kumar e Samadder, 2020). Esta fase é 

efetuada por enzimas hidrolíticas extracelulares (p.ex. celulases, celobiases, 

xilanases, amilases, lipases e proteases) segregadas para o meio por diferentes 

tipos de bactérias hidrolíticas (Carvalho, 2010); 

➢ A segunda etapa é a acidogénese (ou fermentação), na qual os compostos 

orgânicos reduzidos do estágio de hidrólise se decompõem ainda mais em 

Figura 4 - Esquema representativo do processo de digestão anaeróbia. 
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ácidos gordos de cadeia curta (AGCC), juntamente com hidrogénio (H2), dióxido 

de carbono (CO2) e outros subprodutos (ex: butirato, propionato e alcoóis), pelas 

bactérias fermentativas/acidogénicas (Zhang et al., 2014; Kumar e Samadder, 

2020). 

➢ A acetogénese é a terceira etapa em que os ácidos orgânicos formados no 

estágio da acidogénese são convertidos em ácido acético, além de H2 e CO2, 

pelas bactérias acetogénicas (Zhang et al., 2014; Kumar e Samadder, 2020). 

➢ A última etapa é a metanogénese, onde dois grupos diferentes de bactérias 

metanogénicas produzem metano. O primeiro grupo (acetofílicas) divide o ácido 

acético em metano e dióxido de carbono, contribuindo com cerca de 70% do 

metano total. O outro grupo (hidrogenofílicas) utiliza os produtos intermediários 

(H2 e CO2) para a formação de metano, desenvolvendo uma ação de 

bioregulação da pressão parcial de H2 (<10 Pa), inibidor da ação das bactérias 

acetogénicas (Appels et al., 2008; Carvalho, 2010; Kumar e Samadder, 2020). 

 

Entre cada uma das fases, as condições ótimas (temperatura, pH, carga orgânica, 

TRH) diferem entre si porque as populações bacterianas responsáveis pelos processos 

desencadeados em cada fase são também elas distintas (Carvalho, 2010). 

Para que todo o processo de digestão corra de maneira estável e contínua é 

importante que haja um equilíbrio entre as taxas de crescimento dos diferentes 

microrganismos dos principais grupos de bactérias (acidogénicas, acetogénicas e 

metanogénicas) (Carvalho, 2010). 

É vista como uma das tecnologias mais eficientes de tratamento de efluentes e 

águas residuais, e tem sido amplamente utilizada para o tratamento de lamas municipais 

e aplicação limitada no tratamento de resíduos industriais orgânicos, incluindo resíduos 

de processamento de frutas e vegetais, resíduos de embalagens e resíduos agrícolas 

(Chen et al., 2008). 
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Co-digestão anaeróbia 

 

A digestão anaeróbia, como referido anteriormente, é um processo biológico 

complexo que converte substratos orgânicos (incluindo hidratos de carbono, proteínas 

e lipídios) em biometano através de várias vias microbianas e reações bioquímicas 

(Salama et al., 2019). Contudo, a digestão anaeróbia de substrato único (ou 

monodigestão) é muitas vezes desafiadora devido às suas características e 

composição, o que resulta num menor rendimento de biogás e uma baixa estabilização 

das lamas (Kumar e Samadder, 2020).  

A CoDA está a ganhar muita atenção científica recentemente devido à sua 

melhor capacidade na produção de metano, na degradação/utilização de substratos e 

numa abordagem sustentável de solução de problemas ambientais. Isso envolve uma 

combinação de dois ou mais substratos, como resíduos lignocelulósicos, resíduos de 

alimentos, gorduras, óleos, juntamente com as lamas de águas residuais (Salama et al., 

2019; Kurade et al., 2020).  

Alguns substratos utilizados sozinhos na DA não dão origem a grandes 

produções de biogás, porque por vezes não garantem todos os nutrientes necessários 

a um bom desenvolvimento dos consórcios microbianos (Carvalho, 2010). Embora um 

único substrato possa estar no seu melhor para toda a gama de características, a 

produtividade aumenta quando é utilizada uma mistura de substratos (Astals et al., 

2012). Em comparação com a monodigestão, a co-digestão oferece várias vantagens, 

como melhor equilíbrio de nutrientes (por exemplo, relação C/N), boa capacidade 

tampão, menos efeitos de inibição (por exemplo, acumulação de amónia e AGV) e maior 

estabilidade do processo, refletido numa maior quantidade de gás produzido (Kumar e 

Samadder, 2020). Por exemplo, quando são utilizados substratos sólidos com baixo teor 

de humidade, o que pode impossibilitar o arranque do sistema, pode-se juntar co-

substratos líquidos que vão conferir a humidade pretendida. Outras vantagens são o 

manuseio mais fácil de resíduos mistos, o uso de instalações de acesso comuns e o 

efeito conhecido de economia de escala (Mata-Alvarez et al., 2000). 

Numerosos estudos relataram sobre a co-digestão de diferentes biomassas para 

aumentar o rendimento de biogás. Dependendo da concentração do substrato e de 

outros parâmetros do processo, a co-digestão pode aumentar a produção de biogás em 
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25 - 400% (Kumar e Samadder, 2020). Por exemplo, um aumento de 400% no 

rendimento de biogás foi relatado por Astals et al., quando glicerol a 4% foi usado como 

um inóculo para co-digestão de excremento de porco em comparação com a 

monodigestão (Astals et al., 2012). Kim e Oh observaram uma alta taxa de produção de 

biogás (5 m3/dia) da co-digestão de papel e resíduos alimentares (Kim e Oh, 2011). 

Björn et al. referiram um aumento de quatro vezes na produção de biogás pela co-

digestão de resíduos orgânicos urbanos e lamas ativadas (Björn et al., 2017). Yang et 

al. relataram que um substrato adequado ou co-substrato, como lama da ETAR e 

excremento de gado, pode estabilizar todo o processo de digestão, reduzindo o tempo 

de iniciação do reator e aumentando a taxa de digestão, o que acabará por levar ao 

aumento da produção de biogás (Yang et al., 2015). Luste et al. relataram que o 

excremento bovino possui um rendimento relativamente menor de metano (126-207 m3 

CH4/tonelada de SV) do que as lamas (260 m3 CH4/tonelada de VS), mas atua como um 

excelente substrato de co-digestão devido à sua alta capacidade tampão, alto teor de 

nutrientes e fácil disponibilidade (Luste et al., 2012).  

A eficiência geral de uma ETAR pode ser melhorada pela co-digestão com 

resíduos orgânicos urbanos com uma combinação apropriada (Cabbai et al., 2013; 

Kumar e Samadder, 2020). A co-digestão das lamas com os resíduos orgânicos urbanos 

não é só benéfica para a geração de metano, como também pode reduzir 

significativamente as emissões de gases de efeito estufa (Cabbai et al., 2013). 

Recentemente, a co-digestão anaeróbia de resíduos lipídicos, como O&G, 

recebeu muita atenção devido à melhoria da biometanização em ETAR’s. No entanto, 

apesar da sua alta produtividade, existem vários grandes desafios associados à co-

digestão dos O&G, que incluem inibição por ácidos gordos de cadeia longa, flutuação e 

lavagem das lamas e formação de espuma (Salama et al., 2019). A microbiologia 

anaeróbia mostrou que a produção de biometano por co-digestão dos O&G é alcançada 

pela ação de três grupos de microrganismos (acidogénico hidrolítico, sintrófico e 

metanogénico). A digestão resulta na hidrólise dos O&G em ácidos gordos de cadeia 

longa (AGCL’s) e glicerol. Os AGCL’s são convertidos em acetato e hidrogénio pela via 

da oxidação β. O acetato é ainda degradado em CH4 e CO2 em reações subsequentes. 

O glicerol é sequencialmente degradado para 1,3 propanodiol, acetato e hidrogénio 

(Salama et al., 2019). 
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Uma preocupação com a co-digestão anaeróbia é que os AGCL’s podem ter um 

efeito prejudicial sobre as bactérias metanogénicas quando introduzidos em 

concentrações ou taxas de carga altas. Investigadores sugerem diversos efeitos 

prejudiciais às bactérias metanogénicas como a flotação de lamas e consequente saída 

das mesmas, o revestimento das bactérias pelos AGCL’s limitando assim o acesso das 

aos substratos e posterior libertação do biogás, e a toxicidade dos AGCL’s sob as 

bactérias metanogénicas (Long et al., 2012). A espuma no digestor também é uma 

grande preocupação operacional e está associada à DA desses lípidos. 

 

Fatores que influenciam a Digestão Anaeróbia 

 

Temperatura: 

A temperatura desempenha um papel crucial na degradação de substratos e no 

processo de digestão. O processo pode realizar-se em diferentes temperaturas. Se for 

em regime psicrofílico a temperatura varia entre os 5 -15ºC, em regime mesofílico varia 

entre os 25-40ºC e em regime termofílico entre 50-70ºC. Esses regimes dão nome aos 

respetivos digestores (Pires, 2015). É essencial manter uma temperatura estável dentro 

do digestor para possibilitar o seu bom funcionamento, sendo o aquecimento garantido 

pelo calor gerado no motor de cogeração e enviado por tubagens para o digestor (Costa, 

2014). 

As diferenças entre os diferentes regimes devem-se ao rendimento da produção 

de biogás e tempo de digestão. Em regime termofílico o tempo de digestão vai ser menor 

e a taxa de produção vai ser superior, comparativamente ao regime psicrofílico e 

mesofílico, isto devido à sua elevada temperatura que vai acelerar todo o processo 

(Carvalho, 2010). Isto foi mostrado, por exemplo, por Kabouris et al. em que observou 

um maior rendimento de biometano (197 vs 152 mL/g VS) no regime termofílico (52°C) 

em comparação com o regime mesofílico (35°C) (Kabouris et al., 2009). Contudo, para 

se utilizar temperaturas altas implica um gasto maior de energia (desvantagem), ou 

então utiliza-se energia térmica proveniente da combustão de biogás. Como o gasto de 

energia vai ser maior, os ganhos acabam por não ser significativos. 
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 A temperatura também vai influenciar a composição final do biogás, isto porque 

a temperaturas mais baixas a percentagem de metano vai ser superior. A solubilidade 

do CO2 e do H2 aumenta nessas condições, servindo assim de substrato para a 

produção de metano (Carvalho, 2010). 

Relativo à CoDA, a temperatura influencia significativamente a hidrólise e a 

solubilização de um co-substrato, melhorando a produção de biometano. Embora a 

temperatura termofílica aumente a taxa de hidrólise do substrato, a inibição de amónia 

dos metanógenos pode ser um problema sério durante a co-digestão com O&G (Salama 

et al., 2019). 

 

pH: 

O pH indica a estabilidade do sistema durante o processo de digestão anaeróbia. 

As bactérias para terem um bom desenvolvimento e funcionamento necessitam de um 

pH ótimo (Pires, 2015): 

• Bactérias hidrolíticas e acidogénicas: pH entre 5,2-6,3, mas toleram 

entre 4-8,5 (produtividade reduzida); 

• Bactérias acetogénicas e metanogénicas: pH ótimo entre 6,5-7,2 

O pH no reator anaeróbico varia de acordo com o estágio em que o processo 

está nesse momento. Com isto pode-se reparar que a faixa de valores ótima para a 

digestão será entre 6,5 - 8,5. Em pH menor que 6,5 e maior que 8,5, a metanogénese é 

inibida (Kumar e Samadder, 2020). Geralmente, o aumento do pH deve-se ao aumento 

da concentração de amónia devido à quebra da proteína presente no substrato e diminui 

com o aumento da concentração de AGV’s. Portanto, é essencial monitorizar o pH do 

sistema regularmente para obter uma operação bem-sucedida do digestor anaeróbio. 

 

Alcalinidade: 

O aumento da acumulação dos AGV’s vai refletir-se na diminuição do pH, 

levando assim à instabilidade no processo metanogénico. Este aumento é contrariado 

pela capacidade tampão, a isto se chama alcalinidade. A alcalinidade, geralmente 
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expressa como mg CaCO3/L, permite neutralizar os ácidos e consequentemente 

estabilizar o pH, levando assim à estabilidade do processo metanogénico (Pires, 2015). 

Essa acumulação de AGV’s e consequente diminuição da alcalinidade total só 

trará problemas se o poder tampão do meio não for ultrapassado, ou seja, não provocará 

variações sensíveis de pH. 

Um digestor bem estabilizado deverá ter uma alcalinidade total de 2000 a 5000 

mg CaCO3/L e a relação AGV/Alcalinidade não deve ser superior a 0,3 (Figueiredo, 

2016). 

A alcalinidade é gerida pela relação dióxido de carbono-bicarbonato no interior 

do digestor. A diminuição desta é diretamente proporcional ao aumento de dióxido de 

carbono no digestor, isto porque a pressão parcial do gás no digestor vai levar à sua 

formação havendo assim o consumo da alcalinidade. Esta concentração de dióxido de 

carbono pode ser contrariada com a adição de bicarbonato de sódio, cal ou carbonato 

de sódio (Figueiredo, 2016). 

 

Razão C:N: 

 A razão C:N é um fator importante de DA e depende da presença de substratos 

carbonáceos e proteicos. Para um desempenho adequado do processo a razão deverá 

estar próxima dos 25. Relações de C:N inadequadas levam à falha do processo devido 

a maior amonificação e/ou produção de AGV’s (Salama et al., 2019). Foi recomendado 

o uso de substratos carbonáceos em lamas de águas residuais, pois as lamas sozinhas 

possuem uma baixa razão C:N (5-10) (Yang et al., 2016). Os O&G por serem ricos em 

carbono sugeriu-se que fossem uma boa opção para manter a relação C:N a bons 

níveis. Yang et al. adicionaram O&G a lamas de águas residuais e a razão C:N manteve-

se adequada durante mais de 180 dias, registando-se também um crescimento no 

rendimento de biogás com cerca de 35% (Yang et al., 2016). 

A adição de O&G pode ser uma ótima escolha para aumentar a produção de 

biogás se as propriedades das lamas e a taxa de mistura dos O&G para lamas estiverem 

ajustadas de modo a manter uma relação C:N equilibrada. Caso isso não seja 

assegurado poderá resultar em falhas no processo, pois uma maior carga orgânica de 

O&G pode levar a aumento de AGV’s devido a deficiência de azoto (Salama et al., 2019). 
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TRH-Tempo de retenção hidráulico 

 O TRH é um dos parâmetros que demonstra a performance dos digestores, pois 

é essencial para que ocorra a destruição total dos sólidos suspensos voláteis e, 

corresponde ao tempo que a lama é mantida no processo de digestão (Figueiredo, 

2016). Sendo calculado do seguinte modo: 

TRH = Volume do digestor / Caudal de alimentação diário 

 Todo o processo de digestão está diretamente ligado a este fator, as reações 

bacterianas (hidrólise e metanogénese) dependem do TRH. Com a variação do TRH 

também se observa uma variação na extensão de cada uma destas reações, existindo 

assim um valor mínimo de TRH para cada reação para que o funcionamento do 

processo seja correto (Figueiredo, 2016). Também os diferentes substratos utilizados 

poderão variar o cálculo do TRH devido à sua diferente digestibilidade. Um cálculo 

errado do tempo de retenção poderá fazer com que grande parte da matéria orgânica 

fique por digerir, pois os microrganismos poderão não ter tempo suficiente para se 

multiplicarem de modo a obter uma digestão eficiente (Cantrell et al., 2008). 

 

Inibidores do processo de digestão anaeróbia 

 

 As substâncias inibidoras são, frequentemente, consideradas a principal causa 

de perturbação e falha do digestor anaeróbio, uma vez que estão presentes em 

concentrações substanciais em águas residuais e lamas. Foi relatado que uma grande 

variedade de substâncias é inibidora dos processos de digestão anaeróbia. Um material 

pode ser considerado inibitório quando causa uma mudança adversa na população 

microbiana ou inibição do crescimento bacteriano. A inibição é geralmente indicada por 

uma diminuição da taxa de estado estacionário da produção de gás metano e 

acumulação de ácidos orgânicos (Chen et al., 2008).  

