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O projeto INTERREG 
SUDOE “ECOVAL”
O Programa Interreg Sudoe apoia o des-
envolvimento regional no sudoeste da Eu-
ropa, financiando projetos transnacionais 
através do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER). Assim, promove 
a cooperação transnacional para tratar 
problemáticas comuns às regiões de tal 
território, como o baixo investimento em 
investigação e desenvolvimento, a baixa 
competitividade de pequenas e médias 
empresas, a exposição às alterações cli-
máticas e riscos ambientais. ECOVAL, acró-
nimo de “Estratégias de coordenação de 
gestão e valorização de lamas e resíduos 
orgânicos na região SUDOE”, é um dos 
projetos financiados pelo Interreg Sudoe.

A partir da Fundación Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León (FPNCyL) e da Fun-
dación Centro Gallego de Investigaciones 
del Agua (CETAQUA GALICIA), trabalhamos 

juntamente com a Fundación Centro Ga-
llego de Investigaciones del Agua (CETA-
QUA GALICIA), Universidade de Santiago 
de Compostela (USC-BIOGROUP),  Institut 
National des Sciences Appliquées de Tou-
louse (INSA-TOULOUSE), Águas do Tejo 
Atlântico, S.A. (ADTA), NEREUS,  Fundación 
Empresa-Universidad Gallega (FEUGA – 
Innovacion) e Empresa Municipal de Am-
biente do Porto, E.M., S.A (PA) neste pro-
jeto cofinanciado a 75% através do Fundo 
FEDER que transformará os resíduos orgâ-
nicos em recursos sustentáveis e irá  es-
tender-se- até 2023.

A estratégia do projeto ECOVAL assenta as 
bases para impulsionar um novo modelo 
de produção e consumo no qual o valor 
dos produtos, materiais e recursos se man-
tém na economia durante o maior tempo 
possível, reduzindo a geração de resíduos.

Sabia que na la região 
SUDOE cada indivíduo 
produz 136 Kg de 
resíduos orgânicos 
po ano?

Desta forma alcança-se a produção 
de 11 milhões de toneladas de resí-
duos orgânicos anuais, 9 dos quais 
são restos alimentares. No caso 
das lamas de ETAR, o valor destas 
alcançam 1,3 milhões de toneladas 
produzidas anualmente.
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Um modelo de 
transição para a 
economia circular
A ECOVAL propõe uma mudança nos sis-
temas de gestão de resíduos urbanos e de 
lamas de ETAR.. A proposta passa por inte-
grar a separação na origem e substituir o 
modelo de consumo linear por um modelo 
circular, por meio da valorização das lamas 
e dos resíduos orgânicos, devido  ao desen-
volvimento de tecnologias inovadoras.

Esta implementação da Economia Circu-
lar exige, também, políticas em matéria de 
resíduos que favoreçam a prevenção, re-
dução, bem como a separação na origem. 
Uma boa gestão dos resíduos é crucial para 
a criação de um novo produto de qualidade.

Neste guia irá aprender passo-a-passo 
como gerir os resíduos. Embora esta fe-
rramenta seja direcionada para o setor re-
sidencial, a mesma metodologia pode ser 
reproduzida facilmente em escolas, restau-
rantes e empresas que desejem começar 
a progredir para uma gestão dos resíduos 
mais sustentável.

Para cumprir estes objetivos, 
a ECOVAL está  desenvolver, 
desde 2020, uma série de 
atividades tais como:

•  Estudo dos sistemas atuais de gestão de 
lamas e biorresíduos: barreiras e opor-
tunidades para a valorização do espaço 
SUDOE.

•  Otimização da produção de ácidos gor-
dos voláteis a partir de lamas de ETAR à 
escala piloto.

• 	Adequação	dos	produtos	finais	às	neces-
sidades de mercado.

•  Modelo integral de gestão de resíduos 
orgânicos e medição do seu impacto so-
cial e jurídico.

•  Replicabilidade e transferência do mod-
elo de negócio e a sua avaliação ambien-
tal e económica.
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O que é a
economia circular? 
Falar de economia circular significa prolongar a vida útil dos produtos, transformando os 
resíduos em recursos e conferindo-lhes um valor acrescentado.

Na prática, significa que quando um produto chega ao fim da sua vida útil, pode ser 
transformado num outro produto/composto e deste modo manter-se no mercado, sempre 
que seja possível. Deste modo, prolonga-se o ciclo de vida dos produtos e reduz-se a 
quantidade de resíduos produzidos. 

