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VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOGÁS DE ATERRO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E 

LICENCIAMENTO DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE COMPOSTAGEM   

RESUMO  

A geração de resíduos é condição caraterística de uma sociedade tecnológica e industrial, assim como 

a busca por alternativas energéticas sustentáveis, garantindo que as gerações atuais e futuras sejam 

capazes de suprir as suas necessidades energéticas. Por sua vez, numa perspetiva de dar resposta às 

necessidades das políticas de gestão de resíduos sólidos, alcança uma posição de destaque o conceito 

de Valorização de resíduos. Neste contexto, o biogás produzido a partir de resíduos em ambiente de 

aterro desempenhará, a longo prazo, um papel não desprezável. Assim, a primeira parte deste trabalho 

consistiu na análise da viabilidade de implementação de um sistema de captação e drenagem do 

biogás gerado num aterro de resíduos industriais, tendo sido estes os objetivos gerais do mesmo. 

A metodologia adotada consistiu inicialmente numa análise alargada e exaustiva da situação atual do 

aterro, caraterização do biogás gerado, modelação da produção de biogás, recorrendo ao modelo 

matemático LandGem, “Landfill Gas Emissions Model” e, por fim, análise da viabilidade do 

aproveitamento energético do biogás de acordo com os resultados. 

Os resultados mostram que o biogás produzido nas condições em que se encontra o aterro não 

apresenta características, qualitativas e quantitativas, que viabilizem, técnica e economicamente a 

implementação de soluções para aproveitamento energético do biogás uma vez que a implementação 

das tecnologias de geração energética a partir do biogás aportam custos elevados que não terão 

retorno financeiro nas atuais condições de produção de biogás.  

No âmbito do estágio curricular realizado na CPA, foi-me proposto o acompanhamento e participação 

no processo de renovação da Licença de Operador de Gestão de Resíduos (OGR) de uma unidade de 

compostagem. Assim, a segunda parte do relatório consistiu na exposição do processo de renovação 

da licença concedida à empresa cliente, através do preenchimento do formulário de admissão à 

Licença através da plataforma eletrónica do SILiAmb, contemplando enquadramento do processo 

completo de Licenciamento e alteração dos devidos pontos respeitantes às alterações introduzidas na 

Empresa. 

Os objetivos principais da segunda parte deste relatório prendem-se essencialmente na participação e 

contribuição no processo de renovação de uma licença ambiental, com vista à aquisição de 

conhecimentos na vertente licenças ambientais, enriquecendo as competências adquiridas no âmbito 

do estágio curricular. 

Palavras-chave: Aterro, Biogás, Licença, Resíduos, Valorização. 
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FEASIBILITY OF AN INDUSTRIAL LANDFILL GAS ENERGY USE AND COMPOSTING UNIT EXPANSION LICENSING 

ABSTRACT 

Waste generation is a characteristic condition of a technological and industrial society, as well as the 

search for sustainable energy alternatives, ensuring that current and future generations are able to 

supply their energy needs On the other hand, in order to answer to the needs of solid waste 

management policies, the concept of waste recovery achieves a prominent position. In this context, 

biogas produced from landfill waste will play an essential role in the long term. Thus, the present study 

consisted of analyzing the feasibility of implementing a system for capturing and draining biogas 

generated in an industrial waste landfill, and these were the general objectives of it. 

The adopted methodology consisted initially of an extensive and exhaustive analysis of the current 

situation of the landfill, characteristics of the biogas generated, modeling of biogas production, using 

the mathematical model Landgem, "landfill gas emissions model" and finally, feasibility analysis 

according to the results. The results show that the biogas produced under the present conditions has 

no qualitative and quantitative characteristics that technically enable the implementation of solutions for 

energy use of biogas since the implementation of biogas energy generation technologies contemplate 

high costs that will not have financial returns in current biogas production conditions. 

In the context of the curricular internship held at CPA, i was proposed to monitor and participate in the 

process of renewal of the Waste Management Operator License of a composting unit. The second part 

of the report consisted in presenting the process of renewing the license granted to the client company, 

by completing the admission license form of the electronic platform of SiliAmb, including the framework 

of the licensing process and changing the appropriate points relating to the changes made to the 

company. 

The main objectives of the second part of this report are essentially the participation and contribution in 

the process of renewing an environmental license, with a view to acquiring knowledge in the 

environmental licenses strand, enriching the acquired within the curricular internship. 

Keywords: Biogas, Landfill, license, Recovery, Waste.  
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1.1 Estágio Curricular  

O presente trabalho de Mestrado desenvolveu-se no seguimento da oportunidade de Estágio Curricular 

na C.P.A.- Consultoria e Projectos de Ambiente. No decorrer deste processo, foi-me proposto, além de 

outros, o acompanhamento de 2 projetos, que deram origem ao presente relatório. Fundada em 1995, 

com sede em Braga – Portugal, a C.P.A. – Consultoria e Projectos de Ambiente, Lda, surge no 

mercado no sentido de desenvolver a sua atividade no setor dos serviços de consultoria e engenharia 

ambiental. Em resultado da experiência, a C.P.A. desenvolveu competências próprias, constituiu uma 

bolsa multidisciplinar de consultores especializados e estabeleceu parcerias e protocolos com 

Entidades e Instituições portuguesas, públicas e privadas, que permitem desenvolver projetos nas mais 

diversas áreas da consultoria e Engenharia do Ambiente, incorporando know-how especializado e 

recorrendo ao estado da arte. 

Reconhecendo a existência de uma transversalidade ao fator Ambiente no contexto particular e 

específico de cada projeto, a C.P.A. possui competências capazes para intervir em diferentes áreas, 

nomeadamente, gestão ambiental, sustentabilidade, biodiversidade, carbono, avaliação ambiental, 

consultoria, engenharia, e estudos técnicos, permitindo prestar um serviço direcionado e de valor 

acrescentado. 

1.2 Introdução 

A geração de resíduos é condição caraterística e inerente a uma sociedade tecnológica e Industrial. 

Com o crescimento económico e populacional cada vez mais acentuado, é comum ouvir falar em 

políticas de gestão dos resíduos sólidos que têm como principal foco o controlo da geração, 

armazenamento, recolha, transporte, processamento e deposição dos resíduos gerados. Esta gestão 

assenta numa harmonização com os princípios da saúde pública, economia, engenharia, conservação, 

estética, entre outras considerações ambientais e responsável também por atitudes públicas 

(Tchobanoglous, et al., 2014). 

Por sua vez, a busca por alternativas energéticas sustentáveis continua a ser tema de relevante 

importância na sociedade em que vivemos. Assim, garantir que as gerações atuais, e principalmente 

futuras, sejam capazes de suprir as suas necessidades energéticas, cumprindo e estabelecendo 

estratégias que aliem uma redução das emissões atmosféricas de gases de efeito de estufa com o 

aproveitamento daquilo que naturalmente ou fruto dos processos humanos decorre como subproduto à 
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partida descartável, será condição necessária. Além destas, é de constatar que os recursos 

provenientes do planeta terra são escassos e findáveis tornando-se de extrema importância o 

envolvimento de energias renováveis que possibilitem uma solução e recuperação dos recursos ainda 

existentes. 

Em concomitância com o visível crescimento industrial surgem diversas discussões relativas a 

questões de sustentabilidade e ambiente, que, aliadas ao aumento da procura de maiores eficiências 

de produção têm resultado na incorporação gradual nos processos de aspetos que permitam uma 

redução dos impactos ambientais (Santos, et al., 2014), otimizando, desta forma, a relação 

energia/meio ambiente/materiais, conduzindo a uma melhor gestão dos recursos (Bella, et al., 2012). 

Neste contexto, o biogás produzido a partir de resíduos em ambiente de aterro desempenhará, a longo 

prazo, um papel não desprezável. Este gás apresenta como principal benefício ser fonte de energia 

renovável, que poderá ser usada como substituinte de combustíveis fosseis e também (quando rico em 

metano) como substituinte de gás natural.  

