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Os geossintéticos são utilizados em diversas aplicações nas instalações de tratamento de águas 

residuais. O uso mais comum é o revestimento de lagoas de tratamento anaeróbio e aeróbio. Outras 

aplicações incluem o incentivo à evaporação de águas residuais e a utilização de geotubos 

permeáveis na desidratação de lamas. 

Lagoas Anaeróbias Cobertas 

Quando águas residuais com carga orgânica razoavelmente elevada são mantidas numa lagoa 

durante vários dias dá-se a sedimentação dos sólidos suspensos e a formação de uma camada de 

lamas, com características anaérobias. Numa lagoa sem cobertura, ocorre actividade de digestão 

anaeróbia na base e actividade aeróbia perto da superfície.  

Estas lagoas podem ser cobertas com uma cobertura flutuante em geomembrana (barreira 

geossintética polimérica) para: 

(a) aumentar a actividade de digestão 

anaeróbia, por exclusão do ar (oxigénio); 

(b)  permitir a recuperação de gás 

(principalmente do metano), que pode ser 

valorizado como combustível; 

(c) reduzir o efeito do odor resultante da 

actividade anaeróbia. 

 

Em geral, estas lagoas depuram águas residuais com uma CBO (carência bioquímica de oxigénio) 

de 400 a 5000 kg/m
3 
e o efluente tratado apresenta, na descarga, uma redução de CBO de 90 a 95%. 

O tempo de retenção é normalmente de 4 a 

7 dias. O processo anaeróbio ocorre 

naturalmente, sendo apenas necessário 

sistemas mecânicos para conduzir as 

águas residuais para a lagoa, bem como 

para permitir a descarga do efluente 

tratado através de um tubo. Pode haver  

necessidade de utilizar sistemas 

específicos para lidar com a acumulação 

excessiva de lamas (na base) e de espuma 

(na superfície sob a cobertura), mas isso depende da natureza das águas residuais e da dinâmica do 

sistema de tratamento. 

Lagoas Aeróbias (Arejadas)  

Os sistemas arejados fornecem ar às águas residuais em tratamento através de  arejadores 

mecânicos de superfície ou de sistemas difusores. Nos processos aeróbios, a degradação de matéria 

orgânica resulta na libertação, maioritariamente, de dióxido de carbono. 

Este sistema aeróbio exige a utilização 

extensiva de sistemas mecânicos e, 

eventualmente, a realização de outros 

trabalhos adicionais, como a remoção 

periódica das lamas em excesso do fundo das 

lagoas. Normalmente estas  lagoas  depuram  
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águas residuais com uma carga orgânica em CBO na ordem de 500 a 1500 kg/m
3
 e o efluente 

tratado apresenta, na descarga, uma redução de CBO de cerca de 90%. O tempo de retenção é 

normalmente de 4 a 7 dias. 

Lagoas com sistema de tratamento misto 

Muitas instalações de tratamento das águas residuais utilizam processos anaeróbios e aeróbios em 

conjunto, formando sistemas mistos. Tal pode ser facilmente conseguido numa lagoa através da 

utilização de uma cobertura flutuante, constituida por uma geomembrana. 

Estes sistemas podem depurar águas residuais 

com uma carga orgânica em CBO de 5000 

kg/m3 e produzir um efluente tratado com uma 

CBO inferior a 100 kg/m3. O tempo de retenção 

é da ordem dos 10 dias, embora alguns sistemas 

utilizem  lagoas  complementares  para a  fase 

 

final do tratamento ou sistemas de filtração/irrigação com vegetação. O gás produzido pode ser 

utilizado como fonte energética, para o funcionamento do sistema mecânico de arejamento. 

Aplicações para os Geossintéticos 

As aplicações de geossintéticos nos sistemas de lagunagem estão essencialmente associadas aos 

sistemas de impermeabilização basal (fundo e taludes) e de cobertura flutuante, existindo no 

entanto alternativas que podem ser seleccionadas de acordo com as circunstâncias. 

(a) Sistemas de Impermeabilização basal: os geocompósitos argilosos (GCLs), cobertos com solo, 

betão ou geomembrana, podem ser aplicados especificamente nestes sistemas. 

(b) Sistemas de Cobertura: a concepção dos sistemas de cobertura pode variar de acordo com 

factores relacionados com a operacionalidade pretendida para a cobertura, em relação aos 

níveis de efluentes, recolha de gás e factores associados, bem como com restricções 

construtivas que podem limitar as opções de projecto da cobertura. 

(c) Incentivo à Evaporação: uma geomembrana típica, de cor escura, colocada sob uma camada de 

águas residuais de pequena espessura, provoca o aumento da temperatura por acção da 

radiação solar e por consequência o aumentando da evaporação. Este processo é utilizado no 

tratamento de águas residuais e nos processos de extraçcão de sal e minerais. A cobertura 

flutuante sobre as águas residuais impede o aumento do volume de resíduos na estação chuvosa 

e permite a recolha da água limpa armazenada na cobertura. 

(d) Desidratação de Lamas: os geotubos foram inicialmente desenvolvidos como ferramenta de 

construção, permitindo o uso de areias dragadas na construção de esporões e obras 

semelhantes. Essas propriedades de filtragem também podem ser usadas na desidratação de 

lamas, possibilitando seu transporte em camião, sem escorrências. 
 

 
Sobre a IGS 

 
A Sociedade Internacional de Geossintéticos – International Geosynthetics Society (IGS) – é uma 

associação sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 

geotêxteis, geomembranas e produtos relacionados e das tecnologias associadas. A IGS promove a 

disseminação de informações técnicas sobre os geossintéticos através de um boletim (IGS News) e 

de duas revistas científicas (Geosynthetics International – www.geosynthetics-international.com e 

Geotextiles and Geomembranes – www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informações adicionais 

acerca da IGS e das suas actividades podem ser obtidas consultando o portal 

www.geosyntheticssociety.org ou contactando o secretariado por correio electrónico 

(IGSsec@aol.com). 
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