Face ao modelo produtivo clássico e linear, impõe-se um modelo circular baseado nas leis de 
funcionamento da própria natureza, cujo objetivo é a união dos extremos do sistema linear, 
isto é, fabricantes e consumidores finais, para aproveitar ao máximo a matéria fabricada e 
voltar a introduzi-la no sistema de produção, eliminando assim o que seria um resíduo.

Trata-se de entender o resíduo como recurso, como elemento-chave para a transformação 
para uma economia circular.

Algumas ideias-chave:
· Diminuir a quantidade de resíduos que produzimos.
· Transformar os resíduos em recursos.
· Promover a sustentabilidade

O que são os biorresíduos?
Entendemos por biorresíduos todos os que 
têm uma origem natural (vegetal ou animal) 
e que são biodegradáveis. Estão incluídos 
os restos de comida que são gerados nas 
cozinhas dos lares, restaurantes, os designados 
resíduos orgânicos ou alimentares., mas 
também os restos de plantas e jardins, mais 
concretamente os resíduos verdes.

Como podemos converter os 
resíduos orgânicos em recursos?
Na natureza tudo se pode reutilizar e 
transformar.. Depois de décadas de 
contaminação, os resíduos apresentam-se 
agora como uma oportunidade, um recurso 
que pode ser utilizado como matéria-prima 
para gerar um novo produto.

Como se gerem os resíduos 
orgânicos?
65% dos resíduos orgânicos que produzimos  
são incinerados ou depositados em aterros 
devido a uma reduzida implementação da 
recolha seletiva.

No caso das lamas de ETAR,  56% destas têm 
um destino final maioritariamente  agrícola. 
Cerca de 24% são  incineradas e 10% são 
encaminhadas  para aterro.
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Sabia que…. a matéria orgânica
corresponde aproximadamente a 40%
do total dos resíduos que se
produzem em ambiente doméstico?

Na natureza, os resíduos orgânicos são recursos que, devido  a processos naturais, voltam 
ao solo sob a  forma de nutrientes. Trata-se de reproduzir o modelo de gestão dos recursos 
da própria natureza e fechar o ciclo com os resíduos orgânicos domésticos gerados na 
nossa atividade diária.

Graças à economia circular na ECOVAL ao transformar 
a forma como produzimos e consumimos produtos 
e alimentos, podemos ajudar a deter e reverter a 
contaminação, as alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade.

O roteiro da economia circular do modelo ECOVAL baseia-se na 
redução dos resíduos na origem e da valorização dos resíduos 
orgânicos nos ambientes urbanos. Algumas das linhas de atuação 
são as seguintes:

¿?

“O melhor resíduo é o que não se 
gera”. 
Comprar apenas o que se necessita e 
evitar o desperdício alimentar.

Melhorar a separação dos 
resíduos na origem.

Promover a compostagem 
doméstica.

R
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Resíduo = Recurso
Ao longo da cadeia alimentar gera-se 
uma grande quantidade de perdas e 
desperdícios alimentares. A nível mundial 
este desaproveitamento traduz-se em 
perdas económicas de cerca de 143.000 
milhões de euros segundo o estudo 
“Save Food” da FAO (Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a 

Quer ser um super-herói/ super-heroínado desperdício alimentar?  
De seguida explicamos-lhe alguns truques simples para o conseguir.

Sabia que .... os resíduos 
alimentares aumentam as 
emissões de gases com efeito 
de estufa e contribuem para 
as alterações climáticas?

Mudar a dinâmica para deixar de desper-
diçar alimentos está nas nossas mãos.
Os resíduos orgânicos gerados pela 
própria natureza são devolvidos à natu-
reza sob a forma de nutrientes através 
de processos de decomposição.

¿?

1. Comprar apenas o que necessita. 
Planeie as suas refeições. Ao preparar 
uma lista de compras, evita as compras 
compulsivas, o desperdício alimentar e 
também economizará dinheiro.

2. Adote uma dieta saudável e susten-
tável. Os alimentos saudáveis não têm de 
ser difíceis de encontrar , na Internet  exis-
tem extensas listas de receitas saudáveis 
e rápidas que pode partilhar com os seus 
familiares e amigos. A compra de produtos 
locais e da estação é a opção mais  susten-
tável, l  contribuindo também para o desen-
volvimento local.