1.3 Gestão de resíduos em Portugal  

Atualmente, em Portugal, o regime geral de gestão de resíduos é estabelecido pelo decreto-lei n.o 

178/2006 de 5 de setembro, sofrido de alteração pelo decreto-lei n.o 73/2011, de 17 de junho 

(diploma RGGR), que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva n.o 2008/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos (APA, s.d.). Este decreto, prevê o 

incentivo a atitudes como a reutilização, reciclagem, valorização de resíduos, assim como a redução da 

sua produção na fonte; clarifica conceitos-chave intrínsecos a matérias relacionadas com resíduos e 

estabelece metas e meios para atingir as mesmas; estabelece requisitos para que substâncias 

resultantes do processo produtivo possam ser consideradas subprodutos e não resíduos ou então que 

permitam que determinados resíduos deixem de ter estatuto de resíduo; institui a responsabilização 

alargada do produtor. 

Num plano mais específico, criando estratégias de gestão específicas de resíduos, foram desenvolvidos 

o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU), o Plano Estratégico de Resíduos 

Hospitalares (PERH) e o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI). 

1.3.1 Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais - PESGRI’2001 
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O PESGRI’2001, alteração ao PESGRI´99, visa dar resposta à obrigação imposta de revisão à luz dos 

conhecimentos mais recentes, nomeadamente no que diz respeito à inventariação dos resíduos 

produzidos e armazenados, melhores técnicas de tratamento, e também aos impactos decorrentes dos 

processos de queima de resíduos industriais perigosos (RIP) para a saúde pública. 

Este Plano assenta em diferentes eixos de intervenção, particularmente na gestão sustentável, na 

valorização ambiental, na conservação da natureza e proteção da paisagem e a integração nas políticas 

sectoriais e de desenvolvimento local e regional.  

Cada um dos eixos de atuação contempla vários objetivos e metas especificas com especial enfoque 

em: 

 prevenção da produção de resíduos e aumento da sua taxa de reutilização e reciclagem;  

 desenvolvimento de novos modelos de gestão dos resíduos industriais,  

 programas de ação para prevenção de perigosidade, 

 criação de um sistema integrado de tratamento de resíduos industriais contemplando 

inventariação permanente, acompanhamento e controlo do movimento de resíduos e 

instituição de centros integrados de valorização e eliminação deste tipo de resíduos (PESGRI, 

2001). 

1.3.2 Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) 

O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) surge no contexto do Plano 

Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais (PESGRI), constituindo componente estratégica de gestão 

dos resíduos de origem industrial. Por sua vez, o PNAPRI constitui um documento-base de um 

complexo processo estratégico das empresas no que à otimização do seu processo produtivo diz 

respeito. 

Na consciência de que a nível Nacional o conceito de prevenção se encontra ainda, em termos 

práticos, muito pouco desenvolvido na estratégia de gestão dos resíduos industriais adotada pelas 

empresas, este “instrumento” visa promover e desenvolver estratégias assentes em pilares essenciais 

como a prevenção da poluição, a produção mais limpa e a ecoeficiência.  

Neste sentido, dado o seu impacte positivo na redução dos custos de produção e na melhoria da 

competitividade das empresas em mercados de exigência crescente, os resíduos devem ser alvo de 

minimização aportando assim, naturalmente, diversos benefícios ambientais. Tal é igualmente válido 

para outros fatores de produção como, por exemplo, a energia e a água. 
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Assim, tem-se como objetivos prioritários do PNAPRI a redução da perigosidade e quantidade dos 

resíduos industriais gerados, através da aplicação de medidas e tecnologias de prevenção aos 

processos produtivos e, também, através da mudança do comportamento e da atitude dos agentes 

económicos e dos próprios consumidores. 

De acordo com o PNAPRI, a situação decorrente de ausência de destino e/ou soluções adequadas a 

dar aos diversos resíduos industriais exige também intervenção, através de implementação de medidas 

que passam não só pela melhoria efetiva dos circuitos de reutilização, reciclagem e valorização, mas 

também no que diz respeito ao destino final a dar aos resíduos. 

Ainda que a eliminação deva ser a última solução da gestão ambiental industrial, não sendo possível 

dar seguimento a qualquer um dos restantes destinos, como por exemplo a valorização, deve-se optar 

por soluções que minimizem os riscos para o homem e o ambiente. 

 Objetivos 

Os objetivos do desenvolvimento do PNAPRI integram-se em objetivos propostos no âmbito do PESGRI 

nomeadamente: 

 Gestão sustentável através da promoção da coexistência de fases distintas de desenvolvimento, 

infraestruturação básica, prevenção e redução da produção e da perigosidade e a promoção do 

incremento das taxas de reutilização e reciclagem; a valorização ambiental por meio de ações 

de sensibilização e educação na temática descrita; integração nas políticas setoriais 

programando estudos e ações que abordem conjuntamente a indústria e o ambiente e  

estruturação de modelos de impacte dos resíduos industriais. 

Por conseguinte, serão objetivos específicos do PNAPRI, o incentivo da prevenção como parte 

integrante das estratégias empresariais, o desenvolvimento de estudos setoriais que evidenciem os 

benefícios económicos e ambientais da prevenção; elaboração de um conjunto de recomendações de 

ordem legislativa, económica, fiscal que encontrem tradução em ações concretas; definição de metas e 

cenários. 

Todos estes objetivos específicos concorrem para o objetivo último do PNAPRI, que é o de contribuir 

significativamente para a redução da quantidade e perigosidade dos resíduos industriais, apostando 

fortemente em estratégias de prevenção e produção eco eficiente. 

De seguida destacam-se as áreas de incidência alvo do plano de intervenção, componentes do 

processo produtivo industrial. (PNAPRI, 2001) 
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Figura 1. Áreas de incidência prioritária do PNAPRI, (destacadas a cinzento), 
dentro do fluxo de gestão integrada padronizada do PESGRI. Fonte: 
PNAPRI,2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Resíduos industriais 

O decreto-lei n.o 178/2006 de 5 de setembro, na sua atual redação, define os resíduos industriais 

como sendo “resíduos gerados em atividades industriais, bem como os que resultem das atividades de 

produção e distribuição de eletricidade, gás e água.” Efetivamente, são resíduos resultantes de 

processos de fabrico ou processamento de diversos tipos de indústrias, tais como química, de 

construção, têxtil, processamento alimentar ou petrolíferas que dão origem a diversos tipos de 

materiais (Byju’s Biology, 2016). 

Comparativamente aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), a produção de Resíduos Industriais é 

significativamente maior. Dadas as suas características diversificadas, quer em qualidade, quer em 

quantidade, este tipo de resíduos torna-se menos previsível do que os RSU e também 

consideravelmente mais preocupante. Esta tipologia de resíduos pode conter e libertar compostos 

poluentes para o ambiente, o que resulta normalmente na classificação de tipos de resíduos industriais 

específicos como perigosos. De referir também que muitas vezes as tipologias abrangidas aportam 

muito menos riscos para o ambiente do que RSU.  

Apesar das novas perspetivas e tecnologias que se têm verificado bem-sucedidas tem-se ainda 

assistido continuamente ao longo dos anos a uma constante má gestão dos resíduos, do qual se 

destaca a depósito em aterros não controlados e a consequente contaminação de solos, degradação 

da qualidade da água e poluição do ar (Aivalioti, M., et al.,2014) 
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Essas indústrias utilizam matérias-primas para produzir produtos acabados tendo como resultado do 

processo produtivo resíduos diversos como metais, sobras de carvão mineral, refugos da indústria 

metalúrgica, tintas, escórias, cinzas, resíduos radioactivos, cartão, madeiras, etc. 

No que respeita à sua biodegradabilidade, os resíduos industriais podem ser distinguidos em 

biodegradáveis e não biodegradáveis. 

 

1. Biodegradáveis: os resíduos industriais  que podem ser decompostos pela ação de certos 

microrganismos. São tipicamente gerados nas indústrias de processamento alimentar, fábricas 

têxteis, matadouros, etc. Alguns exemplos são o papel, o couro, restos de comida, ossos de 

animais, trigo, etc. Dadas as suas caraterísticas similares a resíduos domésticos, não 

apresentam perigosidade nem requerem tratamento específico.  