 

Amónia: 

A amónia é produzida pela degradação biológica da matéria azotada, 

principalmente na forma de proteínas e ureia, sendo um dos subprodutos intermediários 
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do processo de digestão anaeróbia e um dos principais inibidores das atividades 

microbianas no interior do digestor (Chen et al., 2008). A amónia existe em duas formas 

principais: ião amónia (NH4
+) e amónia livre. A amónia livre é considerada a principal 

fonte de inibição devido à sua capacidade de penetrar as membranas dos 

microrganismos. As concentrações elevadas irão aumentar também o pH do sistema, o 

que pode ser tóxico para os metanógenicos (Kumar e Samadder, 2020).  

A concentração da amónia inibidora depende principalmente do pH, 

temperatura, razão C:N, tipo de substrato e inóculo. O aumento da temperatura pode 

levar a um aumento na concentração de amónia livre, ou seja, um regime termofílico 

pode ter consequências em resíduos com alto teor de azoto, enquanto que em 

condições mesofílicas a concentração de amónia é bastante baixa. Valores de pH 

superiores a 7 aumenta a sensibilidade à inibição do processo devido à produção de 

amónia livre. Zhang e Angelidaki mostraram um valor limiar de 1500 mg/L, acima do 

qual resulta o começo da inibição. Afirmaram também que, dependendo da temperatura 

e do pH, com valores entre 6000 e 13000 mg/L a inibição é de 100% (Zhang e 

Angelidaki, 2015).  

A razão C:N é outro parâmetro importante responsável pela inibição da amónia. 

Um estudo mostrou que numa C:N maior que 25 a produção de metano é maior em 

regime termofílico do que mesofílico (Wang et al., 2014).  

Durante o processo de digestão anaeróbia, a inibição de amónia pode ser 

reduzida por precipitação química e remoção de ar (Kumar e Samadder, 2020). Também 

é relatado que a nitrificação reduz a inibição de amónia convertendo a amónia em 

nitrato. 

 

Sulfatos e sulfuretos: 

O sulfato é habitualmente encontrado em muitas águas residuais e, portanto, em 

lamas ativadas por resíduos. Sob condições anaeróbias, o sulfato é um usado como um 

aceitador de eletrões, sendo reduzido a sulfeto por bactérias redutoras de sulfato (BRS). 

Existindo assim dois grupos responsáveis pela redução, os oxidantes completos e os 

incompletos (Appels et al., 2008): 

− O primeiro grupo converte dióxido de carbono (CO2) em bicarbonato (HCO3
-) 
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− O segundo grupo oxida compostos, como o lactato, em acetato e CO2 

A inibição ocorre a dois diferentes níveis (inibição primária e secundária). A inibição 

primária é causada pela competição por substratos entre as BRS e, por exemplo, as 

bactérias metanogénicas, enquanto que a inibição secundária é devida à toxicidade dos 

sulfuretos para os diferentes grupos de microrganismos. 

 As BRS podem metabolizam vários substratos como, por exemplo, compostos 

aromáticos, ácidos gordos de cadeia longa (AGCL), ácidos orgânicos, e álcoois. 

Competem com bactérias fermentativas, acetogénicas e metanogénicas, pelo acetato, 

H2, propionato e butirato no digestor. Como as bactérias redutoras não são capazes de 

degradar biopolímeros, não conseguem inibir os microrganismos da fase inicial do 

processo de digestão, necessitando assim de microrganismos fermentativos para os 

degradar, utilizando, posteriormente, os produtos resultantes dessa degradação. O 

mesmo já não acontece com os microrganismos acetogénicos e metanogénicos, estes 

já estão expostos a uma inibição por parte das BRS, pois competem pelos mesmos 

produtos da fermentação. 

 O sulfeto de hidrogénio não dissociado é tóxico para os metanógenos e 

redutores de sulfato, pode facilmente difundir-se livremente através da membrana 

celular, causando desnaturação de proteínas, interferindo assim no metabolismo 

assimilador de enxofre (Appels et al., 2008).  

 

Iões metálicos: 

Os iões metálicos, como sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio 

(Mg2+) são necessários para o crescimento microbiano e estão presentes/influenciam 

os digestores anaeróbios devido à decomposição da matéria orgânica e à adição de 

produtos químicos para ajuste de pH (Chen et al., 2008). Concentrações destes iões em 

gamas elevadas podem fazer com que o crescimento microbiano seja interrompido e, 

em certos casos, ser tóxico. Na seguinte tabela disponho concentrações 

estimuladoras/inibitórias de alguns destes iões metálicos, retiradas de uma revisão de 

artigos elaborada por Appels et al. (2008):  
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Sabe-se que o cálcio (Ca2+) é essencial para o crescimento de certas estirpes de 

metanogénios. Contudo, quantidades excessivas podem levar à precipitação de 

carbonato e fosfato e, consequentemente, uma redução da atividade da biomassa, uma 

redução da atividade metanogénica e perda de capacidade tampão do sistema 

anaeróbio. Numa revisão de artigos elaborada por Apple et al. foram mostradas as 

concentrações ideais para obter uma estimulação/inibição (Tabela 1) no tratamento de 

lamas ativadas (Appels et al., 2008). Outro estudo elaborado por Ahn et al., em que 

analisaram o efeito do cálcio no processo anaeróbio do tratamento de águas residuais 

de suínos, mostrou uma melhoria no desempenho anaeróbio a uma concentração de 

3000 mg/L e um declínio numa concentração de 5000-7000 mg/L. Abaixo dessas 

concentrações não ocorreu degradação do propionato (Ahn et al., 2006). 

A presença de baixas concentrações de sódio (Na+) é essencial para as 

bactérias metanogénicas porque é importante para a formação de ATP ou a oxidação 

de NADH. No entanto, as altas concentrações podem inibir a atividade desses 

microrganismos e interferem no seu metabolismo (Appels et al., 2008; Chen et al., 

2008). Como podem observar na tabela 1 existem diversas concentrações que podem 

influenciar negativamente ou positivamente a atividade metanogénica. Num regime 

mesofílico, concentrações iguais ou inferiores a 350 mg/L mostram um crescimento 

ótimo de metanogénos hidrogenotróficos e a concentrações superiores a 3500 mg/L a 

inibição pode ir de moderada a elevada (Appels et al., 2008). As bactérias 

metanogénicas podem sofrer uma fase de adaptação/tolerância quando expostas a 

altas concentrações, contudo, existe um limite e depende da concentração de Na e do 

tempo de exposição. Chen et al. relatam que o IC100 de metanógenos aumento de 

12700 para 22800 mg/L quando climatizaram a 4100 e 12000 mg/L de Na, 

respetivamente. Também relatou que o IC90 dos inóculos era de 12000 mg/L quando a 

Substância Concentração 

estimuladora (mg/L) 

Concentração 

moderadamente 

inibitória (mg/L) 

Concentração 

altamente inibitória 

(mg/L) 

Cálcio (Ca2+) 100-200 2500-4000 8000 

Sódio (Na+) 350 3500-5500 8000 

Potássio (K+) 200-400 2500-4500 12000 

Magnésio (Mg2+) 75-150 1000-1500 3000 

Tabela 1 - Concentrações estimuladoras/inibitórias de alguns iões metálicos essenciais (Appels et al., 2008). 
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lama foi retirada do digestor anaeróbio após 1 dia de climatização e superior 17000 mg/L 

quando o período de climatização foi de 719 dias, mostrando assim que o inóculo mostra 

maior tolerância ao sódio à medida que o tempo de climatização aumenta (Chen et al., 

2008).  

Appels et al. explica que a adição de potássio e cálcio em concentrações 

adequadas pode ter efeitos benéficos no processo anaeróbio, ajudando a reduzir a 

toxicidade do sódio nos metanógenos (326 e 339 mg/L, respetivamente) (Appels et al., 

2008). 

O potássio (K+) a altas concentrações pode levar a um influxo passivo de iões 

de potássio, e com isso levar à neutralização do potencial da membrana. A 

concentrações inferiores a 400 mg/L, os digestores termofílicos e mesofílicos 

apresentam melhorias no seu funcionamento. Ao contrário do que acontece a 

concentrações acima dos 2500 mg/L, em que o sistema sofre inibições moderadas a 

altas, especialmente em organismos termofílicos (Appels et al., 2008). Estudou-se a 

biotoxicidade do potásso usando acetato e glicose como substratos e lamas anaeróbias 

como inóculo e, verificou-se que os microrganismos que utilizam o acetato 

apresentaram um IC50 (metade da concentração inibitória máxima) de 0,74 mol/L. No 

entanto, as taxas de degradação da glicose praticamente não foram afetadas pelo 

potássio, o que indica que os microrganismos que utilizam acetato, comparativamente 

aos que forma ácidos, exibem uma maior sensibilidade aos efeitos tóxicos (Chen et al., 

2008). 

O magnésio (Mg2+) pode influenciar na perda de atividade acetoclástica nos 

digestores anaeróbios quando estes são expostos a grandes concentrações (Chen et 

al., 2008). Também se mostrou importante na moderação, quando em concentrações 

adequadas, da toxicidade de catiões como o sódio e o potássio (Appels et al., 2008; 

Chen et al., 2008). 

O alumínio (Al3+) é toxico para os microrganismos e o seu mecanismo de inibição 

pode ser devido à sua competição com ferro e manganês, como também à sua adesão 

à membrana ou parede celular microbiana, afetando o crescimento microbiano (Chen et 

al., 2008). Cabirol et al. (2003) mostraram a inibição de microrganismos acetogénicos e 

metanogénicos pela adição de hidróxido de alumínio (Al(OH)3) a uma concentração de 

1000 mg/L durante 59 dias. A atividade específica diminuiu 50% (metanogénicos) e 72% 
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(acetogénicos). Verificou-se também uma baixa conversão da matéria orgânica em 

metano, acumulação de AGV’s, diminuição da capacidade tampão do digestor e 

diminuição da remoção de sólidos voláteis (SV) (Cabirol et al., 2003). Outro estudo 

elaborado por Abbott e Eskicioglu (2015) indicou que a adição de alumínio, com 

concentração de 10,74 mg/gST, às LM afetou a relação SV/ST, diminuindo a remoção 

de SV até 6,2%. O alumínio causou instabilidade no digestor e  produção de biogás 

acabou antes de se finalizar a experiência (Abbott e Eskicioglu, 2015). 

 

Metais pesados: 

Os metais pesados presentes nas águas residuais urbanas têm como fonte 

principal os afluentes industriais e representam 50% do conteúdo de metais nas lamas. 

Estes incluem contaminantes industriais tais como zinco, cobre, crómio, níquel, cádmio 

e chumbo, e também domésticos associados à lixiviação de materiais hidráulicos (Cu e 

Pb), telhados e materiais galvanizados (Cu e Zn), ao uso de detergentes contendo Cd, 

Cu e Zn e ao uso de produtos para o corpo contendo Zn (Appels et al., 2008). Uma 

característica distintiva dos metais pesados é que, ao contrário de muitas outras 

substâncias tóxicas, não são biodegradáveis e podem acumular-se em concentrações 

potencialmente tóxicas (Chen et al., 2008). A sua presença pode influenciar 

negativamente o tratamento das águas residuais, principalmente na etapa de 

nitrificação/desnitrificação. 

 

Quando presentes em grandes quantidades causam e efeito inibitório/tóxico para 

os microrganismos presentes no digestor. A ligação química dos metais pesados às 

enzimas causa uma rutura da estrutura e função enzimática, sendo a principal causa 

Tabela 2 - Concentrações inibitórias de alguns metais pesados (Apples et al., 2008).  

Substância Concentração 

moderadamente 

inibitória (mg/L) 

Concentração 

altamente inibitória 

(mg/L) 

Cobre - 0.5 

Crómio 10 200-250 

Zinco - 1 

Níquel - 30 
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desse efeito tóxico (Appels et al., 2008). Normalmente os microrganismos acidogénicos 

são mais resistentes à toxicidade dos metais pesados que os microrganismos 

metanogénicos (Chen et al., 2008). Existem concentrações de metais pesados que os 

digestores anaeróbios conseguem tolerar, e isso pode estar relacionado com o pH e 

também com as concentrações de sulfato que estão disponíveis. A presença de sulfato 

pode resultar numa combinação com os metais, e assim formar-se sais de sulfeto 

(bastante insolúveis). Essa insolubilidade faz com que não hajam efeitos adversos 

(Chen et al., 2008). 

 

Ácidos Gordos de Cadeia Longa (AGCL): 

A utilização de matérias primas com altos teores de gordura pode causar 

problemas de inibição provocados pelos ácidos gordos de cadeia longa (AGCL) 

Inicialmente, os investigadores sugeriram que o mecanismo de inibição das 

bactérias acidogénicas e metanogénicas pelos AGCL era devido a um efeito surfactante 

que causaria danos na membrana celular, alterando a sua natureza e proporcionando 

uma incapacidade do microrganismo regular o fluxo de energia (síntese de ATP inibida). 

Mais tarde mostraram que os AGCL causavam uma maior “lag phase” na atividade 

metanogénica à medida que a sua concentração aumentava, e, também afetar o 

processo de DA. Nessa altura, a inibição metanogénica era relatada como irreversível 

e as bactérias não conseguiam tolerar a inibição provocada pelos AGCL’s (Long et al., 

2012).  

Mais recentemente, alguns estudos, como por exemplo, Pereira et al. (2004), 

também referenciado na revisão efetuada por Long et al. (2012), mostraram que mesmo 

quando a atividade metanogénica era fortemente inibida, devido a cargas de AGCL, as 

bactérias anaeróbias ainda eram capazes de co-digerir os AGCL adsorvidos. Refutando 

assim a ideia anteriormente referida de que a adsorção de AGCL poderia provocar 

alterações na membrana celular da bactéria. Sendo assim mais provável que a 

exposição a altas concentrações desses ácidos gordos resulte numa “lag phase” na qual 

a produção de metano diminui ao invés de um efeito bactericida no qual as células 

bacterianas são destruídas (Pereira et al., 2004; Long et al., 2012).  
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O aumento da toxicidade pode ser resultado de um aumento na área superficial 

dos AGCL devido ao aumento de ligações duplas. Esse aumento de área superficial faz 

com que seja necessário menos moléculas de AGCL para ocupar um local sensível na 

bactéria. Outra teoria é que uma mistura de AGCL pode ter uma maior toxicidade 

quando comparado com um único AGCL. 

Contudo, há diferenças de resultados entre reatores com agitação contínua 

(CSTR) e reatores anaeróbios de fluxo ascendente de alta eficiência (UASB). Também 

referenciado na revisão de Long et al. (2012), Pereira et al. (2002) comparou a DA de 

ácido oleico sob estes dois tipos de agitação e verificou-se que a taxa de metanização 

do substrato foi superior em condições de agitação (Pereira et al., 2002). 

Foi também mencionado por Pereira et al. (2004) que a inibição por AGCL pode 

ser simplesmente devido à flotação e saída das lamas, ou limitação de transporte ou 

uma combinação de ambos. Eles mostram que a carga de AGCL necessária para 

ocorrer flotação está abaixo dos níveis de toxicidade para a metanogénese (Pereira et 

al., 2004). 

Os reatores UASB podem funcionar com tempos de retenção hidráulica baixos, 

desde que as lamas, que contêm bactérias ativas, tenham um tempo de retenção de 

sólidos adequados para o crescimento bacteriano. Contudo, se as lamas tiverem más 

propriedades de sedimentação, poderá acontecer a flotação das mesmas e a sua saída, 

provocando a falha no reator. O contrário acontece nos digestores anaeróbios 

municipais (CSTR) em que o TRH e de sólidos é a mesma, também ao facto de serem 

reatores de agitação contínua. Concluindo assim que a flotação nos processos 

anaeróbios em reatores CSTR é menos um problema em comparação com os reatores 

UASB (Long et al., 2012). 