3. Não desvalorize as frutas e hortaliças 
“feias”. Porque não o são e não devemos 
julgar os alimentos pela sua aparência. 
Frequentemente são  descartados 
por não cumprirem normas estéticas 
arbitrárias quando sabemos que o sabor 
é o mesmo, ainda que estejam pisados  
ou tenham formas estranhas. Lembre-se 
que com a fruta madura podem fazer-se 
ótimos batidos, marmeladas, sumos e 
sobremesas.

Agricultura), neste sentido, o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 12 
(dos 17 ODS estabelecidos pelas Nações 
Unidas) aborda o  Consumo e Produção 
Responsável e propõe a implementação 
dos processos necessários para evitar  o 
desperdício alimentar.
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A parte de alimentos que se perde desde a colheita até ao consumidor final é conhecida 
como a perda de alimentos. A parte que se desperdiça no nível do retalho ou do 
consumidor denomina-se desperdício alimentar. Faz-se esta distinção para abordar as 
causas profundas do problema, para cuja solução podem contribuir agentes de todo o 
tipo, desde agricultores e produtores até aos clientes e proprietários de lojas.

Um dos objetivos da ECOVAL é comunicar ao público a importância de evitar as 
compras compulsivas, promover o consumo responsável, incutindo uma nova forma 
de valorizar os alimentos, fazendo com que  que estes novos hábitos adquiridos perdurem 
para sempre.

Qual é a diferença? 

4. Armazene bem os alimentos. No frigo-
rífico pode utilizar contentores herméticos 
para manter  os alimentos abertos frescos 
e passar para a frente os produtos mais 
antigos. Esta mesma lógica pode ser apli-
cada na sua despensa.

5. “Consumir de preferência” ou “valida-
de”.Ao verificar as etiquetas poderá saber 
se o estado do alimento é adequado para 
o consumo ou não. Por vezes, os alimentos 
continuam a ser seguros para consumo de-
pois de passada a data de “consumir de pre-
ferência”, enquanto que a data de “valida-
de” indica o momento em que o consumo 
deixa de ser seguro para a saúde.

6. Partilhar. Existem iniciativas como a 
doação social para os alimentos que não 
pode consumir.

7. Não se deita nada fora. Se não termi-
nar tudo o que preparou, pode congelá-lo 
para mais tarde, ou utilizar estes restos 
como ingredientes para outro prato.

Perda de alimentos:  
ocorre antes que os alimentos cheguem ao consumidor (por 
insuficiências na produção e transformação).

Desperdício alimentar:  
ocorre depois dos alimentos chegarem ao consumidor (por 
ineficiências no consumo).

Lembre-se que alguns resíduos domésticos são, potencialmente, 
perigosos e nunca devem ser deitados no lixo doméstico genérico, 
devem ser eliminados num contentor específico ou serem 
encaminhados  para um centro de reciclagem conforme o seu tipo.

!
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Campanha em centros 
educativos para promover o 
consumo circular e responsável.

A ECOVAL organiza dinâmicas educativas 
com o objetivo de que tanto os professores 
como os alunos reflitam e conheçam dife-
rentes temas relacionados com o consumo.

Sob o lema “porque na vida tudo volta” 
realiza-se um workshop participativo para 
os alunos com atividades lúdicas que lhes 
permitam compreender quais são os 
resíduos orgânicos, o que é preciso depositar   
no contentor de orgânicos, as possibilidades 
de reciclagem e reaproveitamento de alguns 
destes resíduos  (como por exemplo, a 
compostagem e o aproveitamento de alguns 
resíduos) e finalmente dar-lhes a conhecer 
ações para a prevenção do desperdício 
alimentar. por forma  a  promover os seus 
bons hábitos e condutas de futuro.

A ECOVAL organiza jornadas informativas 
para o canal HORECA sobre a sensibilização 
na prevenção de resíduos orgânicos, a pre-
venção do desperdício alimentar, a sepa-
ração correta de resíduos orgânicos e opções 
de valorização.

Campanha de sensibilização 
direcionada ao canal HORECA 

%
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Fazer uma boa separação na origem dos resíduos facilita  o tratamento correto dos mesmos 
e a diminuição do impacte ambiental.

Os resíduos orgânicos podem ser tratados, através de compostores caseiros/comunitários ou 
em centrais de valorização orgânica.  Graças à sua decomposição, obtêm-se biofertilizantes 
como o composto, que se utilizam para adubar os terrenos de cultivo, ou os nossos jardins.