2. Não biodegradáveis:  os resíduos industriais que não podem ser decompostos 

biológicamente. São exemplos os plásticos, fibras sintéticas, gesso, metais, objetos de vidro. 

São gerados tipicamente nas indústrias metalurgica, química, drogas, e indústrias de tintas. 

Estima-se que cerca de 10 a 15% do total de resíduos industriais sejam não-biodegradáveis e 

apresentem perigososidade. Este tipo de resíduos não é de fácil deposição final dado o seu 

potencial poluidor e de perigosidade para os seres vivos. No entanto, com o avanço da 

tecnologia, foram desenvolvidos diversos métodos de deposição e reutilização segura destes 

materiais. Aterros sanitários e a incineração são métodos comummente utilizados para o 

tratamento de resíduos perigosos. 

Muitas vezes, a geração deste tipo de resíduo está associada a perdas de processo e, por isso, assuas 

características podem variar de acordo com a indústria em questão (Palermo & Gomes, 2017). 

1.3.4 Resíduos industriais - Prevenção da Poluição 

Conhecedores dos riscos e encargos que advêm das atividades humanas para com o meio ambiente, 

elevam-se as políticas de Prevenção da Poluição, que têm vindo a ser largamente implementadas um 

pouco por todo o mundo. Indissociável do conceito de “Produção mais limpa”, estas políticas focam-se 

essencialmente na redução ou eliminação da poluição, dos quais advêm benefícios tanto ambientais 

como económicos, uma vez que podem conduzir à redução de custos e gerar mais valias. Assim, a 

Prevenção da Poluição envolve ações concretas como a redução da quantidade de substâncias 

perigosas, poluidoras ou contaminantes com estatuto de emissão residual; a minimização dos efeitos 
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prejudiciais destes poluentes nos recetores e a inserção de processos e equipamentos redesenhados 

(PNAPRI,2001). 

1.3.5 Aterros 

Um aterro sanitário consiste numa instalação para deposição final de resíduos sólidos perigosos ou não 

perigosos, organizado de forma a minimizar os impactos para o meio ambiente. Nos aterros ocorrem 

uma série de processos biológicos, químicos e físicos que dão origem à degradação dos resíduos 

depositados (Vesilind, et al., 2002). 

O Aterro Sanitário é um espaço que deve ser projetado em função de um conjunto de fatores de 

natureza “técnica, estrutural, ambiental, económica, funcional, sanitária e social” devendo ainda existir 

um controlo constante dos lixiviados e dos gases produzidos.  

“Para além das infraestruturas de apoio, o aterro é composto por uma ou mais células de deposição, 

devidamente impermeabilizadas, onde diariamente os resíduos são depositados.  

Após a célula se encontrar completamente cheia, é efetuada a sua selagem e recuperação paisagística, 

podendo o terreno ser aproveitado, por exemplo, para espaços verdes” (Glossário da Resinorte, s.d.). 

 

De acordo com o artigo 4º do decreto-lei n.o 152/2002 de 23 de maio, na sua atual redação, e a 

informação contante do respetivo Anexo III, os aterros são classificados segundo uma das seguintes 

classes: 

a) “Aterros para resíduos inertes - os resíduos que não sofrem transformações físicas, 

químicas ou biológicas importantes.” 

b) “Aterros para resíduos não perigosos - os não abrangidos pela legislação de resíduos 

perigosos e não assinalados na lista de resíduos como perigosos.” 

c) “Aterros para resíduos perigosos - os abrangidos pela legislação de resíduos perigosos e 

os assinalados como tal na lista de resíduos. 

 

Mais ainda se define, conforme descrito no Anexo II do mencionado decreto-lei as condições gerais 

para todas as classes de aterros. 

 

1 - Localização - A localização de um aterro deverá ter em consideração os seguintes aspetos: 
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 Distâncias do perímetro do local em relação a áreas residenciais e recreativas, cursos de 

água, massas de água e outras zonas agrícolas e urbanas; 

 Existência de águas subterrâneas ou costeiras, ou de áreas protegidas; 

 Condições geológicas e hidrogeológicas; 

 Riscos de cheias, de aluimento, de desabamento de terra ou de avalanches; 

 Proteção do património natural ou cultural. 

2 - Controlo de emissões e proteção do solo e das águas. - Os aterros devem estar localizados e 

ser concebidos por forma a obedecer às condições necessárias para evitar a poluição do ar, solo, 

águas subterrâneas e águas superficiais. 

 

2.1 - Sistema de proteção ambiental passiva. - A camada de solo subjacente ao aterro deve 

constituir uma barreira de segurança passiva durante a fase de exploração e até completa estabilização 

dos resíduos devendo garantir, tanto quanto possível, a prevenção da poluição dos solos, das águas 

subterrâneas e de superfície pelos resíduos e lixiviados. 

  

2.2 - Sistema de proteção ambiental ativa. que deverá assegurar as seguintes funções: 

 Controlar a infiltração no aterro das águas de precipitação; 

 Evitar a infiltração de águas superficiais e ou subterrâneas nos resíduos depositados; 

 Captar águas contaminadas e lixiviados, garantindo que a acumulação de lixiviados no 

fundo do aterro se mantenha a um nível mínimo; 

 Tratar as águas contaminadas e lixiviados captados do aterro segundo as normas 

exigidas para a sua descarga; 

 Captar, tratar e, se possível, valorizar o biogás produzido. 

O sistema de proteção ambiental ativa deve ser constituído por: 

 Uma barreira de impermeabilização artificial; 
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 Um sistema de drenagem de águas pluviais; 

 Um sistema de drenagem e recolha de lixiviados; 

 Um sistema de drenagem e tratamento de biogás. 

3 - Estabilidade - A deposição dos resíduos no aterro deve ser realizada de modo a assegurar a 

estabilidade da massa de resíduos e das estruturas associadas, nomeadamente no sentido de evitar 

deslizamentos.  

4 - Equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio. - Os aterros devem ser dotados de 

equipamentos, instalações e infraestruturas de apoio que permitam uma adequada exploração, 

reduzindo ao mínimo os efeitos para o ambiente provocados por: 

 Emissão de cheiros e poeiras; 

 Elementos dispersos pelo vento; 

 Ruído e tráfego; 

 Aves, roedores e insetos; 

 Formação de aerossóis; 

 Incêndios. 
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Figura 2. Principais componentes de um Aterro Sanitário. Fonte: Palermo & Gomes, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Processos biológicos em aterros 

Uma elevada percentagem dos resíduos depositados em aterros diz respeito a matéria orgânica. Desta, 

aproximadamente dois terços é biodegradável. Esta fração de material biodegradável pode ainda ser 

subdividido em facilmente biodegradável, onde se incluem resíduos como resíduos verdes de jardins e 

restos de comida, e os moderadamente biodegradáveis, tal como os têxteis e a madeira. 

Nos aterros é possível identificar elevada e diversificada atividade biológica que se deve, 

essencialmente, à heterogeneidade dos resíduos recebidos, assim como às condições de operação do 

aterro.  

Neste ambiente, existem também diversos fatores que influenciam a atividade biológica tais como o 

pH, a temperatura, a composição e disposição dos resíduos e a presença de toxinas. 

Os aterros apresentam geralmente um meio rico em dadores de eletrões, sendo os principais recetores 

o dióxido de carbono e o sulfato. 