Outra preocupação com a co-digestão é que a alta carga de gorduras pode 

formar uma espuma no digestor. Essa espuma pode levar a bloqueios nos dispositivos 

de mistura de gás, na ligação de bombas de lamas, nos tubos de coleta de gás e até 

mesmo danificar as coberturas flutuantes do digestor devido à expansão e colapso da 

espuma (Long et al., 2012). 

Por último, outro mecanismo para a inibição de bactérias anaeróbias por AGCL 

é a limitação de transporte. Eles são adsorvidos às lamas levando ao encapsulamento 

e, impedindo assim a difusão do substrato nas lamas, bem como o transporte de metano 



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

47 

 

e outros produtos. Pereira et al. (2004) também supõe que as limitações de transporte 

podem ser responsáveis pelas “lag phase” observadas que foram anteriormente 

atribuídas a um efeito bactericida (Pereira et al., 2004). Através da leitura de diversos 

artigos deu para perceber que a degradação lipídica em reatores CSTR tem um melhor 

desempenho, podendo estar relacionado com a agitação contínua que leva a uma 

melhor dispersão lipídica e maior contacto substrato-enzima (Long et al., 2012). 

 

Ácidos Gordos de Cadeia Curta (AGCC) (voláteis): 

 Os AGCC (por exemplo, acetato, propionato e butirato) são um intermediário 

essencial no processo de digestão anaeróbia e sucessiva produção de biogás, mas 

também são capazes de inibir a metanogénese quando em altas concentrações. Esta 

inibição é sustentada no facto de concentrações altas poderem alterar o pH do meio. O 

ácido acético está geralmente presente em concentrações mais altas que os restantes 

ácidos gordos, mas os ácidos butíricos e propiónicos apresentam maior taxa de inibição. 

As bactérias metanogénicas não serão capazes de metabolizar o acetato produzido 

pelas bactérias acetogénicas até que o número de metanógenos tenha aumentado 

suficientemente, ou seja, as bactérias metanogénicas não conseguem utilizar os 

produtos resultantes da acetogénese. Este percalço fará com que resulte numa 

acumulação de AGV. Isto acontece quando o substrato é rapidamente hidrolisado, ou 

seja, é bastante degradável. Como as gorduras são de rápida degradação poderá 

ocorrer essa inibição (Ward et al., 2008). 

 

Subprodutos utilizados na co-digestão 
 

Resíduo de óleos e gorduras (O&G) 
 

Os O&G são o co-substrato preferido da co-digestão, devido ao seu alto 

rendimento teórico na produção de biometano (1m3 CH4/Kg), muito maior quando 

comparado com hidratos de carbono (0,42m3 CH4/Kg) e proteína (0,63m3 CH4/Kg). 

Geralmente, os O&G apresenta um pH ácido (aproximadamente entre 4-5) e uma 

elevada razão de SV para Sólidos Totais (ST) (VS/ST superior a 90%). Os SV nos O&G 



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

48 

 

contêm uma quantidade significativa de ácidos gordos saturados (acido palmítico, 

esteárico), monoinsaturados (ácido oleico) e polinsaturado (ácido linoleico). A sua 

elevada concentração é uma das causas do aumento de CQO nos O&G. A presença de 

AGVs é um fator importante dos O&G, uma vez os ACGs são facilmente biodegradáveis 

para gerar biometano. Davidsson et al. e Kabouris et al. estudaram os efeitos dos O&G 

na produção de metano e ambos verificaram uma melhoria significativa. Os primeiros 

mostraram que rendimento de metano pode aumentar até 27%, os segundos mostraram 

que o rendimento pode aumentar até 3 vezes (Davidsson et al., 2008; Kabouris et al., 

2009). Os lípidos mostram baixa biodegradabilidade como um único substrato e, por 

isso, nos últimos anos, tem-se dado uma maior atenção na utilização destes como co-

substrato da DA. Os O&G provaram ser úteis no aumento da produção de biogás e na 

sua viabilidade económica nas ETAR’s (Salama et al., 2019).  

Contudo, pouca atenção tem sido dada a outros resíduos de O&G disponíveis 

na bacia hidrográfica, como os tanques de gordura de esgotos ou depósitos flutuantes 

de estações de bombagem ou de estações de tratamento de água. O uso desses 

materiais ricos em energia como substratos de co-digestão poderia oferecer às 

empresas de água uma dupla vantagem económica, possibilitando o descarte de 

resíduos indesejados e o aumento da produção de energia renovável. Compreender o 

potencial de processamento desses diferentes materiais ricos em O&G pode ajudar a 

definir e impulsionar um gerenciamento de O&G mais sustentável (Collin et al., 2020).  

Apesar das suas excelentes qualidades, os O&G descarregados de residências 

e estabelecimentos de serviços de alimentação foram identificados como um dos 

principais contribuintes para bloqueios nas redes de esgoto e para a formação fatbergs1 

nos esgotos. O desenvolvimento de estratégias eficazes de gestão de O&G tornou-se, 

portanto, uma prioridade para muitas empresas de água, como por exemplo a Thames 

Water, a maior empresa de água do Reino Unido. Esses materiais acumulam-se em 

diferentes pontos de uma bacia de esgoto, desde drenos de cozinhas até estações de 

bombagem, esgotos e ETAR’s (Collin et al., 2020). Os depósitos vão levar a uma 

redução da capacidade de transporte e, consequentemente, a estragos nos esgotos que 

levam a elevados gastos por parte dos municípios/empresas em limpezas e 

manutenções (Long et al., 2012). De modo a evitar esses problemas, os 

 
1 Fatberg é um composto formado pela solidificação de gordura, sais minerais, matéria orgânica, itens sanitários, papel 
higiénico, e resíduos similares encontrados em sistemas de esgoto. 
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municípios/empresas implementam etapas de pré-tratamento em instalações de 

processamento alimentar para ajudar na remoção, usando, geralmente, intercetores de 

gorduras que estão instalados por baixo do solo e fora de edifícios. 

A degradação anaeróbia de gorduras pode trazer problemas de toxicidade, quer 

físicos quer metabólicos. Os físicos devem-se à acumulação de AGCL na biomassa, 

tornando-a mais leve e flutuante, sujeitando-se assim a serem expulsos do digestor. Em 

processos de alta carga baseados em biomassa granular os AGCL podem provocar a 

desintegração granular muito por causa do seu modo de atuação aquando pH neutro. 

Nestas condições atua como detergente fazendo com que baixe a tensão superficial e 

isto faz com que a agregação das bactérias hidrofóbicas envolvidas na ꞵ-oxidação 

(consumidoras de AGC) seja dificultada, proporcionando o “washout” das mesmas. Os 

metabólicos resumem-se a uma possível inibição da atividade metanogénica (Alves et 

al., 2004). Segundo Angelidaki e Ahring, que estudaram o efeito dos AGCL em regime 

termofílico, sugeriram que a resposta na adição destes AGCL pode depender do grau 

de adaptação do sistema enquanto que a adição direta acima de determinada 

concentração resultaria mais rapidamente na falha do processo (Angelidaki e Ahring, 

1992). 

 

Potencial de produção mundial de biometano através de óleos e 

gorduras 

 

Experiências piloto tem corroborado experiências laboratoriais que indicam o 

aumento da produção de biogás com a utilização de O&G como co-substrato. Estudos 

com co-digestão de biosólidos com resíduos orgânicos à escala de campo indicaram 

que a utilização de digestão poderia superar desafios económicos significativos. Estes 

resultados poderiam servir de orientação para a adaptação das instalações de produção 

de biogás existentes ou para a conceção de novas instalações de produção de biogás. 

A avaliação da DA em ETAR determinou a viabilidade potencial para diferentes tipos de 

operação de digestores, resíduos orgânicos, taxas de carregamento, bem como a 

autossuficiência energética na própria ETAR. Num digestor anaeróbio próximo de 

condições mesofílicas (35-42 °C) os O&G foram co-digeridas com elevada carga 

orgânica e apresentaram um maior rendimento de biometano em comparação com 
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outros co-substratos (cerca de 1 m3 CH4/kg SV), enquanto só as lamas têm um 

rendimento de cerca 0,24 a 0,34 m3 CH4/kg SV (Salama et al., 2019).  

A ETAR de Hyperion Water Reclamation, nos EUA, implementou uma instalação 

piloto com caudal de 76m3/dia para verificar a influência da adição de gorduras no 

desempenho da DA. Esta instalação piloto foi alimentada com 9463,5 m3 de O&G num 

digestor termófilo. Os resultados foram bastante positivos, mostraram uma grande 

melhoria na produção de biogás que, embora tenha sido alimentado com apenas 15% 

de SV, o aumento da produção de biogás chegou a atingir os 31%. 

A ETAR de Grevesmühlen, na Alemanha, utiliza cerca 30% de gorduras para a 

sua co-digestão com LM para uma taxa de digestão de 1840 toneladas de lama total por 

ano. 

A ETAR de Millbrae, nos EUA, utiliza lamas ativadas e O&G num digestor 

mesófilo e, apresenta autossuficiência de 68%. 

A ETAR de Essex Junction, nos EUA, também utilizou gorduras com lamas, 

juntamente com resíduos de cervejarias e petróleo em ambiente mesófilo, apresentando 

uma autossuficiência a rondar os 38% (1.7 GWh de produção anual de biogás). 

A ETAR de Gresham utiliza, aproximadamente, uma mistura de lamas e 

gorduras numa razão de 20:3 em ambiente mesófilo e com uma autossuficiência de 

100% (172 GWh de produção anual de biogás). 

A ETAR de Zürich Werdhölzli, na Suiça, à semelhança das instalações 

abordadas também utilizou uma mistura de lamas com gorduras, em ambiente mesófilo, 

e mostrou uma autossuficiência de 100% (41.4 GWh de produção anual de biogás) 

(Shen et al., 2015). 

Apesar de todos estes esforços em operações à escala industrial, foram 

observadas várias questões operacionais que dificultam o processo, como já foi 

abordado anteriormente. 
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Lactosoro 
 

Segundo a EMBRAPA (2019), a Europa é o maior produtor de leite do mundo, 

com 139,100 milhões de toneladas, e o maior produtor de queijo, com 9,175 milhões de 

toneladas em 2013. A indústria de laticínios é responsável pela produção de diversos 

produtos, como iogurte, leite e queijo. Por esta razão representa alto potencial de 

poluição orgânica. O soro de leite ou lactosoro é o principal subproduto da produção de 

queijo e contém grande quantidade de material orgânico. Além disso é tradicionalmente 

utilizado como suplemento, ração animal ou descartado como resíduo industrial (Cheng, 

2007). O volume de efluente produzido na indústria de fabricação de queijos aumentou 

consideravelmente nos últimos anos devido a um aumento na produção e consumo 

deste produto. Estima-se a utilização de 10 kg de leite para a produção de 1 kg de queijo 

a nível industrial, resultando assim 9 kg de soro do leite (Prazeres et al., 2012; Antonelli 

et al., 2016; EMBRAPA, 2019). 

O lançamento de efluentes em recursos hídricos gera danos à saúde e ao meio 

ambiente, onde estão incluídos resíduos provenientes da produção de derivados 

lácteos. O soro do leite representa um subproduto bastante poluente. O seu lançamento 

nos cursos de água, sem o devido tratamento, pode acarretar diversos impactos 

ambientais. Contudo, os custos de tratamento são bastante elevados. Segue-se a 

composição generalizada do lactosoro.  

Composição geral: 

• 93% de água; 

• 5% de lactose; 

• 0,9 a 0,7 de proteínas; 

• 0,5 a 0,3 de gorduras; 

• 0,2 de ácido lático 

• Pequenas quantidades de vitaminas 

• 27-60 Kg/m3 de CBO 

• 50-102 Kg/m3 de CQO 
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O soro do leite é um líquido amarelado resultante da precipitação e remoção da 

caseína do leite nos processos de produção de queijo. A cor amarelada deve-se à 

presença de riboflavina (vitamina B2). A lactose é a principal porção orgânica presente 

no soro, constituindo cerca de 90% com 39-60 Kg/m3. Olhando para a relação entre o 

CBO5/CQO (<0,5) posso confirmar que é um substrato adequado para tratamento por 

processos biológicos (Prazeres et al., 2012).  

Contudo, o soro é sujeito a contaminação inorgânica e, desta forma, podem surgir 

problemas ao operar digestores biológicos. Este problema está associado à presença 

de sais minerais, como por exemplo o alto teor em NaCl, adicionado durante a produção 

de queijo. O pH ácido (3,8 e 6,5) e a baixa alcalinidade também podem trazer problemas 

à eficiência do processo biológico. No caso do pH ácido pode haver um favorecimento 

no crescimento de biomassa filamentosa, enquanto que no caso da baixa alcalinidade 

pode ocorrer uma rápida acidificação (Prazeres et al., 2012). Existem, no entanto, outros 

parâmetros inibidores, que já foram mencionados anteriormente, como o caso da 

amónia, o potássio, AGV’s, etc (Appels et al., 2008). 

A eutrofização é outro fenómeno que poderá acontecer com a presença do soro do 

leite atribuída aos seus teores de azoto (0,2-1,76 Kg/m3) e fósforo (0,124-0,54 Kg/m3) 

(Prazeres et al., 2012). 

Desta forma, pelas razões mencionadas, é fundamental prévio tratamento e/ou 

valorização adequada, ao invés de descarregar diretamente no meio ambiente. No 

passado, a maioria das fábricas de queijo tinham como destino final dos seus efluentes 

a aplicação na terra ou descarga direta em águas recetoras (rios, lagos, oceanos, etc.) 

sem tratamento prévio. Posteriormente surgiram soluções de menor impacto ambiental 

como a construção de lagoas de armazenamento e a descarga em sistemas de esgoto 

municipal. No entanto, o seu uso pode ter algumas desvantagens, como por exemplo, 

podem prejudicar a eficiência e a estabilidade de microrganismos nos processos 

biológicos realizados em ETAR’s (Prazeres et al., 2012). Sendo assim, foi necessária 

uma melhor gestão do soro de leite, não só pelos métodos anteriormente mencionados 

serem insuficientes, mas, também, pela legislação mais rigorosa. Do ponto de vista do 

tratamento de águas residuais, a digestão anaeróbia do soro de leite oferece uma 

excelente abordagem (Maragkaki et al., 2018).  



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

53 

 

Regra geral, a DA do soro é normalmente realizada em condições mesofílicas (35-

37°C). Os principais produtos formados a partir da biodegradação anaeróbia das 

proteínas pelas protéases incluem polipeptídicos, aminoácidos e amónia. Porém, 

algumas proteínas, como a caseína (principal proteína do leite), são bastante resistentes 

à degradação por microrganismos, sendo necessários microrganismos específicos. A 

lactose pode ser diretamente convertida em propionato, etanol e acetato. No entanto, 

esses produtos obtidos da degradação podem causar inibição na metanogénese. Regra 

geral, a DA apresenta uma alta eficiência na remoção orgânica, porém os baixos valores 

de alcalinidade podem levar à falha do digestor, dificultando assim a manutenção de 

uma operação estável. 

 

Estudos de digestão anaeróbia com lactosoro 

 

Uma potencial solução para gerir o baixo pH do lactosoro poderá ser a 

combinação da DA convencional com o melhoramento do biogás biológico in-situ. 