Esta decomposição é levada a cabo por inúmeros  microrganismos, bactérias, fungos e 
invertebrados tais como minhocas e bichos-de-conta. Caso a separação na origem   seja 
efetuada corretamente, o resultado é um composto de qualidade.

Diminuímos a emissão de ga-
ses de efeito de estufa
Um bom tratamento dos resíduos permite 
reduzir o impacte no meio-ambiente.

Separar os resíduos nos diferentes 
contentores é muito importante e a 
matéria orgânica não é uma exceção. 
Se depositarmos  a matéria orgânica 
(tanto os restos de comida como de 
plantas)  no contentor de recolha de 
resíduos orgânicos, favoreceremos 
a sua reciclagem e evitaremos a sua 
decomposição final num aterro ou numa 
central de incineração, evitando assim, a 
emissão de gases de efeito de estufa.

Aprenda a separar os seus resíduos
Há muitos anos, só existia um contentor 
para onde se depositavam todos os  resí-
duos.

Na década de 90 acrescentam-se mais 
três contentores:, o contentor azul (que 
recolhe embalagens de papel e cartão), o 
amarelo (embalagens de plástico, metal  
eECAL ) e o verde (vidro).

O novo contentor específico para resíduos 
orgânicos é o quinto a chegar, pelo que 
muitas vezes é  denominado o quinto 
contentor, quinta fração ou diretamente 
“o castanho”. Recolhe os resíduos 
orgânicos domésticos.

Sabia que… os resíduos orgânicos 
são os que têm a característica de 
se desintegrarem ou degradarem 
rapidamente transformando-se em 
matéria orgânica como os restos de 
comida, frutas e verduras e cascas e ovos?
São biodegradáveis, isto é, decompõem-se naturalmente.

¿?

Recicle sem dúvidas, passe adiante
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Deposite no contentor orgânico

Não deposite no contentor orgânico

Restos de comida quer      
seja cozinhada ou não;

Cascas de frutas,                 
verduras e hortaliças;

Espinhas de peixe;

Ossos e cascas de ovos         
ou de marisco;

Restos de queijo, pão ou 
pastelaria;

Gorduras solidificadas;

Borras de café e chá, 
sacos de chá e filtros de 
papel;

Rolhas de cortiça natural  
quando não contenham 
outros materiais plásticos 
ou metálicos.

Óleos de cozinha e outras gorduras líquidas. > Estes líquidos devem ser depositados 
em contentores específicos para óleo. Para a sua transferência e deposição , devem 
ser usados recipientes de plástico fechados, tais como garrafas de água vazias, etc.;

Líquidos de cozinha e molhos.

Fraldas biodegradáveis e compressas.  > Para o contentor de resíduos indiferenciados;

Embalagens ECAL de leite e sumo.  > Para o contentor amarelo de embalagens;

Medicamentos caducados ou não.  > Devem ser levados para contentores 
especiais que existem nas farmácias, para que sejam reciclados corretamente;

Areia para gatos (areia, argila, bentonita, etc.).  > Para o contentor de resíduos indiferenciados;

Excrementos de gatos ou cães.  > Para o contentor de resíduos indiferenciados;

Resíduos sanitários, como ligaduras ou pensos, ou os resíduos com restos 
biológicos tais como papel manchado com sangue.  > Para o contentor de resíduos 
indiferenciados;

Chicletes, cinzas, pontas de cigarro.  > Para o contentor de resíduos indiferenciados;

Restos de poda. 
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Existe uma regra que define quais são os 
passos a seguir para minimizar o impacto 
dos resíduos. É a regra dos 3R:

Os resíduos orgânicos podem ser fermentados 
numa central de biogás ou são direcionados 
para um central de compostagem.Ao serem 
fermentados, produz-se biogás que será utilizado 
como combustível ou para gerar eletricidade.
A partir do material compostado obtém-se 

adubo natural. Além disso, o digerido gerado 
numa central de biogás é um adubo de alta 
qualidade e está  em estudo  a sua utilização para 
o desenvolvimento de outros bioprodutos. 

Apostar numa boa separação na origem 
afeta positivamente o meio-ambiente 
e é o caminho a seguir para alcançar a 
economia circular.

Para um município, gerir os resíduos que 
são separados corretamente e de forma 
meticulosa, gera benefícios ambientais e 
económicos para toda a comunidade.

O que acontece  aos resíduos orgânicos depois de serem deposi-
tados no contentor castanho?