Na tabela seguinte estão representados os principais grupos microbianos promotores da degradação 

anaeróbia de resíduos. 
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Tabela 1.Grupos microbianos importantes promotores da degradação anaeróbia dos resíduos. Fonte: 
Artigo publicado em Sanitary Landfiling; Process, Technology and environmental Impact, Sleats, R., C. 
Harries, I.Viney, and J.F, Rees, “Activities and Distribution of key Microbial groups in Landfills”, 
Copyright Academic Press 

Grupo microbiano Substrato 

Bactérias amilolíticas Amido 

Bactérias proteolíticas Proteínas 

Bactérias celulolíticas Celulose 

Bactérias hemicelulolíticas Hemicelulose 

Bactérias metanogénicas oxidantes de 

hidrogénio 

Hidrogénio 

Bactérias metanogénicas acetoclásticas Ácido acético 

Bactérias redutoras de sulfato Sulfato 

 

 

Tem vindo a ser estudado que a estabilização dos resíduos em aterro ocorre em 5 fases distintas 

(Vesilind, et al.,2002): 

 

Fase I, ou fase de ajuste inicial – Ocorre a deposição inicial dos resíduos com respetiva 

acumulação de humidade. Observa-se uma fase lag do crescimento da comunidade microbiana e 

também pequenas alterações em componentes do ambiente criado a fim de criar condições mais 

favoráveis à decomposição. 

 

Fase II ou transitória – Ocorre uma transição de ambiente aeróbio para anaeróbio sendo observável 

uma depleção da quantidade de oxigénio retida. 

 

Fase III ou fase de formação do ácido – Nesta fase, observa-se a formação de ácidos voláteis 

orgânicos intermediários de grande concentração, resultado do processo de hidrólise e também em 

simultâneo da degradação da fração orgânica biodegradável pelos microrganismos. 

São características nesta fase um rápido consumo do substrato, diminuição do pH do meio e 

crescimento de biomassa. 

 

Fase IV ou fase de formação de metano – Nesta fase, as bactérias metanogénicas consomem os 

ácidos intermediários formados na fase III, convertendo-os em metano e dióxido de carbono.  
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Fase V – Fase de maturação – A produção de gás diminui nesta fase uma vez que a quantidade de 

substrato e nutrientes decresce começando a esgotar-se. A degradação da fração orgânica mais 

resistente continua a ser observada. 

1.3.7 Gases de aterro 

Conforme descrito anteriormente, em ambiente de aterro ocorrem diversas reações bioquímicas que 

fazem do aterro sanitário um biorreator gigante. 

Como resultado dessas reações tem-se a formação de um gás que é constituído por gases presentes 

em grande quantidade (gases principais, produzidos pela decomposição da fração orgânica) e por um 

conjunto de outros gases presentes em quantidades vestigiais.  

Em aterro podemos encontrar principalmente como gases produzidos a amoníaco (NH3), dióxido e 

monóxido de carbono, (CO2, CO), hidrogénio (H2), sulfureto de hidrogénio (H2S), metano (CH4), azoto 

(N2) e oxigénio, que, em condições normais, são libertados para a atmosfera por difusão molecular 

(Marques, H.,2008). 

Destes, os gases que se apresentam em maiores quantidades são o metano (cerca de 50 a 55 por 

cento) e o dióxido de carbono (cerca de 45 a 50 por cento). Além destes, com menos de 1 por cento, 

encontram-se quantidades vestigiais de vários outros gases orgânicos e inorgânicos (EPA, s. d.). 

 

Dado o elevado potencial poluidor, e elevado potencial energético, o gás de aterro pode ser convertido 

e usado como fonte renovável de energia, levando a uma diminuição de odores, emissões para a 

atmosfera e outros perigos associados à libertação destes gases. Além destes, os projetos de geração 

de energia a partir deste gás aportam consigo também benefícios económicos e sociais. 

De forma a proceder à sua extração em aterros são usados poços e condutas de ventilação/extração 

que direcionam o gás para o circuito principal onde é encaminhado/tratado conforme a utilização 

pretendida. A partir do circuito principal o gás poderá ser queimado, ou usado para conversão em 

energia. A figura seguinte representa um fluxograma geral de um sistema de recolha e conversão de 

biogás em ambiente de aterro. 
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No que diz respeito à conversão em energia, existem três grandes grupos de projetos de utilização do 

gás gerado em aterro: 

 Geração de energia;  

 Uso direto do gás  

 Gás natural renovável. 

 

Geração de energia;  

Existem no mercado diversas tecnologias que permitem gerar energia a partir do gás de aterro para 

utilização in situ ou para venda à rede, tais como motores de combustão interna, turbinas, 

microturbinas ou células de combustível. 

O motor de reciprocidade (motor de Pistão) é a tecnologia de conversão mais comummente utilizada 

para aplicações de eletricidade em projetos de gás de aterro, uma vez que o seu custo é relativamente 

baixo mas possui grande eficiência. Para projetos energéticos maiores utilizam-se normalmente 

turbinas a gás e para projetos de menores dimensões, microturbinas. 

Em projetos de cogeração são gerados simultâneamente energia térmica e eletricidade geralmente na 

forma de vapor ou água quente.  

 

Uso direto do gás de médio potencial energético 

Cerca de 18% dos projectos operacionais atualmente utilizam diretamente o gás gerado no aterro, 

como forma de compensar o uso de outras formas de combustivel. Pode ser usado diretamente em 

Figura 3. Fluxograma de representação de um sistema de recolha e conversão energética de 
biogás em ambiente de aterro. Fonte: Adaptado de EPA, s.d. 
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caldeiras, fornos, ou outra aplicação térmica. Nestes, o gás é canalizado diretamente para uso em 

equipamentos de combustão como combustível de substituição ou complementar.  

Deve apenas ter-se em atenção a execução de uma filtração ou filtragem do condensado. 

Existem atualmente novas tecnologias que permitem a sua utilização, da qual são exemplo as 

indústrias automóvel, química e alimentar, ladrilhos e tratamentos de águas, as de maior consumo no 

que toca a esta forma de utilização de gás de aterro.  

 

Gás natural renovável 

O gás gerado em aterro pode ser convertido em gás natural renovável, um gás de elevado potencial 

energetico, através de processos de tratamento. Este processo consiste na sua purificação, elevando a 

percentagem de metano no gás, e reduzindo a fração de outros gases.  

 

Depois de tratado, pode substituir ou ser usado ao invés de gás natural fóssil, como gás natural 

comprimido ou gás natural liquefeito. Como resultado final, este pode ser utilizado para diversas 

aplicações térmicas, gerar eletricidade ou como combustivel para veículos. 

1.3.8 Benefícios da utilização de gases de aterro 

A captação e utilização do biogás gerado em projetos energéticos aporta diversos benefícios tais como, 

 

 Redução das emissões dos gases de efeito de estufa para a atmosfera – Com um 

potencial de aquecimento global cerca de 25 vezes superior ao dióxido de carbono, o metano é 

um potente gás de efeito estufa que é um dos principais contribuintes para as alterações 

climáticas que se fazem sentir a nível global. Através destes processos, o metano capturado é 

destruído por conversão a água e o muito menos potente dióxido de carbono. 

 Reduz a poluição atmosférica evitando o uso de recursos não renováveis - A 

produção de energia a partir de gás de aterro compensa o uso de recursos não renováveis, 

como carvão, petróleo ou gás natural, para produzir a mesma quantidade de energia.  

 Aporta benefícios para a saúde – A queima do gás de aterro destrói grande parte dos 

gases orgânicos que se encontram no biogás e que são poluentes e perigosos, o que evita 

possível perigo para a saúde humana.  Por outro lado, proceder à recolha de gases reduz o 

risco de explosão que poderá advir do acumular de gás em ambiente de aterro. 
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 Benefícios económicos – Além dos benefícios diretos através da criação de empregos 

associados à instalação de projetos, construção e operação das instalações de recuperação de 

biogás, há também uma diminuição do preço deste combustível quando comparado com 

combustíveis fósseis (EPA, s.d.). 

1.3.9 Soluções para valorização energética do biogás 

No seguimento do enquadramento legislativo (decreto-lei n.o 152/2002 de 23 de Maio), de acordo 

com o pressuposto no ponto referente aos sistemas de proteção ambiental ativa, que delineia como 

condição geral a todos os tipos de aterro a captação, tratamento e, se possível, valorização do biogás 

produzido que deve ser constituído por um sistema de drenagem e tratamento de biogás, apresentam-

se algumas soluções de tecnologias presentes no mercado que constituem tanto soluções de 

valorização como de captação e/ou tratamento do biogás produzido.  