Durante esse melhoramento do biogás in-situ, os valores de pH aumentam devido à 

conversão de bicarbonato em metano. Assim, vários investigadores documentaram 

previamente que a biometanação é ineficiente quando os níveis de pH excedem 8,5 

(Treu et al., 2019). Em sistemas de melhoramento do biogás biológico o H2 exógeno é 

sempre uma tarefa desafiante, pois a alta pressão parcial de H2 pode gerar um stress 

na comunidade metanogénica, podendo deslocar o processo para a homoacetogénese, 

convertendo o H2 e CO2 para acetato. Os principais parâmetros que influenciam 

fortemente o microbioma dos reatores de DA, como referido anteriormente, incluem a 

composição da matéria-prima, a carga orgânica, a temperatura operacional e os 

tratamentos específicos que são aplicados ao sistema (por exemplo, adição de H2). Por 

exemplo, o nível de temperatura altera a solubilidade do H2 em meio aquoso e, 

posteriormente, as comunidades hidrogenotróficas poderão ser afetadas devido à 

variação do gás dissolvido disponível para o acoplamento com o CO2. Além disso, a DA 

do lactosoro é suscetível à sobrecarga orgânica devido ao rápido acúmulo de AGV’s. 

No caso de o reator ser alimentado por uma grande quantidade de carbono orgânico, é 

muito possível que a concentração de AGV’s, e especialmente de acetato, seja 

rapidamente aumentada. Este aumento fará com que aumente também as bactérias 

fermentativas, assumindo assim o controlo do microbioma da DA e, com isto, levar ao 
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stress das bactérias metanogénicas pelo aumento dos intermediários do processo 

(fermentativas). Embora o efeito da taxa de carga orgânica em relação aos 

desequilíbrios do processo e alterações microbianas tenha sido estudado 

anteriormente, por exemplo, por (Lerm et al., 2012), ainda existe um conhecimento 

limitado sobre a dinâmica microbiana antes, durante e após condições operacionais 

diferentes (por exemplo, sobrecarga orgânica, flutuações de pH , adição de H2 exógeno, 

mono e c-odigestão) (Lerm et al., 2012). 

 No estudo elaborado por Treu et al. (2019) foram avaliadas as mudanças no 

perfil da comunidade microbiana em reatores que processavam lactosoro e com isso o 

potencial de produção de metano. Para isso submeteram uma série de mudanças nas 

condições ambientais, nomeadamente, a temperatura operacional, a injeção in-situ de 

H2 e co-digestão com estrume de bovino. Aplicando a sequência de ampliação do gene 

rRNA 16S de alto rendimento, as comunidades microbianas de um reator de biogás 

termofílico e mesófilo foram caracterizadas em múltiplos pontos de tempo para definir 

as mudanças microbiológicas e correlacioná-las com parâmetros bioquímicos. Os 

resultados mostraram que a monodigestão do soro de leite era viável em condições 

mesofílicas, enquanto que em condições termofílicas foram registados frequentes 

incidentes de acidificação. A baixa capacidade tampão da matéria prima influente foi 

responsável pelo processo de DA instável. A co-digestão do lactosoro com estrume 

bovino manteve os níveis de pH superiores a 7 e, por conseguinte, foram conseguidas 

taxas estáveis de produção de metano sem qualquer acumulação significativa de AGV’s. 

Um aumento adicional da produtividade do metano foi alcançado através da dispersão 

in-situ de H2. Também foi demonstrado que as metanógenos hidrogenotróficos foram as 

bactérias dominantes, tanto em condições mesofílicas como termofílicas. 

Ghaly (1996) já tinha mostrado que a DA de lactosoro sem controlo do pH 

poderia levar a problemas como a acidificação, resultando assim em baixos níveis de 

produção de biogás e baixo teor de metano. Quando o pH foi controlado a taxa de 

produção de biogás subiu de 41,85 L/dia – 58,90 L/dia para 125,55 L/dia - 156,55 L/dia, 

à temperatura de 35 °C, registando assim uma subida de, aproximadamente, 300%. 

Comino et al. (2012) analisaram a eficiência na produção de biogás com a co-

digestão de lactosoro e estrume de bovino em condições mesofílicas. Numa fase inicial 

utilizou-se apenas estrume de bovino e, com a posterior adição de lactosoro, em até 

65%, a co-digestão permitiu um aumento de até 300% na produção de biogás. 
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Bertin et al. (2013) analisaram também a co-digestão de lactosoro com estrume 

de gado e, com a utilização dos dois em 50/50 perceberam que a produção de metano 

era 2,5 vezes superior ao estrume de gado e 27 vezes superior ao lactosoro, quando 

ambos eram utilizados separadamente. Perceberam também que o aumento do 

lactoroso (> 60%) poderia levar à acidificação do meio. 

Rico et al. (2015) procederam à co-digestão, num reator CSTR, de lactosoro com 

a fração líquida de dejetos de vacas leiteiras. Com um TRH de 15,6 dias e com uma 

fração de lactosoro de 15 a 85% o reator mostrou uma boa eficiência. Contudo a 

estabilidade do processo foi atingida aos 8,7 dias, registando-se um aumento na 

produção de metano de 1,3 L de metano/ kg de substrato, em 15,6 dias, para 3,8 L de 

metano/ kg de substrato em 8,7 dias, representando um aumento na eficiência de 75,9% 

para 90,8%. 

 

Biogás 

 

O biogás é derivado de uma decomposição biológica de resíduos tendo 

maioritariamente, na sua composição, CH4 e em menor quantidade CO2 e H2 podendo 

ser utilizado para obtenção de energia térmica e elétrica. O substrato utilizado determina 

a composição do biogás e, consequentemente, a qualidade energética do mesmo. 

Este apresenta grandes vantagens associadas ao facto de ser um gás renovável 

com um elevado poder calorífico (30%-40% mais baixo que o gás natural), à baixa 

emissão de gases de efeito de estufa (23 vezes menor que o gás natural) e ao seu 

reduzido custo por ser produzido a partir de matéria orgânica biologicamente 

degradável. Contudo, a presença de H2S na sua composição obriga ao tratamento para 

posterior remoção, os custos de instalação de uma unidade de tratamento anaeróbio 

são elevados, tal como os custos do pré-tratamento dos substratos. 

Por ser uma fonte de energia renovável e também uma forma de reciclagem de 

compostos que não teriam outro tipo de uso, em alguns casos prejudiciais ao ambiente, 

é visto como uma solução bastante interessante. 
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Um relatório elaborado pela Euroobserv’ER indicou que em 2017 a produção 

europeia de energia, com a combustão de biogás, registou um valor a rondar os 16 786 

ktep, e em 2018 aumentou para 16 838 ktep 

Na União Europeia os líderes na produção de biogás são destacadamente a 

Alemanha, Reino Unido e Itália com um total de 73,2% da produção de biogás e 77,7% 

de produção de eletricidade a partir de biogás, em 2018. Portugal está em 18º lugar no 

ranking da EU-28 na produção de biogás (valores a rondar os 82,5 ktep, e em 18º lugar 

relativamente à produção de eletricidade a partir desse biogás (valores a rondar os 

271,4 GWh) (EurObserv’ER, 2019).  

A produção de biogás proveniente da metanização de resíduos não perigosos e de 

matérias-primas vegetais (“outro biogás”) continua a aumentar, mas num ritmo mais 

lento (0,8%, de 12 472,5 ktep em 2017 para 12574,5 ktep em 2018), e agora representa 

quase três quartos de toda a produção de biogás da UE (74,3% em 2017, 74,7% em 

2018). Esse aumento supera o desempenho do biogás em aterros cuja produção caiu 

novamente de 2 584,7 para 2 429,0 ktep (a sua participação caiu de 15,5 para 14,4%).  

A terceira fonte, a produção de biogás de lamas das águas residuais aumentou 

ligeiramente em 2018 em 2,7% (de 1468,6 para 1508,8 ktep) e viu sua participação 

aumentar de 8,7% para 9%. 

O crescimento mais notável da produção é o do biogás térmico do processo (25,3% 

entre 2017 e 2018). O seu nível de produção duplicou em 2 anos (159,9 ktep em 2016, 

260,4 ktep em 2017 e 326,4 ktep em 2018), duplicando a sua participação na produção 

total de biogás (1% em 2016, 1,6% em 2017 e 1,9% em 2018). 

Segundo o Eurostat, a produção de eletricidade a partir do biogás diminuiu 

ligeiramente (1,1%) entre 2017 e 2018, de 61,7 para 60 TWh, principalmente devido à 

queda na produção na Alemanha e no Reino Unido. 

Quanto à produção de calor, em 2017 registou-se um valor a rondar os 704,9 ktep e 

no final de 2018 um valor a rondar os 859,9 ktep, aumentando assim em cerca de 22,0%. 

Grande parte dessa melhoria pode ser explicada por um aumento acentuado na 

produção de calor de biogás na Alemanha (71,1%, ou seja, um aumento de 152,6 ktep 

entre 2017 e 2018). 
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No que diz respeito ao consumo final de energia usado diretamente na indústria e 

em outros setores (principalmente na agricultura), aumentou de 2 658,5 ktep para 2 

667,2 ktep. 

O biogás também pode ser purificado para ser transformado em biometano. 

Podendo depois ser injetado na rede após purificação e odorização e avaliado da 

mesma maneira que o gás natural, sob a forma de eletricidade e/ou calor, ou pode ser 

usado por veículos a gás natural (EMBRAPA, 2019). 

Pode se utilizado na produção de energia térmica, em caldeiras, ou na produção de 

energia térmica e elétrica, na cogeração. Estando assim associado a uma poupança de 

recursos e, simultaneamente, a um valor económico, sendo assim vantajoso em termos 

de custos. O processo de DA, quer em regime mesofílico, quer em regime termofílico 

necessita de calor para manter a temperatura no digestor e esse fator deve ser o fator 

prioritário. Deverá ser ponderada a satisfação das necessidades energéticas da 

instalação onde é produzida ou a exportação da energia elétrica produzida pela 

instalação para a rede nacional. 

 

Investimento europeu na produção de biogás 

 

No setor do biogás, os seguintes quatro tipos de investimento, em escala de 

utilização, são seguintes: (i) produção de eletricidade (nova) - novas centrais de biogás 

construídas com 1MWe ou mais que geram eletricidade, (ii) produção de eletricidade 

(retrofit) - centrais elétricas convertidas de modo a poderem (pelo menos parcialmente) 

utilizar biogás (inclui também centrais de biogás renovadas), (iii) calor - centrais de 

biogás com uma capacidade de 30MWe ou mais que geram calor, e (iv) produção 

combinada de calor e eletricidade (CHP) - centrais de biogás com uma capacidade de 

1MWe ou mais que geram eletricidade e calor. Para além das centrais elétricas de 

aquecimento e/ou eletricidade que utilizam biogás, existem também centrais que não 

produzem eletricidade, mas sim biogás (centrais de biometano), que é injetado na rede 

de gás natural. Estes últimos são, de longe, a minoria nos dados.  

O financiamento de ativos para biogás - incluindo centrais de produção de biogás, 

bem como unidades de produção de biogás - caiu drasticamente. Em 2017, foram 
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investidos 80 milhões de euros no total, em comparação com apenas 8,4 milhões em 

2018. Os investimentos relativamente elevados em 2017 são impulsionados por 

investimentos na produção de biogás. Nesse ano, foi realizado um investimento 

relativamente grande de 75 milhões de euros na Dinamarca. A capacidade associada 

da unidade de produção de biogás é de 3139 m3/h. Em 2018, há também um 

investimento na produção de biogás em França, no entanto, numa instalação 

notavelmente mais pequena com uma capacidade de 200 m3/h e um volume de 

investimento de 4,6 milhões de euros. Os investimentos em unidades de produção de 

biogás mantiveram-se relativamente estáveis nos dois anos. Em 2017, foram investidos 

4,9 milhões de euros numa central de biogás no Reino Unido em comparação com 4,5 

milhões de euros nos Países Baixos no ano seguinte. A capacidade associada a estes 

investimentos aumentou, no entanto, de 2 MW em 2017 para 4 MW em 2018. Isto indica 

que os custos de investimento das instalações de biogás pareciam diminuir entre os 

dois anos. Esta alteração nas despesas de investimento por MW de capacidade de 

biogás, no entanto, não deve ser interpretada como uma tendência, uma vez que 

apenas foram observados dois investimentos em 2017 e 2018. A forma como as centrais 

de produção de biogás foram financiadas mudou entre 2017 e 2018. O investimento de 

2017 foi financiado a partir de balanços, enquanto que para as centrais elétricas de 2018 

foi utilizado o financiamento de projetos. Em ambos os anos, as unidades de produção 

de biogás foram financiadas no balanço (EurObserv’ER, 2019). 

 

Principais componentes do Biogás 

 

O biogás, como referido anteriormente, resulta do processo de DA da matéria 

orgânica e a sua composição vai depender de várias condições físico-químicas no 

digestor, tal como a alcalinidade, temperatura e pH.  

O biogás de digestores de lamas é maioritariamente constituído por metano 

(CH4) e dióxido de carbono (CO2), com vestígios de hidrogénio (H2), azoto (N2) e 

sulfureto de hidrogénio (H2S), entre outros: 
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Tabela 3 - Composição típica de biogás em digestores anaeróbios. Adaptado (Silveira et al., 2015) 

 

O metano em teores mais elevados (70/80%) e o dióxido de carbono em 

concentrações menores, também devido à sua grande solubilidade no líquido (Silveira 

et al., 2015). Geralmente, à saída do digestor, o biogás apresenta-se saturado em vapor 

de água, podendo conter partículas e siloxanos, formados a partir da degradação 

anaeróbia de materiais habitualmente encontrados em cosméticos, desodorizantes e 

alguns sabões (Carvalho, 2010; Silveira et al., 2015).  

 O biogás sofrerá uma combustão e caso contenha esses siloxanos poderá 

ocorrer a deposição de sílica ou silicatos, e também de cálcio, enxofre, zinco e fósforo, 

provocando incrustações com alguma espessura que terão de ser removidos por 

métodos físicos, químicos ou mecânicos (Silveira et al., 2015). 

 

 

 

Componente Unidade Concentração 

Sulfureto de hidrogénio (H2S) ppm 500 – 1500 

Enxofre total (S) mg/Nm3 20 – 2500 

Halogénios mg/Nm3 0 – 100 

Cloro (Cl) mg/Nm3 1 – 5 

Flúor (F) mg/Nm3 1 – 5 

Total de compostos orgânicos com silício mg/Nm3 < 40 

Compostos aromáticos mg/Nm3 < 10 em 100% CH4 

Humidade relativa % 90 – 100 

Teor de oxigénio (O2) % em vol. 0 – 1 

Metano (CH4) % em vol. 60 – 70 

Dióxido de carbono (CO2) % em vol. 20 – 40 

Azoto (N2) % em vol. 0 – 2 

Hidrogénio (H2) % em vol. 0 – 1,5 

Amónia (NH3) % em vol. < 0,05 
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Propriedades físicas e químicas do biogás 

 

 O potencial energético está relacionado com a quantidade de metano na sua 

composição. Seguem-se aqui algumas características do biogás (60% de metano) 

(Silveira et al., 2015): 

• O poder calorífico inferior do metano é 35,9 MJ/Nmᵌ e o do biogás com 

60% de metano é 21,5 MJ/Nmᵌ; 

• A densidade do biogás é de 1,21 Kg/mᵌ; 

• A velocidade máxima de chama é de 0,25 m/s; 

• Concentração máxima de CO2 após combustão é de 17,8% 

• Ponto de condensação é de 60-160 °C. 

 

A propriedade com maior relevância é o poder calorífico inferior, que 

corresponde à energia libertada por uma massa de combustível sob a forma de calor, 

permitindo assim medir de forma exata o conteúdo energético útil do combustível. 

 

Tratamento do Biogás 

 

É necessário um tratamento/purificação do biogás para remoção de impurezas 

que possam afetar todo o processo de utilização do mesmo. As principais impurezas 

presentes no biogás são o sulfeto de hidrogénio (H2S), o vapor de água (H2O), o dióxido 

de carbono (CO2) e os siloxanos. Existem variados processos para a remoção destes 

compostos e, alguns, estão descritos na tabela 4. 