Sabia que…. O Biogás é formado 
principalmente por metano e dióxido 
de carbono e obtém-se através da 
decomposição da matéria orgânica sem 
oxigénio, chamada digestão anaeróbica?

¿?

Responsabilidade de todas e todos

R3REDUZIR
Significa evitar a produção de resíduos. 
A melhor opção é sempre não produzir 
um resíduo. Por exemplo, não comprar 
produtos embalados individualmente 
ou comprar pilhas recarregáveis

REUTILIZAR
Aproveitar ao máximo um produto 
antes de gerar um resíduo. Um 
exemplo seria utilizar algumas 
embalagens para guardar alimentos em 
casa ou dar a roupa que já não serve ou 
não queremos em vez de a deitar fora.

RECICLAR
Quando se gerar um resíduo, levá-lo 
para o contentor correspondente. 
Fazer compostagem é um bom 
exemplo de reciclagem de um 
resíduo.
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Que utilização pode advir do aproveitamentos dos resíduos orgânicos?
A matéria orgânica pode ter vários usos, alguns já conhecidos como o composto e 
outros, ainda que menos conhecidos, são igualmente importantes, especialmente 
porque implicam um desafio de inovação em relação a estes usos.

Fertilizantes:  Incluem o composto deri-
vado da fermentação aeróbica, e fertilizan-
te orgânico elaborado por secagem. Por 
exemplo, vários resíduos da transformação 
da beterraba em açúcar são reutilizados 
como fertilizantes.

Óleos e gorduras: que se podem utilizar 
para fabricar biocombustíveis, cozinhar ou 
para produzir sabão.

Fabrico de substratos para cogumelos a 
partir de borras de café: A partir destas 
borras, vendem-se kits de auto-cultivo 
de cogumelos. Outro uso das borras do 
café é também o fabrico de embalagens 
biodegradáveis.

Fabrico de perfume: A partir de resíduos 
alimentares aromáticos como as maçãs ou 
outras frutas podres, as cascas de citrinos 
ou lascas de madeiras aromáticas como o 
sândalo, podem extrair-se os aromas e usá-
los para o fabrico de perfumes.

Produtos de cosmética: A partir de resíduos 
orgânicos naturais ou tratados: utilização 

Fabrico de alimentos: que se podem dar ao 
gado, ou a peixes de viveiros e que se obtêm 
através da aplicação de vapor à pressão, por 
fermentação aeróbia ou por desidratação. 
Mas também podem ser usados como pro-
dutos de uso alimentar como, por exemplo, 
fazer sidra a partir das maçãs que não podem 
ser comercializadas ou snacks saudáveis pro-
duzidos a partir de resíduos de fruta que não 
pode ser comercializada por questões como o 
tamanho, pisaduras, etc. Outro exemplo é o 
soro residual que se gera no fabrico do queijo 
que é aproveitado para a produção de outros 
derivados lácteos. 

Sabia que… a matéria 
orgânica é cada vez 
mais utilizada para criar 
produtos novos?. 

O objetivo desta valorização dos resíduos 
orgânicos não é outro senão o de evitar ge-
rar um resíduo utilizando-o como matéria-
prima para um novo produto. Colocamos 
aqui alguns exemplos:

¿?
de cinza para elaborar produtos de higiene 
como sabões / pastilhas para limpeza de 
glicerina vegetal ou desodorizantes feitos de 
polpa de bambu. 

Fibra têxtil: Fabricada a partir de resíduos 
de caseína do leite. 

Obtenção de proteínas, metabolitos ou 
outras moléculas: A partir de resíduos 
orgânicos como por exemplo a obtenção 
de heparina de resíduos de carne ou a 
obtenção de antioxidantes e corantes a 
partir de resíduos da fruta ou da poda de 
árvores de fruta.
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Sabe o que é o composto?
O composto é o resultado de um processo biológico e aeróbico (com oxigénio) de 
decomposição da matéria orgânica (restos de comida e do jardim). O resultado é um 
adubo natural de alta qualidade.

Benefícios do composto.
O processo da compostagem é uma prática agrícola das mais antigas que existem. Por 
um lado reaproveita-se um resíduo que, de outro modo, acabaria num aterro ou numa 
central de incineração . E por outro lado, obtém-se um produto natural de elevada 
qualidade que serve para facilitar o crescimento das plantas, melhorar a capacidade de 
retenção hídrica,  a estrutura do solo e contribuindo com inúmeros nutrientes, entre 
outros benefícios.