Geralmente, as três tecnologias utilizadas mais frequentemente em projetos de energia de gás de 

aterro para geração de eletricidade são os motores de combustão interna, turbinas a gás e 

microturbinas. Os motores de combustão interna podem ser usados para projetos em que a 

quantidade de energia gerada é superior a 3 MW, enquanto as turbinas se apresentam bastante 

vantajosas para grandes projetos, geralmente 5 MW ou maiores. No que diz respeito às microturbinas, 

como o próprio nome sugere, são muito menores do que as turbinas a gás, estando capacitadas para 

30 e 250 kW.  

No que concerne a geração simultânea de energia elétrica e térmica, as aplicações de instalações de 

cogeração, proporcionam maior eficiência energética global. Este tipo de projeto pode usar motores de 

combustão interna, turbinas a gás ou microturbinas (Landfill Methane Outreach Program [LMOP] 

(2017). 

 

Tecnologias: 

 Microturbinas 

As microturbinas são turbinas de combustão de tamanho menor que queimam combustíveis gasosos 

ou líquidos para alimentar um gerador elétrico. As microturbinas estão disponíveis em tamanhos que 

variam de 30 kW a mais de 250 kW de potência para sistemas de geração e energia (EPA, Cap.6, 

2015). 
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Figura 4. Esquema representativo do processo de recolha e processamento de metano para 
diversas utilizações. Fonte: [LMOP], 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O princípio de operação das microturbinas é muito semelhante ao das turbinas a gás, funcionando 

com o mesmo tipo de ciclo termodinâmico, Ciclo de Brayton. Neste ciclo o ar atmosférico é 

comprimido, aquecido e posteriormente queimado através da introdução e mistura com combustível.  

Os gases que resultam da combustão são conduzidos a uma turbina de expansão que, por sua vez, 

acciona um compressor e um eixo que geram potência mecânica. Por fim, esta move simultaneamente 

um compressor e um gerador elétrico. 

Além da diferença de tamanhos, as microturbinas distinguem-se também pela sua menor proporção de 

compressão e operam a menores temperaturas de combustão. 

Estima-se que os custos de capital variem de cerca de 3900 €/kW para instalações de 30 kW até 

cerca de 2200 €/kW para instalações de 1000 kW. 

O gás de aterro requer, na maior parte das vezes, um pré-tratamento, uma vez que contém muitas 

vezes compostos de cloro, enxofre e ácidos orgânicos de silício, sendo especialmente preocupantes os 

siloxanos que quando expostos a altas temperaturas de combustão dão origem a depósitos de dióxido 

de silício que poderão levar ao mau funcionamento da turbina (EPA, Cap.5, 2015). 
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Microturbinas a gás são capazes de processar biogás com teores de metano de 35% a 100% 

(Rohstoffe, F.N.,2010). 

 

 Turbina a gás 

Conforme referido anteriormente, as turbinas a gás operam segundo o modelo Ciclo de Brayton que 

consiste essencialmente num compressor, uma camara de combustão e uma turbina de expansão. 

As turbinas a gás estão disponíveis em tamanhos que variam de 500 kW a mais de 300 MW de 

potência para sistemas de geração e energia. 

Uma vez que a exaustão de turbinas pode variar em temperatura de 430ºC até 600ºC, este pode ser 

utilizado para diversos fins, como por exemplo o pré-aquecimento do ar de combustão, secagem ou 

outras aplicações que requeiram ar quente, ou seja, o calor da exaustão é recuperado. 

Contaminantes como cinzas, sódio, potássio e enxofre resultam em depósitos que impedem o fluxo, 

degradam o desempenho e poderão causar corrosão na seção quente da turbina. Por esta razão, a 

concentração destes contaminantes deverá ser baixa no gás (EPA, Cap.6, 2015). 

 

 Motores de combustão  

Os motores de combustão são máquinas térmicas cuja função é transformar energia química em 

trabalho mecânico, utilizando como fluído de trabalho a mistura ar-combustível. Este motor pode ser de 

dois tipos, ciclo Otto ou ciclo Diesel (Santos, M.V., 2016). 

Os motores a gás de ciclo Otto foram especialmente desenvolvidos para operar a gás e funcionam sob 

o princípio dos motores Otto. Esse tipo de motor é conhecido por motor de quatro tempos uma vez que 

ocorre em 4 etapas: admissão, compressão, expansão e exaustão. (Cardoso, M. s. d.) 

Motores a gás do ciclo Otto exigem um teor de metano mínimo de 45% no biogás, resultando em 

paragem do motor para valores inferiores (Rohstoffe, F.N., (2010). 

Apresentam diversas vantagens como o serem bastante eficientes comparativamente a motores de 

ignição a compressão (apesar de a sua eficiência elétrica ser menor no caso de faixas menores de 

potência), a reduzida emissão de poluentes e a reduzida necessidade de manutenção. 

 

 Queimador 

O processo de queima ou Flaring é um método de tratamento dos gases de aterro através da sua 

destruição. Neste, os gases de aterro são queimados dando origem a dióxido de carbono, dióxido de 

enxofre, óxidos de nitrogénio e outros gases. Esta operação é levada a cabo numa instalação própria 
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controlada para o efeito, cumprindo especificações rigorosas de forma a garantir a completa destruição 

e/ou evitar a libertação de compostos perigosos para o ar ambiente (Tchobanoglous, et al., 2014). 

 

Custos operacionais 

 

A instalação de um projeto de produção de energia a partir de biogás compreende um 

empreendimento económico considerável que varia conforme a aplicação e o tamanho da instalação. 

Na tabela que se segue abordam-se alguns custos típicos para diferentes tamanhos de instalações de 

produção de energia para as tecnologias de geração de eletricidade mais comuns. Os custos incluem 

equipamentos de geração de eletricidade e sistemas típicos de compressão e tratamento adequados à 

tecnologia e equipamentos de interconexão específicos. 

 

Tabela 2. Estimativa de custos associados a tecnologias de produção de eletricidade a partir de gases 

de aterro Fonte: [LMOP], cap. 4, 2017 

 

$/kW: dólar por kilowatt    kW: Kilowatt     MW: Megawatt 
 
 
 
Uma vez que o custo associado aos equipamentos necessários a estas instalações é geralmente 

bastante elevado, é comum subdimensionar-se a instalação para operar para o fluxo mínimo de gás 

esperado durante os anos de atividade do aterro. No entanto, neste caso tem-se como desvantagem o 

facto de os motores de menor capacidade poderem não ser capazes de maximizar a oportunidade de 

gerar eletricidade nos anos em que o gás é mais abundante.  

Tecnologia Gama ideal de 

tamanho do projeto 

Custos capitais 

típicos ($/kW)* 

Custos anuais de 

manutenção e 

operação ($/kW)* 

Microturbina 1MW ou menos 3000$ 280$ 

Motor de combustão interna 

pequeno 

799 kW ou menos 2500$ 270$ 

Motor de combustão interna 

grande 

800 kW ou maior 1800$ 250$ 

Turbina a gás 3MW ou maior 1500$ 160$ 
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Na tabela seguinte apresentam-se alguns componentes e fatores indispensáveis à viabilidade de um 

projeto de eletricidade. 

 
Tabela 3. Componentes e fatores de custo de um sistema de Geração de Eletricidade Fonte: [LMOP], 

cap. 4, 2017 

 

 
 
No caso de projetos de produção de energia elétrica, prevê-se que o ganho mais direto em termos 

económicos seja a receita obtida da venda da eletricidade produzida. Esta receita varia e está 

diretamente relacionada com as taxas praticadas pela Rede Energética ([LMOP], cap. 4, 2017). 