 

Remoção de sulfeto de hidrogénio 

A remoção de compostos de enxofre é importante devido à formação de ácido 

sulfúrico (H2SO4), que se deve à reação de H2S com o vapor de água. As emissões de 

anidrido sulfuroso (SO2) e de anídrido sulfúrico (SO3) aquando da combustão do biogás 

devem ser reduzidas pois provocam chuvas ácidas.  
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O biogás pode apresentar uma concentração volumétrica de até 7.000 ppm de 

H2S. No entanto, é necessário que a quantidade de sulfeto de hidrogénio seja reduzida, 

de forma a aumentar a durabilidade dos componentes do sistema e a cumprir os 

parâmetros de qualidade exigidos pelos fabricantes de geradores, para a cogeração, e 

aquecedores. A escolha do processo de remoção de H2S ou dessulfurização, quer seja 

biológica, química ou física, é definida consoante a finalidade que se deseja ter para o 

biogás tratado (Carvalho, 2010; Silveira et al., 2015). 

 

Remoção de vapor de água 

De forma a proteger os componentes de processamento de gás de possível 

desgaste e danos é necessário proceder à remoção do vapor de água. A remoção do 

mesmo previne a formação de condensações nas tubagens e reduz a possibilidade de 

formação de soluções corrosivas com outros compostos (Carvalho, 2010; Silveira et al., 

2015).  

No digestor, a humidade relativa do biogás é de 100% e a sua remoção poderá 

ser feita por secagem por condensação, secagem com adsorção (sílica-gel ou carvão 

ativado) e secagem por absorção (Carvalho, 2010; Silveira et al., 2015). 

 

Remoção de CO2 

A remoção de CO2 é fundamental para a obtenção de biometano (biogás 

purificado) com maior poder calorífico. Desta forma, o percentual CH4 aumenta e, com 

isto, aumenta também a riqueza do biogás. Com esta purificação, o biometano poderá 

ser substituto do gás natural para injeção na rede. Outro benefício da remoção de CO2 

é demonstrado no processo de combustão do biogás, onde se verifica uma menor 

libertação de monóxido de carbono (CO). Este gás, quando em doses elevadas, pode 

provocar problemas cardíacos, problemas no sistema nervoso e até provocar morte por 

asfixia, devido à ligação do CO à hemoglobina, impedindo que se ligue ao O2 (Carvalho, 

2010; Silveira et al., 2015). 

 As principais tecnologias para separação do CH4 e CO2 seguem os princípios de 

adsorção, absorção, permeação ou criogenia. 



  

FCUP 
Digestão Anaeróbia – Co-digestão de óleos, gorduras e lactosoro na ETAR do Sousa e na ETAR de 

Ponte da Baia 

 

  

 

62 

 

Remoção de siloxanos 

Os siloxanos são um subgrupo de compostos de sílica e contém ligações Si-O-

Si, incluindo também grupos metilo, etilo, entre outros. Estes compostos são, 

geralmente, utilizados em processos industriais e estão presentes em alguns champôs, 

pastas de dentes, cremes, tintas, etc..). O seu destino final poderá ser nas águas 

residuais ou aterros. 

 A volatilidade dos siloxanos e o facto de não serem decompostos na DA torna 

inevitável a sua presença no biogás. Isto torna-se desvantajoso, uma vez que durante 

a combustão é produzida uma sílica microcristalina que pode levar à abrasão dos 

motores. Desta forma, para evitar a deterioração dos motores e mau funcionamento dos 

equipamentos, a sua remoção é importante. Os fabricantes dos motores, normalmente, 

limitam entre 5 a 10 mg/Nm3 (Carvalho, 2010; Silveira et al., 2015). 

Para remoção de siloxanos do biogás podem ser utilizadas a adsorção, absorção 

ou separação por membranas. 

 

 

 

 

Tabela 4 - Processos de remoção de impurezas presentes no biogás (Pires, 2015) 

Método de remoção Composto a remover 

PSA -adsorção com modelação da pressão  CO2 e H2S  

Secagem por condensação por arrefecimento do gás. H2O 

Secagem por adsorção (sílica-gel ou carvão ativado) H2O 

Lavagem do biogás por absorção em polietilenoglicol (selexol)  CO2 , H2S e siloxanos  

Separação por membranas siloxanos 

Separação criogénica  CO2 

Absorção em iões de ferro Fe3+  H2S  

Absorção com Fe(OH)3 e FeO3  
 

H2S 

Lavagem com água sob pressão  CO2 e H2S 

Lavagem bioquímica do biogás (absorção)  H2S  

Absorção química com aminas ou sais alcalinos  CO2 e H2S  
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Metodologia experimental 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos utilizados e os respetivos 

equipamentos na determinação dos parâmetros físico-químicos e biológicos. 

 

Ensaios de co-digestão com resíduos de óleos e gorduras 

 

Os ensaios de co-digestão nas ETAR do Sousa e Ponte da Baia iniciaram-se em 

janeiro de 2019, com resíduos de O&G resultantes do fabrico do biodiesel. 

 Este resíduo era transportado em camiões cisterna por operadores devidamente 

licenciados e descarregado num tanque que permitia uma adição faseada às LM, antes 

de ser adicionado ao digestor. O volume das descargas variou entre 6 m3 e 25 m3. 

 

ETAR do Sousa: 

Tabela 5 - Volume adicionado de óleos e gorduras na ETAR do Sousa. 

Data Produto Quantidade (m3) 

06/jan Óleos e gorduras 6 

15/jan Óleos e gorduras 15 

22/jan Óleos e gorduras 15 

29/jan Óleos e gorduras 15 

04/fev Óleos e gorduras 15 

 

ETAR de Ponte da Baia: 

Tabela 6 - Volume adicionado de óleos e gorduras na ETAR de Ponte da Baia. 

Data Produto Quantidade (m3) 

06/jan óleos e gorduras 10 

15/jan óleos e gorduras 10 

22/jan óleos e gorduras 10 

29/jan óleos e gorduras 10 

04/fev óleos e gorduras 10 

11/fev óleos e gorduras 25 

14/fev óleos e gorduras 25 
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18/fev óleos e gorduras 25 

19/fev óleos e gorduras 25 

21/fev óleos e gorduras 25 

26/fev óleos e gorduras 25 

28/fev óleos e gorduras 25 
 

Ensaios de co-digestão com lactosoro 

Seguiu-se a realização de ensaios com lactosoro, proveniente de uma queijaria 

que, por incumprimento do regulamento de descarga, não estavam autorizadas a 

descarregar o efluente diretamente na rede de drenagem. O lactosoro foi introduzido 

apenas na ETAR do Sousa, a partir do dia 10 de fevereiro de 2019, adicionado 

diretamente no tanque das LM e posterior encaminhamento ao digestor. O volume de 

descarga foi sempre variável entre 6 m3 e 20 m3. 

 

ETAR do Sousa: 

Tabela 7 - Volume adicionado de lactosoro na ETAR do Sousa. 

Data Produto Quantidade (m3) 

10/fev Lactosoro 6 

17/fev  Lactosoro 15 

21/fev Lactosoro 15 

03/mar Lactosoro 15 

06/mar Lactosoro 15 

10/mar Lactosoro 15 

13/mar Lactosoro 15 

17/mar Lactosoro 15 

27/mar Lactosoro 20 

31/mar Lactosoro 20 

04/abr Lactosoro 20 

06/abr Gorduras 8 

08/abr Lactosoro 20 

10/abr Lactosoro 20 
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Período de Amostragem 

 

A amostragem decorreu durante o período do estágio, outubro a abril de 2019, 

com periodicidade semanal até dezembro e, a partir de janeiro, com periodicidade 

bissemanal. As análises foram realizadas no laboratório de operação da ETAR do Sousa 

e as colheitas efetuadas por um operador de cada ETAR. 

 

Parâmetros a analisar 

 

1. Ácidos gordos voláteis e Alcalinidade 

A alcalinidade refere-se à conversão de todos os bicarbonatos em ácido 

carbónico. O método consiste numa titulação ácido-base até atingir o pH de viragem. 

AGV’s são classificados como ácidos gordos solúveis em água que podem ser 

destilados a pressão atmosférica. Estes ácidos podem ser removidos a partir da solução 

aquosa por destilação, apesar de seus pontos de elevado ponto de ebulição, por causa 

da co-destilação com água. Este grupo inclui ácidos gordos solúveis em água com ou 

até seis átomos de carbono. 

A relação AGV/Alcalinidade não deve ser superior a 0,3 (Figueiredo, 2016). 

Para determinação destas duas variáveis aplica-se o protocolo de controlo 

operacional dos SAR e laboratórios de processo das Águas do Norte, SA. 

Primeiramente, é necessário a adição de lamas digeridas a tubos de ensaio para 

centrífugas e, de seguida, colocar os tubos dentro da centrífuga VWR Compact Star 

CS4 (figura 5) a 4500 rpm durante 10 min. Após a centrifugação retira-se o 

sobrenadante para um gobelé, adiciona-se água destilada aos tubos e repete-se o 

primeiro passo até à retirada do sobrenadante para um copo de precipitação. Do 

sobrenadante resultante apenas 25mL são utilizados, sendo o restante descartado. De 

seguida, são realizadas titulações com diferentes reagentes, para a determinação de 

Alcalinidade com ácido sulfúrico (H2SO4) e para AGV’s com hidróxido de sódio (NaOH). 
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Alcalinidade 

O sobrenadante resultante dos passos anteriormente mencionados é colocado 

em agitação constante, através de um agitador magnético, e exposto a uma titulação 

com H2SO4 (0,1N) até atingir pH igual a 4. O volume adicionado é registado para 

posteriores cálculos. De seguida, é novamente efetuada uma titulação com H2SO4 de 

pH 4 até pH 3,5 e é registado o valor.  

A determinação da alcalinidade obtém-se a partir da seguinte equação: 

Ácidos Gordos Voláteis 

O copo com o sobrenadante a pH 3,5 é colocado numa placa de aquecimento a 

ferver durante 3 min (exatamente), seguido de um arrefecimento. Depois de sofrer o 

arrefecimento é exposta a uma titulação com NaOH até pH 4 (registar valor) e depois 

até pH 7 (registar valor). 

Figura 5 - Centrífuga da marca VWR Compact Star CS4. 

Figura 6 - Fórmula de determinação da alcalinidade. 
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A determinação de AGV’s é calculada a partir da seguinte equação: 

 

2. Temperatura 

A temperatura do digestor é medida através de um sensor de temperatura 

presente no interior do digestor. A temperatura é um fator essencial para o bom 

funcionamento da DA em regime mesófilo, sendo necessário manter a temperatura 

entre 25-40°C (Pires, 2015). Neste estudo procedeu-se à alteração da temperatura dos 

digestores de 35º C para 42º C de forma a aumentar o nível de atividade biológica 

(regime mesófilo para termófilo) 

 

3. pH 

As lamas digeridas, quando recolhidas por um operador, foram medidas 

laboratorialmente através de um medidor de pH (Hach Lange). É, também, um fator 

essencial para o bom funcionamento da DA, numa gama ideal de 6,5-7,2, evitando 

distúrbios nos microrganismos e, consequentemente, no digestor (Pires, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fórmula da determinação dos Ácidos Gordos Voláteis (AGV). 
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Análise de resultados e discussão 

 

Testes laboratoriais para avaliar o potencial das 

gorduras e lactosoro 

 

De forma a avaliar o potencial das duas fontes orgânicas realizaram-se testes 

laboratoriais. Estes testes consistiram numa pequena simulação de DA percebendo 

assim se os efeitos eram positivos para de seguida avançar-se para uma escala 

industrial. Na seguinte figura pode-se observar os testes efetuados com as gorduras e 

lactosoro: 

 

Figura 8 - Ensaios laboratoriais com lactosoro. 1ª imagem: 0h / 2ª imagem: 3h. 
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Estes ensaios tiveram o seguinte modo de atuação: 

Tabela 8 - Esquema para ensaio laboratorial da simulação da digestão anaeróbia 

   Volume do ensaio 

   250 ml 

 m3 % Branco C/Amostra 

Volume do digestor 2145 95,3 238 ml 238 ml 

Caudal de lamas mistas/dia 100 4,7 12 6 

Gordura / lactosoro       6 

 

Assumiu-se um caudal médio diário de LM de aproximadamente 100m3 ao 

digestor, que possui um volume de 2145m3. Com estes valores efetuei uma simulação 

da DA à escala laboratorial, considerando que o volume do digestor teria 250ml. Com 

esses volumes calculei as quantidades necessárias de lama digerida, de lama mista e 

de gordura/lactosoro para fazer o ensaio de modo a simular o processo.  

Utilizei um branco em que usei 238ml de lamas digeridas e 12ml de LM de forma 

a representar uma situação normal em que ocorre a produção de biogás. Nesta 

simulação, como demonstram as imagens acima, pode-se verificar isso mesmo, o balão 

branco enche em ambas as experiências, verificando-se então a normal produção de 

Figura 9 - Ensaios laboratoriais com óleos e gorduras. 1ª imagem: 0h / 2ª imagem: 3h. 
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biogás. Efetuei o mesmo processo mas com a adição de co-substrato no balão de 

erlenmeyer (lactosoro) e no balão volumétrico (gorduras) e verifiquei que passadas 3h 

horas do início da experiência em ambas as simulações o balão verde encheu, provando 

assim que, tanto o lactosoro como as gorduras, mostraram um efeito positivo na 

produção de biogás, ou seja, não têm efeito inibitório da ação bacteriana. 

 

Fatores de controlo 

Temperatura da lama do digestor 

 

 

 

 

Tabela 9 - Temperatura na ETAR do Sousa. 

Temperatura (ETAR do Sousa) 

Média Mínimo Máximo 

39,6 33,9 43,1 
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Gráfico 1 - Temperatura na ETAR do Sousa. 
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De acordo com Pires et al. (2015), o intervalo de valores considerados ideais 

para o bom funcionamento da DA é de 25ºC a 40ºC. A temperatura média na ETAR do 

Sousa esteve, ao longo do estágio, dentro dos valores considerados ideais, atingindo 

uma média de 39,6ºC. No período em que se descarregou apenas resíduos de O&G no 

tanque de LM (6/jan a 9/fev) a média da temperatura foi de 37,6°C, enquanto que no 

período em que se descarregou lactosoro (10/fev a 30/abr) a média foi de 40,5°C, 

atingindo-se um pico máximo de 43,1°C.  

O pico máximo atingido, como referido anteriormente, foi de 43,1°C (25/abr), 

superando a gama de valores referenciada. Contudo, o digestor não apresentou 

diminuição no seu rendimento, tendo-se observado, nesse dia, 1205 m3 de biogás 

produzido e uma autossuficiência de 47,2%. 

Tabela 10 - Temperatura na ETAR de Ponte da Baia. 

Temperatura (ETAR de Ponte da Baia) 

Média Mínimo Máximo 

37 31 42,7 
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Gráfico 2 - Temperatura na ETAR de Ponte da Baia. 
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A temperatura média na ETAR de Ponte da Baia também esteve, ao longo do 

estágio, dentro dos valores ideais para o bom funcionamento da DA, atingindo uma 

média de 37ºC. No período em que ocorreu descarga de O&G no tanque de LM (6/jan 

a 28/fev) a média da temperatura foi de 39ºC, atingindo-se um pico máximo de 42,7ºC 

(22/fev). Esse pico supera a gama de valores referenciada, mas pode ser explicado 

devido ao facto de ser pouco tempo antes do digestor colapsar (29/fev), período 

registado no gráfico a sombreado vermelho. A causa do colapso foi, provavelmente, 

devido a uma sobrecarga de O&G. O digestor esteve sem ser alimentado até dia 28/fev 

a 4/maio, sofrendo um tratamento de choque com soda cáustica entre 4/mar a 7/abr. 
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Gráfico 3 - pH na ETAR do Sousa. 
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Na ETAR do Sousa o pH mostrou-se, tanto no período de adição de O&G como 

no período de adição de lactosoro, dentro da gama de valores aceitáveis para uma boa 

performance do processo de digestão (6,5-8,5) (Kumar e Samadder, 2020). Contudo, 

segundo Pires et al. (2015), a partir de 7,2 a atividade metanogénica é reduzida, mas 

não inibida. Algo que não foi observado, significativamente, na ETAR do Sousa visto 

que o pico de pH observado foi de 7,71 (23/mar) e teve uma produção de biogás de 

1237 m3, superior à média atingida ao longo do período de estágio (982 m3). 