Uma opção é comprar um compostor 
dos que já vêm preparados e adaptados 
para instalar, por exemplo, numa varanda. 
Outra opção, mais económica, é fazer 
compostagem caseira com qualquer 
recipiente que não deixe entrar a água da 
chuva, nem sair água por baixo. 

É importante que NÃO fique fechado 
hermeticamente e os restos orgânicos 
que  são adicionados não contenham 
elementos inadequados (isto é, que não 
contenham nenhum elemento que não 
seja orgânico).

• Para começar, é preciso fazer uma cama 
grossa de composto velho (a melhor 
opção), terra velha dos vasos, serrim de 
madeira	natural	ou	fibra	de	coco;

• Acrescentar os resíduos por camadas dif-
erentes , desde restos de comida a restos 
vegetais (folhas secas, etc). É melhor ir in-
tercalando camadas de diferentes produ-
tos húmidos ou verdes e secos, assim con-
seguiremos esse equilíbrio ótimo que um 
composto	caseiro	de	qualidade	necessita;

• Evitar	a	exposição	direta	ao	sol;

• Revolver o material para arejar (semanal-
mente, por exemplo). 

Demora entre 6 e 9 
meses a obter um 
composto ótimo.

Pode descarregar aqui o 
guia do Projeto POCTEP 

INDNATUR 

A compostagem doméstica

Como fazer composto em casa?
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Que utensílios necessita?

Quais são os elementos-chave para 
conseguir um bom composto caseiro?

Fazer compostagem em casa não tem 
nenhum segredo. É simples e só requer 
um pouco de atenção para evitar que os 
resíduos apodreçam ou que a mistura perca 
humidade. Para evitar estes riscos, temos que 
intercalar camadas alternadas de resíduos 
secos e húmidos e ventilar periodicamente a 
mistura remexendo-a. Mas a premissa mais 
importante é não depositar  qualquer 
resíduo que não seja orgânico.

• Devemos vigiar para que não nos 
passem plásticos, papel pintado ou 
qualquer outroelemento inadequado 
que	diminua	a	qualidade	do	composto;

• Para evitar os odores devemos 
acrescentar restos secos (folhas e ramos 
secos, por exemplo). Também pode  
acrescentar	um	pouco	de	terra	velha;

• O controlo da humidade é chave. Se está 
seco podemos humedecer e revolver e 
se está húmido podemos acrescentar 
restos	secos	como	folhas	ou	raminhos;

• Para acelerar o processo de compostagem 
podemos contar com a ajuda das 
minhocas.

A decomposição é realizada por 
bactérias e fungos e é um processo 
longo (vários meses).

Pode utilizar um vaso, caixa de madeira, 
caixa de plástico ou qualquer recipiente 
que NÃO feche hermeticamente e que não 
tenha fugas.

Necessita de um par de tesouras ou uma faca 
para cortar os restos orgânicos e uma pá ou-
qualquer outro instrumento para revolver  o 
composto.
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A água é captada na sua fonte natural (podem ser poços, rios, etc…) e enviada para a 
estação de tratamento de água onde se adapta para uso humano de modo a que não 
apresente qualquer risco para a saúde. Logo é distribuída aatravés de tubagens até as 
casas e consumidores finais.

O ciclo da água ou ciclo hidrológico é o 
processo cíclico de circulação da água nos 
diferentes estados, quer seja em estado 
líquido, sólido ou gasoso. A água é um 
recurso escasso e muito valioso e, como 
tal, devemos tratá-lo. Por isso devemos 
encontrar o equilíbrio entre a água no estado 
natural e o uso que os humanos fazem dela, 
qualquer que seja o destino.

As utilizações humanas da água intervêm 
de forma decisiva no ciclo natural da água, 
tanto no que se refere à procura por água 
potável como na eliminação das águas resi-
duais. O elevado consumo supera frequen-
temente os recursos disponíveis e a situação 
atual de emergência climática faz prever que 
este facto será cada vez mais acentuado, por 

Entendemos como ciclo da água todas as 
atividades que permitem fazer chegar a água ao 
utilizador e, por outro lado, que tratam as águas 
residuais  geradas com o intuito de as eliminar no 
meio ou outro tratamento para a poder reutilizar.  

O ciclo da água

isso torna-se imprescindível aplicar medidas 
de economia de água em todos os sectores 
e centros de consumo. 