1.4 Enquadramento/Caso em Estudo 

O trabalho efetuado resulta da elaboração de um estudo da viabilidade do aproveitamento energético 

do biogás gerado no aterro de resíduos industriais não perigosos adjudicado pela Empresa Cliente 

(EC1), que por questões de confidencialidade de dados, será apenas somente assim designada ao 

longo do presente estudo. O estudo foi realizado na sequência de uma determinação da Licença 

Ambiental concedida a esta, que estabelece no capítulo relativo ao tratamento do biogás, a 

obrigatoriedade da elaboração de uma análise da viabilidade da implementação de um sistema de 

captação e drenagem do biogás gerado no aterro, tendo sido estes os objetivos gerais do presente 

estudo. 

Em ambiente de aterro os resíduos orgânicos sofrem uma série de transformações das quais se 

destaca a degradação anaeróbia. Neste processo, a maioria da matéria orgânica é convertida em 

Componente /atributo Fatores chave específicos  

Tamanho Caudal 

Estruturas do consumo elétrico 

Requisitos mínimos de geração de eletricidade 

Capacidade de expansão Caudal Máximo 

Caudal volumétrico de gás ao longo do tempo 

Equipamento de compressão e tratamento 

do gás 

Qualidade do biogás (teor em metano) 

Contaminação (ex: siloxanos..) 

Equipamento de conexão  Tamanho do projeto 

Requisitos e políticas de utilidade local  
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dióxido de carbono e metano, formando um “biogás” constituído, essencialmente, por estes dois 

gases.  

Na instalação que possui, a empresa procede à deposição de resíduos industriais não perigosos em 

aterro. Observada em antemão a lista de resíduos permitidos para deposição em aterro, constata-se a 

presença de diversos resíduos orgânicos que têm vindo a ser depositados em aterro ao longo dos anos, 

pelo que, presumivelmente, o aterro tem vindo a gerar biogás.  

O conhecimento das caraterísticas qualitativas e quantitativas do biogás produzido é imprescindível 

para uma tomada de decisão quanto ao processo de gestão do biogás a adotar, nomeadamente, o 

aproveitamento energético como combustível, que exige um biogás com qualidade e em quantidade 

mínimas para que o processo seja técnica e economicamente viável; ou, a queima controlada em 

queimadores para evitar a libertação do biogás para a atmosfera, quando ocorre uma produção de 

biogás significativa, mas insuficiente para assegurar o aproveitamento energético; ou, a inviabilidade de 

adotar qualquer um dos processos anteriores, sendo o biogás libertado para a atmosfera. 

O presente estudo procura avaliar a viabilidade de implementar um sistema para aproveitamento e 

valorização do biogás produzido no aterro, tornando-o numa forma útil de energia. 

A Empresa possui e explora um centro integrado de valorização de resíduos industriais não perigosos, 

o qual integra um aterro para deposição de resíduos industriais não perigosos. 

 

Desenvolvendo a sua atividade no setor dos resíduos, a Empresa disponibiliza às empresas uma 

solução para o tratamento, valorização e deposição dos seus resíduos industriais não perigosos. No 

que se refere à deposição de resíduos, esta unidade integra um aterro para resíduos industriais não 

perigosos ao qual está associada uma capacidade de deposição de aproximadamente 2.192.400 m3, a 

explorar durante a vida útil do projeto.  

A empresa preza também pelo cumprimento de um conjunto de regras e procedimentos, conforme o 

Regulamento de Admissibilidade e Descarga de Resíduos, onde se definem, entre outros, as regras a 

que ficam sujeitos os utilizadores que pretendam dar destino final aos seus resíduos nesta mesma 

instalação. 
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1.5 Objetivos 

O trabalho efetuado resulta da elaboração de um estudo de viabilidade do aproveitamento energético 

do biogás gerado no aterro de resíduos industriais não perigoso, o qual teve como objetivo geral a 

análise da viabilidade da implementação de um sistema de captação e drenagem do biogás gerado no 

aterro. Por sua vez, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliação da produção de biogás no aterro; 

 Caraterização e quantificação do Biogás produzido; 

 Análise de possíveis soluções técnicas a implementar para aproveitamento do biogás; 

 Análise de resultados. 

 

1.6 Metodologia 

No sentido de proceder ao estudo da viabilidade do aproveitamento energético do biogás gerado no 

aterro, foi implementada uma metodologia assente nos seguintes principais pontos: 

 Análise inicial dos resíduos depositados e da deposição dos resíduos em aterro, 

compreendendo um levantamento exaustivo e análise detalhada das tipologias e dos 

quantitativos de resíduos depositados em aterro, desde o início da sua atividade de exploração. 

Complementarmente, procedeu-se a um estudo do previsível zonamento da deposição dos 

resíduos em aterro. No seguimento, procedeu-se a uma análise cruzada entre o previsional 

zonamento e os poços de biogás instalados.  

 Avaliação da caraterização do biogás gerado, compreendendo a análise detalhada dos 

resultados da caraterização das emissões dos poços de biogás. Procedeu-se a uma avaliação 

relacionando os resultados obtidos na caracterização e a localização zonal dos poços de 

biogás. 

 Modelação da produção de biogás, recorrendo ao modelo matemático desenvolvido pela EPA 

(Environmental Protection Agency) – LandGem, “Landfill Gas Emissions Model” de forma a 

conseguir prever os quantitativos de biogás potencialmente gerado no aterro. 

 Viabilidade do aproveitamento energético do biogás, resultando do estudo e avaliação da 

viabilidade da instalação de sistemas de aproveitamento energético do biogás, tendo em 

consideração a qualidade do biogás e os quantitativos previsionais gerados. 
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1.7 Resultados  

1.7.1 Deposição de resíduos em Aterro.  

A produção de biogás está diretamente relacionada com o quantitativo de resíduos orgânicos 

depositados, uma vez que é a partir da decomposição da matéria orgânica que se dá a conversão a 

metano e dióxido de carbono.  

Na tabela seguinte apresentam-se os quantitativos, totais e percentuais, de resíduos orgânicos, mOD e 

não orgânicos, mNOD, depositados em aterro, por ano, desde o início da atividade do aterro. Os 

resultados apresentados têm por base a seriação, integração e análise dos quantitativos anuais 

depositados, em conformidade com as listagens de códigos LER fornecidas pela empresa. No Anexo I –  

são apresentados os quantitativos depositados desde o início do aterro por grandes tipologias de 

resíduos. 

 

Tabela 4. Resíduos Orgânicos e Não Orgânicos depositados, por ano, desde a abertura do aterro 

Ano mOD/kg mOD/% mNOD /kg mNOD/% 

2009 9 752 640 42 13 289 220 58 

2010 21 265 540 14 127 772 780 86 

2011 14 456 200 37 24 156 840 63 

2012 16 923 880 66 8 836 460 34 

2013 9 310 640 42 12 871 640 58 

2014 8 717 140 37 14 654 940 63 

2015 8 533 520 32 17 897 120 68 

2016 8 715 580 23 28 912 560 77 

2017 8 941 680 22 30 829 780 78 

2018 10 770 120 14 66 344 840 86 

 

 

Analisando os valores que constam na Tabela 1 não é possível identificar nenhum padrão específico de 

deposição em aterro, uma vez que são notórias várias oscilações, quer quantitativas, quer percentuais, 

ao longo dos anos de atividade. No entanto, pode observar-se que as maiores quantidades de resíduos 

orgânicos depositados ocorreram no início de exploração do aterro, entre 2010 e 2012. 
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A figura 5 ilustra um previsível zonamento (anual) da deposição dos resíduos em aterro. Com base 

neste zonamento, constata-se que a Célula 1 do aterro corresponde ao período entre 2009 e 2015 e a 

Célula 2 ao período entre 2015 e a atualidade.  

 

No aterro da Empresa existem cinco poços de biogás, um está localizado na Célula 1 e quatro estão 

localizados na Célula 2. A Figura 6 que se segue ilustra a localização dos poços de biogás no aterro. 

Os poços de biogás têm as seguintes características de diâmetro (d) e profundidade (p): 

 

Tabela 5. Características dos Poços de Biogás presentes no aterro 

 

Poço d/mm p/m 

n-º 1 160 24 

n-º 2 160 18 

n-º 3 160 12 

n-º 4 160 12 

n-º 5 160 18 
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Figura 5. Zonamento anual previsional da deposição de resíduos no aterro da empresa em estudo 
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Figura 6. Localização dos poços de biogás do aterro da EC1. 