Na ETAR de ponte da Baia o pH mostrou-se estável entre a gama de valores de 

7-7,5, excetuando no período em que o digestor colapsou (assinalado a vermelho no 

gráfico) e os valores estiveram, maioritariamente, entre os 5,5-6,5. 
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Gráfico 4 – pH na ETAR de Ponte da Baia. 
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Relação AGV/Alcalinidade da lama do digestor: 
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Gráfico 5 - Relação AGV/Alcalinidade na ETAR do Sousa. 

Gráfico 6 - Relação AGV/Alcalinidade na ETAR de Ponte da Baia. 
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Um digestor bem estabilizado deverá ter uma alcalinidade total de 2000 a 5000 

mg CaCO3/L e a relação AGV/Alcalinidade não deve ser superior a 0,3 (Figueiredo, 

2016). 

Na ETAR do Sousa a relação AGV/Alcalinidade foi observada e controlada, 

regularmente, logo após o início da adição dos componentes e, ao longo do vasto 

período essa relação respeitou o valor indicativo (< 0,3). 

Já na ETAR de Ponte da Baia a relação AGV/Alcalinidade respeitou o teto 

máximo no período da adição de gorduras. No dia 28/2 o digestor colapsou e 

suspendeu-se a adição dos O&G. No período após suspensão, e devido ao excesso de 

aplicação dos  O&G, os valores superiorizaram esse teto máximo e atingiram um pico 

máximo de 1,03 (10/mar). No momento em que os valores foram superiores a 0,3, a 

alimentação de co-substrato ao digestor foi suspensa. Este aumento na relação 

AGV’s/Alcalinidade deveu-se ao excesso de alimentação de O&G que favoreceu o 

aumento e acumulação de AGV’s. A acumulação de AGV’s proporcionou a uma 

diminuição da capacidade tampão e pH do digestor, levando a uma interrupção na 

metanogénese. As bactérias metanogénicas não estavam sujeitas a boas condições de 

funcionamento que levou a uma quebra na produção de metano. 
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Relativamente à ETAR do Sousa registou-se uma média diária de 690 m3 de 

biogás produzido no período de pré adição de co-substratos. Posteriormente à adição 

dos resíduos de O&G ficou registada uma média de 1068 m3/dia, o que significou um 

aumento de ~55% em comparação com o período anterior. Já no período de adição do 

lactosoro observou-se uma média de 1295 m3/dia, gerando um aumento de ~88% 

quando comparado com o período sem adição de co-substrato. No entanto a adição de 

gorduras também promoveu bons resultados. É importante referir que tanto o lactosoro 

como as gorduras foram adicionadas em proporções semelhantes (~15m3). 

Valor médio de Biogás produzido (m3/dia) 

Antes óleos e gorduras lactosoro 

(1/out – 5/jan) (6/jan – 9/fev) (10/fev – 30/abr) 

690 1068 1295 

Tabela 11 - Biogás produzido na ETAR do Sousa. 

Gráfico 7 - Biogás produzido na ETAR do Sousa. 
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Tabela 12 - Biogás produzido na ETAR de Ponte da Baia 

. 

 

Na ETAR de Ponte da Baia registou-se uma média diária de 538 m3 de biogás 

produzido antes de serem adicionadas as gorduras. No período após o início da adição 

registou-se uma média de 826 m3/dia, equivalente a um aumento de ~53%, muito 

semelhante ao que se observou na ETAR do Sousa no período de adição do mesmo 

substrato (55%). A adição foi efetuada em quantidades diferentes uma no período de 

6/jan a 10/fev e outra no período de 11/fev a 28/fev com, respetivamente, 15 m3 e 25 

m3. De salientar que na adição de 15 m3 registou-se uma média de 644 m3/dia enquanto 

que, na adição de 25 m3 obteve-se uma média de 1190 m3/dia. Também é de referenciar 

que quando recebíamos cargas de 15m3, iam diretamente para o digestor (depois de 

ser descarregado no tanque das LM) e, quando começamos a receber cargas de 25 m3 

passamos a colocar toda a carga num tanque reservatório e fomos adicionando cerca 

Valor médio de Biogás produzido (m3/dia) 

Antes Óleos e gorduras 

(1/out - 5/jan) (6/jan - 28/fev) 

538 826 
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Gráfico 8 - Biogás produzido na ETAR de Ponte da Baia. 
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de 5 m3 todos os dias. As quantidades adicionadas foram superiores e, talvez, 

exageradas podendo ter sido uma das causas a que levou o digestor a colapsar. 

 

Energia produzida pela Cogeração 
 

 

 

 

 

A ETAR do Sousa apresentou uma média diária de 1088 kWh de energia 

produzida pela cogeração antes da primeira adição de O&G (1/out a 5/jan). No período 

entre a primeira adição de O&G (pontos vermelhos) e a primeira adição de lactosoro 

(pontos verdes) observou-se um aumento significativo, passando de 1088 kWh/dia para 

1621 kWh/dia (aumento de aproximadamente 49%). Durante esse período ocorreu uma 

Valor médio de energia produzida pela Cogeração (kWh/dia) 

Antes Óleos e gorduras Lactosoro 

(1/out – 5/jan) (6/jan – 9/fev) (10/fev – 30/abr) 

1088 1621 1698 

Tabela 13 - Energia produzida pela cogeração na ETAR do Sousa. 
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Gráfico 9 - Energia produzida pela Cogeração na ETAR do Sousa. 
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diminuição na produção de energia (linha amarela no gráfico) devido a um problema na 

saída das lamas do digestor. Os silos de lama desidratada estavam cheios fazendo com 

que o processo de desidratação e espessamento mecânico estivesse parado (30/jan a 

3/fev). Essa redução foi bastante significativa (~60%), passando de 2811 kWh/dia 

(29/jan) para 1115 kWh/dia (3/fev). 

No período de adição de lactosoro (10/fev a 30/abril) verificou-se um ligeiro 

aumento na média, passando para 1698 kWh/dia. Contudo, nesse período também 

ocorreu uma significativa diminuição na produção de energia (linha azul no gráfico) 

(22/fev) devido a uma redução na alimentação ao digestor causada por uma avaria nas 

centrífugas, passando de 1871 kWh (21/fev) para 588 kWh (22/fev) (~70%) 

Resumidamente, foi mostrado que a adição de co-substratos à digestão resultou 

num aumento significativo da produção de energia. Comparando os diferentes co-

substratos (resíduos de O&G e lactosoro) verifica-se que o lactosoro leva uma ligeira 

vantagem, porém o pico de produção de energia aconteceu no período de adição de 

gorduras (2919 kWh), a 5 de fevereiro. 
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Gráfico 10 - Energia produzida pela Cogeração na ETAR de Ponte da Baia 
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Tabela 14 - Energia produzida pela cogeração na ETAR de Ponte da Baia. 

 

Na ETAR de Ponte da Baia apenas se procedeu à adição de resíduos de O&G 

e a média observada no período antes da adição, foi de 855 kWh. Já no período após a 

primeira adição observou-se uma média bastante superior (~67%), cerca de 1435 kWh, 

algo bastante positivo. 

 

Autossuficiência 

 

 

Valor médio de energia produzida pela Cogeração (kWh/dia) 

Antes Óleos e gorduras 

(1/out - 5/jan) (6/jan - 28/fev) 

855 1435 

Autossuficiência (%) 

Antes Óleos e gorduras Lactosoro 

(1/out – 5/jan) (6/jan – 9/fev) (10/fev – 30/abr) 

30 41 41 

Tabela 15 - Autossuficiência média na ETAR do Sousa. 
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Gráfico 11 - Autosuficiência na ETAR do Sousa. 
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Analisando o gráfico da autossuficiência da ETAR do Sousa verifica-se um 

aumento considerável da autossuficiência, passando de 30%, no período entre 1 de 

outubro e 5 de janeiro, para 41% no período de adição de ambos os co-substratos. O 

mês de fevereiro foi o que obteve melhor média (45,5%), tendo-se observado também 

o maior pico (66,8%). Este pico atingido foi no período de adição do resíduo de gorduras. 

O mês de março, por razão desconhecida, foi o mês em que se se registaram os piores 

valores de autossuficiência, com um mínimo de 15% e um máximo de 53,3%, longe dos 

valores dos restantes meses em estudo. 

 

Autossuficiência % (ETAR do Sousa) 

Mês Média Mínimo Máximo 

outubro 36,3 22,7 57,8 

novembro 30,8 16,5 47,5 

dezembro 24,5 11,2 47,6 

janeiro 37,5 14,9 60,1 

fevereiro 45,5 24,5 66,8 

março 32,7 15,0 53,3 

abril 45,4 25,5 63,5 

Tabela 16 - Autossuficiência mensal na ETAR do Sousa. 
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Gráfico 12 - Autossuficiência na ETAR de Ponte da Baia. 
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 A ETAR de Ponte da Baia verificou também um aumento considerável da 

autossuficiência, passando de 24%, no período entre 1 de outubro e 5 de janeiro, para 

42% no período de adição de gorduras. Registou-se uma média de 45,9% e um pico 

máximo de 90,7% no mês de fevereiro, superior ao de janeiro em que se obteve uma 

média de 29,7% e um pico máximo de 85%. Os resultados inicialmente mostraram-se 

melhores que a ETAR do Sousa, contudo os valores eram homogéneos, havendo uma 

grande distância entre os picos máximos e mínimos. Também o facto de o digestor 

colapsar impediu deste obter melhores resultados, colapso este que pode ser explicado 

pela sobrecarga do sistema. Inicialmente (entre 6/jan e 4/fev) adicionou-se 10 m3 em 

cada descarga e o valor médio foi de 34,7%, depois a carga foi aumentada para 25 m3, 

obtendo-se uma média aproximada de 56%, tendo sido também neste período que se 

atingiu o pico máximo de 90,7%. Esta sobrecarga favoreceu sim o aumento da 

autossuficiência, contudo prejudicou, certamente, todo o processo anaeróbio. 

A energia tem um peso muito significativo no tratamento das águas residuais, 

acarretando enormes custos financeiros. A produção de energia obtida pelo processo 

anaeróbio neste período permitiu vantajosas poupanças. No período em estudo, e tendo 

em conta a autossuficiência, a adição de co-substratos proporcionou-nos poupanças 

médias mensais de 5.034,07 € e 4.079,96 € na ETAR do Sousa e ETAR de Ponte da 

Autossuficiência (%) 

Antes Óleos e gorduras 

(1/out - 5/jan) (6/jan - 28/fev) 

24 42 

Tabela 17 - Autossuficiência média na ETAR de Ponte da Baia. 

Tabela 18 - Autossuficiência mensal na ETAR de Ponte da Baia. 

Autossuficiência % (ETAR de Ponte da Baia) 

Mês Média Mínimo Máximo 

outubro 37,1 21,7 52,2 

novembro 23,0 9,5 37,3 

dezembro 15,0 0,0 38,9 

janeiro 29,7 2,7 85,0 

fevereiro 45,9 0,0 90,7 

março 8,2 0,0 57,1 

abril 31,6 11,5 74,2 
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Baia, respetivamente. A projeção de uma ETAR com produção para uma total 

autossuficiência nesse período indicaria que pudesse ser alcançada uma poupança a 

rondar os 12.542€ e os 10.620€ na ETAR do Sousa e na ETAR de Ponte da Baia, 

respetivamente. Para além destes números também observei poupanças “indiretas”, 

pois este sistema permite a redução na produção de lamas, o que significa uma redução 

de custos para o seu transporte. 

Não foram contabilizados os custos com a manutenção dos cogeradores que, 

devido ao aumento do número de horas de funcionamento, necessitaram de mais 

revisões neste período. Mesmo assim, atendendo ao custo da revisão, o saldo é 

positivo. 
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Considerações Finais 

  Com um sistema de cogeração que se baseia no aproveitamento do poder 

calorífico do biogás, produzido pela DA de lamas, para produzir energia elétrica, tanto a 

ETAR do Sousa como a ETAR de Ponte da Baia conseguem obter bons níveis de 

autossuficiência. A adição de co-substratos, como gorduras e lactosoro, permitiu que 

essa autossuficiência aumentasse significativamente, provando então que a co-digestão 

é uma mais valia. No tempo de estudo a ETAR do Sousa apresentou uma produção 

média mensal energética de 49340 kWh acoplado e uma autossuficiência média de 

41%, superando os 30% da média mensal entre out/2019 e jan/2020. Já na ETAR de 

Ponte da Baia atingiu-se uma média mensal de 47610 kWh acoplada a uma 

autossuficiência mensal de 42%, superando os 24% atingido no período de out/2019 e 

jan/2020.  

Contudo, manter a estabilidade do processo foi bastante desafiador. Apesar 

destes co-substratos terem uma boa capacidade de produzir biogás, a melhoria desta 

produção está dependente do controlo e monitorização dos fatores como a 

concentração da carga, a intensidade da mistura, a configuração do digestor e de fatores 

operacionais como, por exemplo, o pH, a temperatura, a relação C/N e também os 

AGV’s. O pré-tratamento químico das gorduras poderá ser uma abordagem potencial 

para superar a inibição do processo e, posteriormente, aumentar a produção de 

biometano. A elevada capacidade de acidificação que o lactosoro tem é também um 

problema associado a um possível colapso do digestor, portanto foi necessário controlar 

o pH do processo ao longo do estudo. 

O tempo de estudo (janeiro a abril) foi reduzido e, provavelmente, os resultados 

teriam sido bem mais significativos com uma abordagem temporal maior. 

Importante também referir que na poupança conseguida, tanto na ETAR do 

Sousa como na ETAR de Ponte da Baia, 5.034,07 € e 4.079,96 €, respetivamente, não 

foram contabilizados os custos com a manutenção dos cogeradores que, devido ao 

aumento do número de horas de funcionamento, necessitaram de mais revisões neste 

período. Mesmo assim, atendendo ao custo da revisão, o saldo é positivo. 
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ANEXO I – Dados da ETAR do Sousa 
 

Tabela 19 - Dados Gerais da ETAR do Sousa. 