A economia e o uso racional deste recurso 
convertem-se num elemento-chave para 
avançar para uma nova cultura da água.
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O ciclo da água na cidade

As diferentes utilizações da 
água

O objetivo que a ECOVAL persegue nesta 
matéria é o de contribuir para a circularidade 
da economia através da melhoria da 
eficiência do uso da água. Embora a ECOVAL 
considere  a reutilização e tratamento  das 
águas como um eixo chave na obtenção de 
uma economia mais circular, é necessário 
fixar a atenção num maior leque de atuações 
que garantem a obtenção do dito objetivo 
final.

O planeamento hidrológico tem como 
objetivo a compatibilidade das utilizações 
da água com o alcance do bom estado das 
massas de água.

As utilizações da água podem ser classificadas 
em 3 grandes utilizações segundo as 
atividades às que se destine: 

Uso doméstico
Consideram-se como usos domésticos os 
consumos de água realizados em casa, 
derivadas das atividades residenciais. 

 

Uso industrial
É a água que se destina a atividades 
industriais. 

Sabia que…  a Terra 
é conhecida como o 
Planeta Azul?

Cerca de 97.5% da água existente é 

salgada e os 2,5% estantes são água 

doce, da qual o gelo representa  70%
De modo que, só dispomos de 0,77% 
dos recursos hídricos do planeta. É 

por isso que devemos fazer um uso 

responsável e racional da água.

¿?

Uso agrícola
Destinada a atividades agrárias e pecuárias. 
Nos países mediterrânicos, o consumo de 
água para esta atividade pode ser de até 
80%. No mundo, pode atingir até 70%.
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E o que acontece com a água que vai 
pelas valetas e esgotos?

Consumo responsável da água

A água usada (residual) e pluvial (por 
exemplo, a que se recolhe das ruas quando 
chove)  viaja pela rede de esgotos até à 
estação de tratamento onde recebe um 
processo de tratamento para reduzir a carga 
contaminante que possa ter. 

Fechar a torneira sempre que 
ensaboar as mãos, lavar os 
dentes, os pratos... (as torneiras 
abertas podem perder até 12 
litros por minuto);

Reparar as fugas e escapes de 
água assim que os detete (uma 
torneira que perde uma gota 
por segundo tem uma perda de 
1.000 litros por mês);

Colocar uma garrafa cheia no 
depósito da sanita ou instalar 
um botão duplo (de cada vez 
que pressionamos o autoclismo 
utilizamos entre 6 e 10 litros de 
água);
Esperar até encher quer a 
máquina de lavar roupa como 
a máquina de lavar louça 
e selecionar o programa 
adequado, que pode  reduzir a 
fatura da luz e da água;

O nosso modo de vida impõe-nos um consumo de água muito elevado. Apesar do consumo 
doméstico ter diminuído nos últimos anos, sobretudo graças à concentração e sensibilização 
dos cidadãos, temos uma grande responsabilidade na gestão da água. É necessário aplicar 
medidas de economia e eficiência no nosso dia-a-dia. Algumas ações que podemos incorporar 
nas nossas rotinas para o alcançar são:

Tomar duche em vez de tomar 
banho, já que encher a banheira 
representa entre 200 e 300 
litros, enquanto que se tomar 
duche isso representa um 
consumo de 30 a 80 litros (a 

economia é de 70%);

Instalar arejadores ou economi-
zadores nas torneiras (com estes 
sistemas pode-se chegar a eco-
nomizar até 50% em relação às 
torneiras convencionais);

Não utilizar a sanita como caixote 
do lixo, eliminando coisas que 
não correspondem, tais como 
palitos, pontas de cigarro, já que 

alguns destes resíduos podem contaminar 
as águas de consumo. As toalhitas húmidas 
e os cotonetes para os ouvidos geram um 
enorme problema quando é altura de tratar 
a água.

Deste tratamento surgem as lamas. A água resultante deste processo, pode ser reutilizada 
para alguns usos que não requerem uma água de qualidade (rega de ruas e vegetação, por 
exemplo) ou é devolvida à natureza (mar ou rios) fechando assim o ciclo. 
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Economia circular na água residual.  
As biofábricas

A ECOVAL procura promover um modelo 
de biofábrica como instalações mais 
modernas onde se valorizam as lamas e 
resíduos produzidos na  ETAR, bem como a 
água produzida pela depuração para obter 
bioprodutos de alto valor acrescentado a 
partir de lamas da central de tratamento 
e biorresíduos, replicável em toda a União 
Europeia.