 

1.7.2 Caraterização do biogás gerado. 

A empresa cliente, no sentido de caracterizar o biogás gerado no aterro, procedeu a uma determinação 

qualitativa e quantitativa das emissões gasosas associadas aos diferentes poços de biogás. As análises 

foram efectuadas pelo ArLab ®, Laboratório de Ensaios da A. Ramalhão.  

A amostragem do biogás foi realizada no dia 26 de Outubro de 2018, nas condutas a jusante dos 

poços de biogás n.o 1, n.o 2, n.o 3, n.o 4 e n.o 5.  
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Nas tabelas seguintes apresentam-se discriminados os equipamentos, métodos usados e resultados 

obtidos com a monitorização, representativos dos parâmetros avaliados para o período de 

amostragem. 

 

Tabela 6. Equipamentos utilizados para a amostragem 

Parâmetro 
Código  
interno 

Marca Modelo 
Nº de  
série 

Nº de  
certificado 

Data Entidade 

Metano, Oxigénio, 
Ácido sulfídrico, 
Monóxido de 
carbono, Hidrogénio, 
Azoto 

GAS-01 GAS DATA GFM406 12882 WO10397 20/01/2017 
GAS DATA 

LTD 

 
 

 
 
 

Tabela 7. Resultados das análises realizadas pela A. Ramalhão e respetivos métodos de análise 
(Outubro/2018) 

 
 Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço 4 Poço 5 Método de análise 

CH4 (%v) 15,7 34,8 0 3,5 4,1 Infravermelho 

CO2 (%v) 15,2 24 0,3 6,1 5 Infravermelho 

O2 (%v) 12,5 8,8 20,6 17,2 17,6 Cálculo 

N2 (%v) 56,2 33,2 79,1 72,1 73,5 Célula eletroquímica 

H2S (ppm) 0 447 0 0 0 Célula eletroquímica 

CO (ppm) 0 3 0 2 50 Célula eletroquímica 

H2 (ppm) 0 0 0 0 502 Célula eletroquímica 

 

 

Da análise da tabela anterior é possível verificar que apenas os poços nº 1 e nº 2 apresentaram valores 

não desprezáveis de metano, concretamente, 15,7% e 34,8%, contudo, continuam a ser reduzidos.   

1.7.3 Modelação da produção de biogás. 

Atendendo a que não existem amostragens caraterizadoras do biogás relativas a outros períodos que 

não as efetuadas a Outubro de 2018, e sendo esta informação de extrema relevância para uma 

avaliação mais detalhada da potencial de produção do biogás, recorreu-se ao modelo matemático 

desenvolvido pela EPA (Environmental Protection Agency), – LandGem, “Landfill Gas Emissions Model” 
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– para prever os quantitativos de biogás gerados, tendo-se imposto condições mais favoráveis ao aterro 

e à quantidade e qualidade dos resíduos depositados. 

Os dados de base utilizados para proceder à simulação foram os seguintes (Anexo II – Painel “user 

inputs” do Software Landgem): 

 Dados relativos à composição e quantidade dos resíduos depositados, conforme informação 

disponibilizada pela EC1  

 Ano de abertura do aterro – 2009 

 Ano de encerramento do aterro – 2026 

 Taxa de geração de metano K (ano-1) – Inventory conventional  0,04 

 Capacidade potencial de geração de metano L0 (m3/Mg) – Inventory conventional  100 

 Conteúdo em metano % volume – 40 

 Resíduos orgânicos depositados ao longo dos anos – 25 %  

 

O gráfico que consta na Figura 7, que se segue, mostra a previsão da produção total de gás metano e 

dióxido de carbono, calculado pelo modelo matemático LandGem, para um período temporal de 17  

anos de exploração do aterro. 

O valor máximo de produção de metano até ao ano corrente é atingido em 2019, com cerca de 

6,32E+05 m3 (72 m3/h) sendo que o modelo prevê que a produção máxima seja atingida após o 

encerramento do aterro, em 2027, com um valor de 1,27E+06 m3 (145 m3/h). 

É fundamental ter em consideração que a modelação tem premissas muito favoráveis à produção de 

biogás/metano, nomeadamente, a integração na quantidade de resíduos orgânicos totais da fração 

orgânica não facilmente biodegradável (como madeiras, cartão, etc..), que determinam uma 

degradação bastante mais lenta e demorada, ou o facto de se assumir um conteúdo mínimo de 

metano de 40%, quando a caracterização efetuada ao biogás apresenta valores muito inferiores, muitas 

vezes inferior a 5%.  

Ademais, tratando-se de um aterro de resíduos industriais não perigosos, é de esperar a presença de 

vários “contaminantes” que poderão ser tóxicos para o crescimento dos microrganismos anaeróbios, 

em especial os metanogénicos prevendo-se que a produção real de biogás seja bastante inferior aos 

valores obtidos pelo simulador. Além deste fator, outros como por exemplo as elevadas variações de 

pH do meio, poderão influenciar o processo, sendo que pH’s muito ácidos inibem também este 

processo. 
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Figura 7.Gráfico da previsão do modelo LandGem dos quantitativos de emissões (e) de biogás gerado 
ao longo dos anos de atividade do aterro e após o seu encerramento. 

 

1.7.4 Interpretação e análise de resultados. 

A interpretação dos resultados, obtidos a partir das diferentes fontes de informação e modelações, 

permite constatar que: 

 A deposição de resíduos orgânicos em aterro representa cerca de 25% dos resíduos 

depositados. 

 A percentagem de metano no biogás apresenta uma elevada variação entre os cinco poços de 

biogás existentes, sendo praticamente nula em três poços (poços n.os 3, 4 e 5) (inferior a 5%), 

muito reduzida num poço (~15%) (poço n.o 1) e reduzida num outro poço (poço n.o 2) (~35%). 

Esta situação poder-se-á ficar a dever à “idade” dos resíduos pois, os poços n.os 3, 4 e 5 

correspondem a uma área do aterro em que os resíduos foram depositados recentemente, 

pelo que o processo de degradação anaeróbio ainda estará numa fase inicial; o poço n.o 1 

corresponde à fase inicial de deposição de resíduos, pelo que os resíduos terão uma “idade” 

superior a 7 anos pelo que o processo de produção de biogás já terá atingido o seu máximo; o 

poço n.o 2, corresponde a uma área com resíduos com cerca de 4 anos, pelo que representará 

uma situação de máxima produção de biogás. 
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 Dadas as limitações das premissas base, nomeadamente, a reduzida percentagem de metano 

no biogás e a reduzida biodegradabilidade de alguns resíduos orgânicos (por exemplo, 

madeira), os quantitativos de biogás expectáveis decorrentes da simulação matemática não 

deverão ser analisados na dimensão quantitativa, porém, admite-se que possa ser considerada 

a linha de comportamento tendencial que descreve a curva de produção de biogás.  

 O simulador prevê que, até ao momento, o ano de maior produção de metano seja 2019, e, no 

futuro, o ano de maior produção será 2027. 

1.8 Viabilidade do aproveitamento energético de biogás  

Numa primeira abordagem, torna-se necessário mencionar que a produção de gás num aterro não é 

constante (nem qualitativa, nem quantitativamente) pelo que, a opção de recuperação energética é de 

difícil decisão, podendo ser fortemente afetada pelas oscilações acima e abaixo do referencial 

considerado suficiente.  

A análise dos resultados demonstra que a presença de gás metano é sempre muito reduzida, 

verificando-se que apenas os poços n.o 1 e n.o 2 apresentam alguma percentagem de metano, mesmo 

assim muito reduzida, respetivamente, ~15% e ~35%, sendo que nos restantes a produção deste gás 

é praticamente nula. 