Data 
Caudal  

Consumo de 
Energia 

Energia 
Produzida  

Energia 
Total 

Horas de 
funcionamento  

 Biogás 
Produzido 

Autosuficiência Temperatura 

m3  kWh  kWh  kWh  h  m3  % ºC 

01/10/2019 4706 2421 1237 3658 10 772 33,8 41,3 

02/10/2019 4641 2745 992 3737 9 610 26,5 41 

03/10/2019 4757 2261 1512 3773 12 928 40,1 41 

04/10/2019 5163 2179 1373 3551 11 832 38,6 41,4 

05/10/2019 5511 2164 1289 3453 11 810 37,3 41,4 

06/10/2019 5295 2285 1100 3384 10 706 32,5 41,6 

07/10/2019 4904 2009 1450 3459 12 922 41,9 41,6 

08/10/2019 4384 2231 1245 3476 10 788 35,8 42,5 

09/10/2019 4279 2119 1433 3551 12 873 40,3 42 

10/10/2019 4259 1971 1351 3322 11 796 40,7 42,2 

11/10/2019 4458 1881 1507 3387 12 927 44,5 41,9 

12/10/2019 4577 2019 1366 3385 11 869 40,4 42,1 

13/10/2019 10982 2966 976 3943 9 644 24,8 41,9 

14/10/2019 10988 3161 1036 4197 8 627 24,7 42 

15/10/2019 5985 2498 1107 3605 8 642 30,7 41,6 

16/10/2019 9367 2677 1095 3772 8 686 29,0 41,4 

17/10/2019 8296 2259 1503 3762 12 903 39,9 41,2 

18/10/2019 5644 2268 1381 3648 11 847 37,8 41,7 

19/10/2019 11943 2644 1454 4099 12 881 35,5 41,4 

20/10/2019 8786 2239 1468 3707 13 912 39,6 41,5 

21/10/2019 4031 1522 2088 3611 18 1349 57,8 41,7 

22/10/2019 3901 1873 1517 3389 13 976 44,8 41,5 

23/10/2019 3857 2350 736 3085 6 472 23,8 40,8 

24/10/2019 3906 2022 1268 3290 11 813 38,5 40,5 

25/10/2019 3818 1959 1180 3139 10 724 37,6 40,6 

26/10/2019 4105 2437 717 3154 5 671 22,7 40,4 

27/10/2019 4146 2348 1481 3829 19 894 38,7 40,3 

28/10/2019 4163 2033 1363 3396 12 760 40,1 40,1 

29/10/2019 5866 2383 1020 3403 6 651 30,0 40,4 

30/10/2019 10234 2398 1590 3988 14 971 39,9 40,4 

31/10/2019 8295 2265 1324 3589 11 840 36,9 41,2 

01/11/2019 7196 2231 2022 4253 16 854 47,5 41 

02/11/2019 8185 2299 1085 3384 8 804 32,1 41,5 

03/11/2019 6602 932 624 1555 6 672 40,1 41,4 

04/11/2019 7451 3023 1062 4085 9 668 26,0 41,5 

05/11/2019 6288 3306 1022 4328 7 622 23,6 41,5 

06/11/2019 5736 2373 876 3249 6 540 27,0 41,4 

07/11/2019 6696 2431 1814 4245 15 607 42,7 41,1 

08/11/2019 5474 2199 979 3179 8 807 30,8 40,7 

09/11/2019 6468 2289 653 2942 5 764 22,2 40,6 

10/11/2019 6023 2334 1025 3359 8 650 30,5 40,7 

11/11/2019 4655 2295 1038 3333 8 662 31,1 40,2 

12/11/2019 7798 2711 1451 4162 12 661 34,9 40 

13/11/2019 7591 2797 673 3470 6 517 19,4 39,7 

14/11/2019 6891 2737 540 3277 4 521 16,5 39,6 

15/11/2019 5834 2544 977 3521 8 621 27,8 39,7 

16/11/2019 4849 2344 1152 3496 10 732 32,9 39,5 
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17/11/2019 5281 2431 1032 3463 8 681 29,8 39,2 

18/11/2019 4724 2556 972 3528 7 647 27,6 39,1 

19/11/2019 6033 2614 1049 3663 8 837 28,6 38,7 

20/11/2019 6979 2332 1507 3839 12 897 39,3 38,5 

21/11/2019 6648 2307 1091 3398 8 587 32,1 39 

22/11/2019 10380 2925 962 3887 7 589 24,7 38,6 

23/11/2019 8952 2832 1232 4064 10 800 30,3 38,7 

24/11/2019 7249 2715 1171 3886 9 732 30,1 38,5 

25/11/2019 8285 2744 1199 3943 9 750 30,4 38,6 

26/11/2019 9823 2426 1527 3953 12 1048 38,6 38,4 

27/11/2019 8901 2508 1174 3682 9 714 31,9 38,8 

28/11/2019 11061 2511 1444 3955 11 859 36,5 38,7 

29/11/2019 14835 2951 1396 4347 11 896 32,1 39,1 

30/11/2019 14767 3070 1205 4275 9 780 28,2 39,3 

01/12/2019 11611 2710 1199 3908 9 734 30,7 39,5 

02/12/2019 8222 2181 1496 3677 11 938 40,7 39,8 

03/12/2019 6819 2311 1324 3635 10 839 36,4 39,8 

04/12/2019 6175 2231 2028 4259 18 966 47,6 39,4 

05/12/2019 6004 2409 1053 3462 9 843 30,4 39,6 

06/12/2019 5924 2565 876 3442 7 576 25,5 39,4 

07/12/2019 5855 2587 574 3161 5 459 18,2 39,5 

08/12/2019 5825 2459 537 2996 5 513 17,9 39,5 

09/12/2019 5473 2347 974 3320 8 632 29,3 39,4 

10/12/2019 6069 2006 1586 3593 12 1079 44,2 39,3 

11/12/2019 6293 2045 1370 3416 11 852 40,1 39,7 

12/12/2019 9608 2486 1173 3659 9 727 32,1 39,3 

13/12/2019 11908 2660 1293 3953 10 860 32,7 39,7 

14/12/2019 10895 2633 1240 3874 10 772 32,0 39,4 

15/12/2019 16169 3089 1040 4129 8 655 25,2 39,4 

16/12/2019 16271 3227 1081 4308 8 709 25,1 39,5 

17/12/2019 10684 2713 1187 3901 9 752 30,4 39,8 

18/12/2019 11052 2772 1047 3819 8 648 27,4 39,2 

19/12/2019 17609 3342 1041 4383 8 588 23,8 39 

20/12/2019 15572 3659 791 4450 7 519 17,8 38,1 

21/12/2019 10479 3214 543 3757 3 376 14,4 38,6 

22/12/2019 8461 3061 531 3592 3 350 14,8 38,1 

23/12/2019 11500 3196 460 3655 4 325 12,6 37,7 

24/12/2019 13902 3209 405 3614 3 293 11,2 37,3 

25/12/2019 12324 3196 414 3610 4 240 11,5 37,1 

26/12/2019 11405 3296 548 3844 5 324 14,3 36,7 

27/12/2019 10043 2972 515 3487 4 341 14,8 36,5 

28/12/2019 7999 2790 416 3206 4 270 13,0 36,8 

29/12/2019 7311 3083 522 3605 5 352 14,5 36,2 

30/12/2019 6871 3069 523 3592 5 377 14,6 35,7 

31/12/2019 6153 2852 512 3363 7 372 15,2 35,2 

01/01/2020 6506 2926 532 3458 4 324 15,4 34,8 

02/01/2020 6418 2966 522 3488 3 440 15,0 35 

03/01/2020 5392 2746 481 3227 4 295 14,9 34,3 

04/01/2020 4800 2591 705 3296 5 373 21,4 34,1 

05/01/2020 5185 2551 843 3394 7 560 24,8 33,9 

06/01/2020 5916 2663 1096 3760 10 790 29,2 34,1 

07/01/2020 5219 1830 2266 4097 19 1552 55,3 34,9 

08/01/2020 5409 1964 2052 4015 17 1367 51,1 35 

09/01/2020 6069 2023 2109 4132 17 1335 51,0 35,7 

10/01/2020 5888 2120 1805 3925 14 838 46,0 35,7 

11/01/2020 5975 936 529 1465 4 437 36,1 35,3 

12/01/2020 5804 3016 874 3890 7 718 22,5 35,2 

13/01/2020 6384 3439 1135 4574 9 728 24,8 35,4 
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14/01/2020 7706 2460 906 3366 7 590 26,9 35,6 

15/01/2020 8748 2093 1584 3677 13 1040 43,1 36,5 

16/01/2020 9337 2334 1212 3546 10 803 34,2 36,3 

17/01/2020 8881 2350 868 3218 7 766 27,0 36,5 

18/01/2020 9500 2346 1354 3700 11 820 36,6 36,4 

19/01/2020 8654 2251 1746 3997 13 972 43,7 36,3 

20/01/2020 7383 2125 1493 3617 11 960 41,3 36,3 

21/01/2020 6949 2113 1530 3642 11 974 42,0 36,3 

22/01/2020 6902 2101 1703 3804 14 1212 44,8 36,3 

23/01/2020 6828 1643 2472 4116 21 1661 60,1 37,6 

24/01/2020 6772 1527 2262 3789 21 1591 59,7 38 

25/01/2020 7465 2263 1500 3763 12 973 39,9 37,5 

26/01/2020 7485 1917 2164 4081 17 1487 53,0 38,4 

27/01/2020 12461 2824 1797 4621 14 1189 38,9 38,3 

28/01/2020 15875 3017 1725 4742 14 1190 36,4 39,1 

29/01/2020 15308 2059 2811 4870 22 1990 57,7 40,5 

30/01/2020 15398 3252 1985 5237 15 1184 37,9 40 

31/01/2020 12370 3737 981 4718 7 541 20,8 40 

01/02/2020 13305 3352 1088 4440 8 720 24,5 39,8 

02/02/2020 11973 3019 1324 4342 11 891 30,5 39,3 

03/02/2020 8816 2798 1115 3913 9 719 28,5 38,9 

04/02/2020 8155 1933 2132 4065 17 1372 52,5 39,7 

05/02/2020 8192 1450 2919 4369 24 1912 66,8 40,5 

06/02/2020 7972 2017 1711 3728 14 1092 45,9 40,2 

07/02/2020 9222 1968 1838 3806 15 1192 48,3 41,1 

08/02/2020 9210 2304 1308 3612 11 867 36,2 40,8 

09/02/2020 8399 2366 1324 3690 11 904 35,9 41 

10/02/2020 7991 2165 1285 3450 10 912 37,3 40,9 

11/02/2020 8185 2104 1433 3536 11 1139 40,5 41,1 

12/02/2020 7578 2161 1282 3443 10 811 37,2 40,7 

13/02/2020 7230 1915 1768 3683 15 1081 48,0 41,1 

14/02/2020 7655 1556 2612 4169 21 1767 62,7 40,7 

15/02/2020 7833 1547 2644 4191 22 1842 63,1 41,6 

16/02/2020 9372 2174 1676 3850 14 1118 43,5 41,6 

17/02/2020 8791 1981 1910 3891 16 1286 49,1 42,6 

18/02/2020 7492 1775 2121 3896 18 1458 54,4 42 

19/02/2020 7285 2309 1276 3585 10 841 35,6 41,3 

20/02/2020 7214 1886 2112 3998 17 1373 52,8 42,2 

21/02/2020 6763 2003 1871 3874 15 1074 48,3 41,7 

22/02/2020 7173 1757 588 2345 10 1383 25,1 41,3 

23/02/2020 6692 2239 1909 4148 14 1015 46,0 40,9 

24/02/2020 6274 2079 2725 4804 19 1066 56,7 40,6 

25/02/2020 6458 1342 2679 4021 23 1716 66,6 40,6 

26/02/2020 6693 2189 1703 3891 15 1246 43,8 40,4 

27/02/2020 6405 2515 1519 4034 14 1168 37,6 40,6 

28/02/2020 8010 2123 2850 4973 17 1548 57,3 40,6 

29/02/2020 10885 2481 2029 4510 20 1527 45,0 41,4 

01/03/2020 14539 3783 962 4745 13 1145 20,3 41 

02/03/2020 15597 2961 1815 4775 14 1344 38,0 41 

03/03/2020 15716 2606 2209 4815 16 1557 45,9 40,9 

04/03/2020 15458 3291 1718 5010 12 1295 34,3 40,5 

05/03/2020 16554 3733 1528 5261 11 1217 29,0 40,1 

06/03/2020 12714 3075 1311 4386 10 1027 29,9 39,9 

07/03/2020 8752 2670 1256 3927 10 1102 32,0 39,8 

08/03/2020 8570 3056 943 3999 8 983 23,6 39,1 

09/03/2020 7958 3655 645 4300 6 724 15,0 38,4 

10/03/2020 7710 3645 1131 4775 10 1025 23,7 38,3 

11/03/2020 7918 2947 1522 4469 12 1246 34,1 38,3 
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12/03/2020 7614 3149 1364 4513 11 1133 30,2 38,5 

13/03/2020 7679 3104 1614 4718 12 1270 34,2 38,7 

14/03/2020 8125 3294 1572 4866 12 1223 32,3 38,7 

15/03/2020 7743 3127 1544 4672 12 1230 33,1 39 

16/03/2020 7080 2611 1269 3879 10 1046 32,7 38,7 

17/03/2020 7061 2740 986 3726 8 917 26,5 38,6 

18/03/2020 7220 2453 1834 4287 16 1379 42,8 39,2 

19/03/2020 7248 2592 1434 4026 12 1149 35,6 38,9 

20/03/2020 11341 2827 1858 4685 16 1383 39,7 39,7 

21/03/2020 10376 2875 1443 4318 11 1164 33,4 39,2 

22/03/2020 8706 3033 1317 4350 10 1112 30,3 39,2 

23/03/2020 8035 3095 1553 4647 14 1237 33,4 39,4 

24/03/2020 7075 3073 993 4066 8 922 24,4 39,1 

25/03/2020 7066 3137 563 3700 5 701 15,2 38,5 

26/03/2020 7076 2737 937 3674 8 902 25,5 38,3 

27/03/2020 7251 2107 1948 4055 17 1481 48,0 38,3 

28/03/2020 7602 2590 1660 4250 14 1330 39,1 39,4 

29/03/2020 6863 2574 1107 3681 9 1007 30,1 39,1 

30/03/2020 6766 1881 2150 4031 18 1611 53,3 38,9 

31/03/2020 6882 2268 2053 4321 18 1603 47,5 39,6 

01/04/2020 6875 3170 1542 4712 13 1312 32,7 39,6 

02/04/2020 6764 3013 1248 4261 10 1087 29,3 39,7 

03/04/2020 6949 3070 1053 4123 9 938 25,5 39,8 

04/04/2020 7375 2117 2151 4268 17 1560 50,4 39,5 

05/04/2020 10760 2675 1662 4337 14 1366 38,3 40,5 

06/04/2020 9282 2555 1860 4415 16 1418 42,1 40,3 

07/04/2020 6962 1958 2509 4467 22 1785 56,2 41,1 

08/04/2020 7690 2040 2184 4224 19 1621 51,7 41,2 

09/04/2020 10654 1913 2577 4490 21 1809 57,4 42 

10/04/2020 10154 1662 2894 4556 23 1966 63,5 42,9 

11/04/2020 8687 2216 1567 3783 13 1242 41,4 42,1 

12/04/2020 7662 2011 1695 3706 14 1320 45,7 41,4 

13/04/2020 7391 2563 1754 4317 15 1330 40,6 41,5 

14/04/2020 7543 2414 1379 3793 11 1173 36,4 41,2 

15/04/2020 8586 1735 2274 4009 19 1704 56,7 41,1 

16/04/2020 14260 2647 1520 4167 13 1252 36,5 40,9 

17/04/2020 14089 2814 1174 3988 9 1031 29,4 40,7 

18/04/2020 10148 1915 2327 4242 19 1699 54,9 40,8 

19/04/2020 8235 2067 1589 3656 14 1289 43,5 41,7 

20/04/2020 8794 2156 1660 3816 14 1316 43,5 41,5 

21/04/2020 8529 1823 2420 4243 20 1763 57,0 41,9 

22/04/2020 7659 2230 1326 3556 24 1148 37,3 42,7 

23/04/2020 7685 2013 1791 3804 10 1399 47,1 42 

24/04/2020 8036 1671 1791 3462 8 1854 51,7 42,6 

25/04/2020 7935 2262 2023 4285 14 1205 47,2 43,1 

26/04/2020 7660 2281 1631 3912 13 1110 41,7 42,1 

27/04/2020 7641 1994 1647 3641 13 1282 45,2 41,7 

28/04/2020 7681 1870 1612 3482 18 1620 46,3 41,9 

29/04/2020 8647 1707 2183 3890 19 1683 56,1 41,7 

30/04/2020 11089 1796 2287 4083 21 1814 56,0 41,8 
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ANEXO II – Dados da ETAR de Ponte da Baia 
 

 

Tabela 20 - Dados Gerais da ETAR de Ponte da Baia. 