A gestão que se propõe para as lamas das 
centrais de tratamento de águas residuais 
tem como objetivo principal a obtenção 
de produtos de alto valor acrescentado, 
ricos em carbono orgânico,  tais como os 
ácidos gordos voláteis (AGV), a partir da 
valorização dos resíduos orgânicos gerados 
em ambientes urbanos que podem ser 
convertidos numa grande variedade 
de produtos finais (plásticos, tintas, 
lubrificantes, cosméticos, etc).

Água residual

Valorização 
de areias para 
construção

Valorização de 
lamas, areias e 
gorduras para 
agricultura

Reutilização 
de água para 
diferentes usos

Geradoras de 
biocombustível e 
energia térmica

Geradoras de 
energia elétrica 
renovável

O projeto irá impulsionar a 
economia circular potenciando a 
redução de resíduos e a proteção 
do meio ambiente através da 
conversão dos resíduos em 
recursos altamente procurados 
pelas indústrias do plástico, 
lubrificantes	ou	agroquímica.

Modelo circular
Biofactorías

17
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São gerados nas estações de tratamento de 
água que recebem águas residuais urbanas, 
nas fossas sépticas e em outras estações de 
tratamento de águas residuais que tratam a 
água de composição similar (principalmente 
da indústria agroalimentar).

1.200.000
TONELADAS

¿?
Sabia que…  as lamas do tratamento de águas 
consistem numa mistura de água e sólidos e são 
o resultado da separação de processos naturais 
ou artificiais?

São o resultado das diferentes etapas do 
tratamento de águas residuais. 

Caracterizam-se por serem um resíduo 
extremamente líquido ao conter 95% 
de água. A sua composição é variável e 
depende da carga de contaminação da 
água residual inicial e das características 
técnicas dos tratamentos levados a 

Os sedimentos são chamados também 
de lamas ,  que são resíduos semi-sólidos 
que provêm de diferentes tipos de águas 
residuais, sejam estas domésticas, industriais 
ou urbanas.

cabo nas águas residuais. Os tratamentos da 
água contemplam a contaminação presente 
na água, e portanto, as lamas  contêm uma 
ampla diversidade de matérias suspensas ou 
dissolvidas.

18
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Sabe porque se devem tratar  
as lamas das centrais de 
tratamento?

De forma geral,  as lamas tratam-se na 
própria central de tratamento para reduzir o 
conteúdo de água, de patógenos e garantir a 
estabilidade da matéria orgânica. 

Em alguns casos,  estas lamas são  tratadas 
fora das centrais de tratamento, em 
instalações específicas de tratamento de 
resíduos. Uma vez  tratadas, as lamas podem 
ser submetidas a outras operações de 
tratamento final que garantem um destino 
final adequado e ambientalmente seguro.

A digestão aeróbia

A compostagem

A estabilização aeróbia

Gás

Zona ativa
Fluxo de  
lamas

Lama  
crua

Mistura 
completa

Flutuante

Sólidos 
biológicosLama

Os tratamentos biológicos mais frequentes são:

Qual é o seu destino final?

Conseguiu-se reduzir consideravelmente  a 
deposição em aterros (aproximadamente 8%) 

Segundo dados do Registro Nacional 
de Lamas, o destino final principal é a 
utilização agrícola (aproximadamente 80%).

Aprox.

80%

Aprox.

8%
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Separar resíduos orgânicos em casa nunca 
foi tão fácil. Agora, está na sua mão!

Nunca antes existiu um momento mais 
importante e urgente para a ação. Agora 
compreende também os benefícios 
económicos, sociais e ambientais que o 
planeamento resíduo zero pode contribuir 
para uma comunidade quando se adota 
eficazmente. Ajuda-nos a ajudar o 
planeta?.

Um recurso que se transforma em nutrientes 
e em outros produtos. Um recurso chave na 
bioeconomia circular. Um recurso natural e 
renovável, que fecha o círculo. Um recurso 
com o qual pode fazer muito. Separe os 
resíduos orgânicos, faça  com que contem.

“Da próxima vez que 
deposite alguma coisa 

no  lixo, lembre-se que a 
sua ação é o início de uma 

nova vida” 

Os resíduos orgânicos são 
recursos! 
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O Projeto ECOVAL é cofinanciado pelo Programa INTERREG SUDOE 
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

www.ecoval-sudoe.eu