Data 
Caudal 

Consumo 
de Energia 

Biogás 
Produzido 

Temperatura 
Energia 

Produzida  
Energia 
Total 

Autosuficiência 
Horas 

funcionamento 

m3  kWh  m3  ºC kWh  kWh  % h 

01/10/2019 3133 2657 711 36 1600 4257 37,6 8 

02/10/2019 3127 2083 804 35 1700 3783 44,9 11 

03/10/2019 3186 1579 916 35 1725 3304 52,2 15 

04/10/2019 3450 1685 924 36 1669 3353 49,8 14 

05/10/2019 3997 1830 885 36 1386 3216 43,1 12 

06/10/2019 4477 2240 896 36 1582 3822 41,4 12 

07/10/2019 4443 1998 855 36 1253 3252 38,5 13 

08/10/2019 4260 2284 779 36 1290 3574 36,1 10 

09/10/2019 4007 2058 732 36 1190 3248 36,6 11 

10/10/2019 3842 1953 668 36 1191 3144 37,9 11 

11/10/2019 3965 2291 660 36 1415 3706 38,2 9 

12/10/2019 3996 2195 641 36 874 3069 28,5 9 

13/10/2019 6656 2763 583 35 944 3707 25,5 9 

14/10/2019 6609 2658 555 35 1359 4017 33,8 9 

15/10/2019 4531 2374 635 35 1481 3855 38,4 9 

16/10/2019 5170 1996 720 36 1334 3329 40,1 13 

17/10/2019 4768 2099 749 36 888 2987 29,7 5 

18/10/2019 2460 2233 494 35 722 2954 24,4 7 

19/10/2019 1497 2598 339 35 722 3320 21,7 11 

20/10/2019 9290 2536 716 35 1396 3932 35,5 11 

21/10/2019 4181 2273 1018 35 1567 3840 40,8 11 

22/10/2019 3412 2280 451 35 749 3029 24,7 8 

23/10/2019 3282 2299 668 35 1500 3799 39,5 6 

24/10/2019 3218 1886 796 35 1600 3486 45,9 11 

25/10/2019 3324 1979 842 35 1777 3756 47,3 10 

26/10/2019 3506 1825 841 35 1323 3148 42,0 8 

27/10/2019 3599 2066 780 35 1278 3345 38,2 8 

28/10/2019 3407 2236 702 35 1078 3314 32,5 14 

29/10/2019 4062 2325 620 35 1052 3377 31,1 11 

30/10/2019 6220 2814 525 35 2088 4902 42,6 8 

31/10/2019 6038 2701 604 35 1202 3903 30,8 10 

01/11/2019 5488 2612 657 35 460 3072 15,0 11 

02/11/2019 5277 2895 535 35 836 3731 22,4 11 

03/11/2019 5769 2904 420 35 631 3535 17,8 11 

04/11/2019 5776 3107 311 35 500 3607 13,9 4 

05/11/2019 4169 3131 1500 36 1860 4991 37,3 2 

06/11/2019 3958 2991 1170 35 852 3842 22,2 4 

07/11/2019 4207 2442 702 35 1160 3602 32,2 9 

08/11/2019 3597 2263 732 36 732 2994 24,4 10 

09/11/2019 4176 2524 694 37 1209 3733 32,4 9 

10/11/2019 4079 2415 741 37 1186 3601 32,9 9 

11/11/2019 3369 2156 653 38 912 3067 29,7 8 

12/11/2019 4563 2329 575 38 1099 3428 32,1 7 

13/11/2019 4874 2444 655 38 867 3311 26,2 8 

14/11/2019 4108 2613 680 39 847 3459 24,5 7 
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15/11/2019 3432 2544 668 39 869 3413 25,5 6 

16/11/2019 3154 2348 554 39 590 2938 20,1 7 

17/11/2019 3473 2674 493 38 651 3325 19,6 7 

18/11/2019 3217 2142 517 39 1039 3180 32,7 12 

19/11/2019 3560 2218 450 39 799 3016 26,5 7 

20/11/2019 3895 3059 529 38 652 3712 17,6 2 

21/11/2019 4193 2713 657 38 911 3623 25,1 5 

22/11/2019 4804 2711 483 38 878 3589 24,5 7 

23/11/2019 4891 2867 362 38 767 3633 21,1 7 

24/11/2019 5276 3004 356 38 451 3455 13,1 7 

25/11/2019 6118 3377 353 38 353 3730 9,5 2 

26/11/2019 5605 3172 435 38 669 3842 17,4 4 

27/11/2019 5217 2910 635 38 1269 4178 30,4 6 

28/11/2019 6255 2861 644 38 307 3168 9,7 7 

29/11/2019 7595 3135 542 38 760 3896 19,5 6 

30/11/2019 8051 3190 380 39 603 3793 15,9 5 

01/12/2019 7250 3158 296 39 226 3384 6,7 5 

02/12/2019 5777 3113 290 38 319 3432 9,3 5 

03/12/2019 4936 3045 308 39 691 3736 18,5 5 

04/12/2019 4490 2907 281 39 379 3286 11,5 4 

05/12/2019 5192 3132 281 39 393 3524 11,1 1 

06/12/2019 4866 2659 347 39 433 3091 14,0 4 

07/12/2019 4979 2670 429 38 558 3228 17,3 6 

08/12/2019 5518 2838 318 38 558 3396 16,4 6 

09/12/2019 5080 2862 203 39 282 3144 9,0 2 

10/12/2019 5087 3000 380 39 581 3581 16,2 2 

11/12/2019 5215 2583 648 39 876 3458 25,3 6 

12/12/2019 7489 2542 746 39 1536 4078 37,7 9 

13/12/2019 6275 2219 734 39 1411 3630 38,9 10 

14/12/2019 5339 2208 852 39 1162 3370 34,5 10 

15/12/2019 9024 2899 794 39 1224 4124 29,7 10 

16/12/2019 9054 2832 459 39 809 3640 22,2 12 

17/12/2019 6892 2536 298 39 308 2844 10,8 5 

18/12/2019 6555 2639 210 39 0 2639 0,0 0 

19/12/2019 6751 2715 216 39 305 3020 10,1 0 

20/12/2019 4490 2070 297 39 950 3020 31,5 3 

21/12/2019 2634 1814 228 39 317 2131 14,9 5 

22/12/2019 2013 1951 181 39 200 2151 9,3 5 

23/12/2019 6111 2245 160 38 200 2444 8,2 3 

24/12/2019 8481 4292 174 38 347 4639 7,5 3 

25/12/2019 8027 2036 170 38 316 2351 13,4 4 

26/12/2019 7600 1843 199 38 156 2000 7,8 2 

27/12/2019 7072 2850 257 38 404 3254 12,4 2 

28/12/2019 5911 2888 240 38 545 3433 15,9 3 

29/12/2019 5322 3152 152 37 136 3288 4,1 3 

30/12/2019 5647 3294 188 37 0 3294 0,0 1 

31/12/2019 6255 3454 294 37 60 3514 1,7 0 

01/01/2020 5993 3452 287 38 96 3548 2,7 0 

02/01/2020 5814 3483 193 38 96 3579 2,7 1 

03/01/2020 5392 3036 311 37 250 3286 7,6 2 

04/01/2020 5327 2745 295 37 322 3067 10,5 3 

05/01/2020 5274 2589 328 37 864 3452 25,0 3 

06/01/2020 4912 2824 640 37 1782 4606 38,7 1 

07/01/2020 4633 1558 941 38 1412 2970 47,5 18 

08/01/2020 4528 1524 890 38 1190 2713 43,8 16 

09/01/2020 4506 2026 807 37 1190 3216 37,0 9 

10/01/2020 3450 1716 762 37 1097 2813 39,0 10 

11/01/2020 3817 1832 544 37 860 2692 31,9 10 
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12/01/2020 4236 2173 323 37 661 2834 23,3 10 

13/01/2020 3981 2320 360 36 1135 3455 32,9 7 

14/01/2020 4704 2356 451 35 906 3262 27,8 12 

15/01/2020 4614 1885 729 37 1584 3469 45,7 8 

16/01/2020 4827 1857 793 36 1590 3446 46,1 9 

17/01/2020 5259 2152 683 35 957 3109 30,8 8 

18/01/2020 5317 1952 651 35 650 2602 25,0 6 

19/01/2020 834 2355 107 35 387 2742 14,1 6 

20/01/2020 8037 2925 853 36 1151 4076 28,2 7 

21/01/2020 4327 2333 421 36 476 2809 17,0 7 

22/01/2020 4394 2393 530 36 723 3116 23,2 4 

23/01/2020 4293 2243 489 36 834 3077 27,1 7 

24/01/2020 4280 2349 541 37 932 3281 28,4 8 

25/01/2020 4293 2404 486 36 893 3297 27,1 6 

26/01/2020 4212 2399 376 37 609 3008 20,3 6 

27/01/2020 6272 3025 323 37 199 3223 6,2 7 

28/01/2020 7603 3474 281 37 497 3972 12,5 3 

29/01/2020 6277 2914 668 37 2441 5356 45,6 3 

30/01/2020 5969 1181 1282 38 2414 3596 67,1 19 

31/01/2020 4895 335 1386 39 1903 2237 85,0 18 

01/02/2020 5293 1417 1030 38 1965 3382 58,1 14 

02/02/2020 5449 2260 655 39 1245 3506 35,5 14 

03/02/2020 5152 2286 663 40 1697 3984 42,6 11 

04/02/2020 4336 1552 1178 40 2018 3570 56,5 19 

05/02/2020 4577 1774 928 39,8 856 2630 32,6 15 

06/02/2020 4869 2289 433 41 943 3232 29,2 7 

07/02/2020 5265 2467 493 41 842 3309 25,5 7 

08/02/2020 5137 2580 419 41 743 3323 22,4 7 

09/02/2020 4921 2535 478 41 897 3432 26,1 7 

10/02/2020 4547 2554 584 41 2335 4889 47,8 6 

11/02/2020 4365 1142 1052 41 3146 4288 73,4 17 

12/02/2020 4264 316 1372 42 3075 3391 90,7 24 

13/02/2020 4346 353 1528 42 2093 2445 85,6 24 

14/02/2020 4256 1806 1594 42 1826 3632 50,3 17 

15/02/2020 3233 2170 1302 42 658 2828 23,3 13 

16/02/2020 3846 2246 1150 42 1304 3550 36,7 13 

17/02/2020 5056 2184 987 41 2837 5021 56,5 8 

18/02/2020 3636 1075 1302 41 3979 5054 78,7 17 

19/02/2020 3453 643 1399 42 3493 4135 84,5 22 

20/02/2020 3746 485 1633 42 3717 4202 88,5 23 

21/02/2020 3850 388 1686 42,5 2907 3295 88,2 18 

22/02/2020 3719 698 1186 42,7 1616 2314 69,8 14 

23/02/2020 3594 983 1125 42,6 1169 2153 54,3 14 

24/02/2020 3473 2040 989 42,4 828 2869 28,9 19 

25/02/2020 3332 2980 822 41 332 3312 10,0 9 

26/02/2020 3412 2544 746 42 531 3076 17,3 5 

27/02/2020 3418 2636 835 42 556 3192 17,4 6 

28/02/2020 3883 3008 717 41 0 3008 0 2 

29/02/2020 4353 3203 464 41 0 3203 0 0 

01/03/2020 5873 3254 249 38 0 3254 0 0 

02/03/2020 5062 3321 148 39 0 3321 0 0 

03/03/2020 6274 3759 110 39 0 3759 0 0 

04/03/2020 7702 3685 82 38 0 3685 0 0 

05/03/2020 7800 3943 93 38 0 3943 0 0 

06/03/2020 6054 3511 90 38 0 3511 0 0 

07/03/2020 5511 3475 96 38 0 3475 0 0 

08/03/2020 5408 3464 130 37 0 3464 0 0 

09/03/2020 5252 3302 154 36 0 3302 0 0 
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10/03/2020 5525 3489 165 36 0 3489 0 0 

11/03/2020 5175 3316 180 33 0 3316 0 0 

12/03/2020 5120 3169 273 33 0 3169 0 0 

13/03/2020 5438 3403 451 33 0 3403 0 0 

14/03/2020 5245 3549 650 33 0 3549 0 0 

15/03/2020 5032 3376 456 33 0 3376 0 0 

16/03/2020 4816 3442 168 33 0 3442 0 0 

17/03/2020 5020 3451 118 34 0 3451 0 0 

18/03/2020 4843 3270 185 33 0 3270 0 0 

19/03/2020 4885 3257 230 33 0 3257 0 0 

20/03/2020 7248 3644 252 32 0 3644 0 0 

21/03/2020 5816 3331 252 32 0 3331 0 0 

22/03/2020 5123 3300 271 32 0 3300 0 0 

23/03/2020 5307 3596 274 33 0 3596 0 0 

24/03/2020 4907 3440 317 32 0 3440 0 0 

25/03/2020 4828 3029 360 33 530 3559 14,9 5 

26/03/2020 4826 2641 387 33 762 3403 22,4 8 

27/03/2020 4738 2756 520 32,6 751 3507 21,4 11 

28/03/2020 4811 2488 645 31 1047 3535 29,6 12 

29/03/2020 4424 1803 785 33 2274 4077 55,8 11 

30/03/2020 4546 1459 977 34 1938 3397 57,1 18 

31/03/2020 4729 1486 1074 34 1762 3248 54,2 18 

01/04/2020 4821 1231 1076 35 1275 2506 50,9 18 

02/04/2020 4654 1300 1073 36 1911 3211 59,5 19 

03/04/2020 4158 1240 1131 37 3560 4800 74,2 19 

04/04/2020 4185 1250 387 37 2042 3292 62,0 19 

05/04/2020 4762 1548 351 37 1372 2920 47,0 19 

06/04/2020 5030 2071 561 37 1601 3672 43,6 13 

07/04/2020 4751 1961 561 37 1586 3547 44,7 13 

08/04/2020 4718 2022 561 37 1034 3056 33,8 13 

09/04/2020 4791 2384 561 37 977 3361 29,1 9 

10/04/2020 4804 2425 561 37 346 2771 12,5 9 

11/04/2020 2643 2540 561 37 996 3536 28,2 9 

12/04/2020 3792 2522 561 37 1397 3919 35,6 9 

13/04/2020 6590 2379 561 36 830 3209 25,9 9 

14/04/2020 4307 2362 561 36 307 2669 11,5 4 

15/04/2020 4661 3111 561 36 1187 4298 27,6 7 

16/04/2020 6303 3200 561 36 1062 4262 24,9 10 

17/04/2020 5665 2828 561 36 753 3581 21,0 7 

18/04/2020 4759 2751 561 36 685 3436 19,9 5 

19/04/2020 4510 2617 561 35 731 3348 21,8 5 

20/04/2020 4840 2641 561 34 737 3378 21,8 8 

21/04/2020 4718 2843 561 35 723 3566 20,3 6 

22/04/2020 4365 2597 561 35 780 3377 23,1 5 

23/04/2020 4186 2496 561 36 820 3316 24,7 6 

24/04/2020 4303 2538 561 36 826 3364 24,6 6 

25/04/2020 4233 2466 561 36 1034 3500 29,5 5 

26/04/2020 4036 2440 561 34 874 3314 26,4 5 

27/04/2020 4532 2558 561 33 691 3249 21,3 11 

28/04/2020 4404 2395 531 33 1041 3436 30,3 11 

29/04/2020 4727 2112 509 34 1101 3213 34,3 8 

30/04/2020 6150 3027 190 34 703 3730 18,8 8 

 