Quanto ao aproveitamento energético do biogás produzido no aterro, existem algumas alternativas 

técnicas que podem ser ponderadas, nomeadamente:  

 Motor ciclo Otto - é o equipamento mais utilizado para queima do biogás com aproveitamento 

energético, devido ao maior rendimento elétrico e menor custo quando comparado a outras 

tecnologias. No entanto, um motor ciclo Otto movido a biogás requer um biogás com, no 

mínimo, 45% de teor em metano, pelo que esta opção não será viável para o caso em estudo. 

 Microturbinas - são equipamentos a adotar para situações associadas a pequenas reservas de 

biogás. Estes equipamentos têm como outra característica interessante, o facto de operarem 

com biogás “pobre” em gás metano, concretamente, com quantidades mínimas de 35% a 

40%. Considerando que a percentagem máxima de metano, atingida apenas num único poço 

de biogás, é da mesma ordem de grandeza do limite inferior definido para o equipamento, 

considera-se que esta opção também não será viável para o caso em estudo. 

  



30 

1.9 Recomendações 

Com vista a uma otimização do processo de produção de biogás poderão vir a ser adotadas várias medidas 

no sentido de uma maior produção e também de acondicionamento e valorização.  

 Tem vindo a ser testado que, ao invés de prevenir a entrada de água no aterro esta seja recirculada 

e distribuída ao longo deste tendo como objetivo acelerar a taxa de degradação do resíduo e assim 

estimular a geração de gás metano.  

 Por outro lado, tendo informação de que a célula 2 do aterro em estudo ainda não se encontra 

completamente preenchida, propõe-se que seja adotada uma metodologia que inclua uma triagem 

muito grosseira dos resíduos à chegada com o intuito de separar os materiais contendo orgânicos, 

sendo estes depositados neste espaço. Os restantes resíduos, poderão ser depositados 

separadamente na célula 3 do aterro. Desta forma permite-se que não haja uma tão grande 

contaminação, o que permitirá uma produção de biogás mais otimizada. Neste espaço poderá 

então ser implementado um pequeno sistema de recolha e queima do biogás produzido.  

 Para recuperação de energia através do metano é importante o controlo ativo deste, o que pode ser 

conseguido quando as taxas de produção dos gases principais são grandes, originando percursos 

de maior permeabilidade que conduzem o fluxo gasoso na direção desejada. Uma vala com 

cascalho pode servir para canalizar o gás para um sistema de ventilação com um queimador. 

 Para a extração de gás de aterro, poderão ser usados poços de gás horizontais e verticais.  

 O tamanho das partículas e a sua densidade afetam o transporte de nutrientes para as bactérias 

que decompõem os resíduos e da humidade do aterro, afetando assim a produção de biogás. 

Partículas de menores dimensões permitem uma maior área específica de ataque pelas bactérias, 

acelerando a decomposição resultando no aumento da taxa de produção de biogás. O tamanho das 

partículas também vai influenciar o recalque do aterro. Assim, proceder a uma trituração, ainda que 

grosseira dos resíduos orgânicos à entrada poderá resultar em melhores produções de gás. 

 Por fim, de referir que o estudo efetuado resulta de uma avaliação pontual, pelo que os dados 

obtidos não poderão ser extrapolados a anos posteriores. Uma vez que os poços n.os 3, 4 e 5 se 

encontram localizados no aterro numa zona onde se observa que a degradação dos resíduos aí 

depositados possa estar ainda numa fase muito inicial, poderão ser levadas a cabo análises e 

estudos futuros no sentido de despistar a produção de biogás nestas mesmas zonas. 
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1.10  Conclusões 

O estudo efetuado permite concluir que o biogás atualmente produzido no aterro de resíduos industriais não 

perigosos da empresa em estudo não apresenta características, qualitativas e quantitativas, que viabilizem, 

tecnicamente, a implementação de soluções para aproveitamento energético do biogás. Acresce que a 

implementação das tecnologias de geração energética a partir do biogás aportam custos elevados que, na 

situação em causa, não terão retorno financeiro nas atuais condições de produção de biogás. 

Face ao exposto, conclui-se que o biogás gerado no aterro de resíduos industriais não perigosos da EC1 não 

apresenta características que viabilizem, técnica e economicamente, a implementação de um sistema de 

captação, condução e aproveitamento do biogás. 
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2. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERADOR DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

2.1 Introdução 

Com o visível aumento populacional, tem-se verificado como consequência um aumento da procura e 

consequente pressão nos recursos naturais. 

Neste sentido, é imprescindível que a sociedade prossiga na busca de meios que se apresentem mais 

sustentáveis, assentes numa economia mais "verde" que assegure o desenvolvimento económico, a 

melhoria das condições de vida e de emprego e a regeneração dos recursos naturais.  

O atual modelo linear de economia de “extração, produção e eliminação” não se apresenta eficiente ou 

suficiente para enfrentar os problemas ambientais e sociais decorrentes deste crescimento, pelo que o 

conceito estratégico de economia mais circular tem vindo a ser introduzido, assentando em pilares 

essenciais como a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia (portal 

eco.nomia, s.d.). 

 

A correta gestão de resíduos sólidos, conforme estabelecido no decreto-lei n.o 178/2006 de 5 de 

setembro, na sua atual redação, concretamente no incentivo a atitudes como a reutilização, 

reciclagem, valorização, assim como a redução da sua produção na fonte contribui significativamente 

para este fluxo circular de matéria, substituindo-se, desta forma, o conceito de fim-de- vida da 

economia circular. Apesar do conceito de economia circular ultrapassar o âmbito e foco das ações de 

gestão de resíduos e de reciclagem e valorização, estas constituem parte essencial na manutenção do 

valor de produtos e materiais durante o maior período de tempo possível, aportando com isso 

benefícios a curto e longo prazo essencialmente contribuindo para a redução das emissões, resíduos e 

combate às alterações climáticas. 

2.1.1 Fim-de-vida dos resíduos - aterros e incineradoras  

Destinar os resíduos para depósito e eliminação em aterros e incineradoras acarreta cuidados e 

preocupações acrescidas. Apesar de em ambos ser possível o aproveitamento energético, estes dois 

destinos devem ser sempre o último recurso, sendo importante tentar sempre a máxima valorização 

dos resíduos antes de lhes atribuir um fim de vida. 
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No que diz respeito aos aterros, é de salientar a formação de biogás (composto essencialmente por 

metano e dióxido de carbono) e lixiviados, como resultado da deposição de resíduos orgânicos. Assim, 

os aterros modernos requerem a recolha dos gases gerados e a sua queima ou libertação para a 

atmosfera dado o seu potencial poluidor e de efeito de estufa. Por outro lado, este gás pode ser 

aproveitado produção de electricidade através, por exemplo, de turbinas. 

 

No que toca aos lixiviados, são aplicados selantes feitos da argila ou de materiais sintéticos 

impermeáveis de forma a evitar possíveis contaminações de solos e águas pelo movimento do lixiviado 

para o lençol freático. (solid waste engineerign). Paralelamente, os lixiviados devem ser drenados e 

captados, para prevenir a sua acumulação. Apesar de bastante eficientes, estas técnicas de retenção 

do líquido nunca serão perfeitas, para que a contaminação das águas subterrâneas por lixiviado seja 

totalmente evitada. Por fim, o aterro não desaparece facilmente, limitando o uso da terra para outros 

fins. 

Por sua vez, a queima de resíduos nas incineradoras, dá origem à formação de diversos poluentes 

como furanos, dioxinas, metais pesados e cinzas tóxicas. Comparativamente ao aterro, tem como 

vantagem a redução do espaço necessário, “aliviando” os aterros onde o potencial de produção de 

gases de efeito de estufa é muito maior. 

Neste sentido, uma vez que tanto a deposição em aterro como o encaminhamento para incineradoras 

revelam condições ambientais preocupantes, deve evitar-se ao máximo o encaminhamento para estes 

dois destinos (QUERCUS, s.d.). 

2.1.2 Valorização de resíduos  

Numa perspetiva de dar resposta às necessidades das políticas de gestão de resíduos sólidos, alcança 

uma posição de destaque o conceito de Valorização. 

Conforme definido na atual redação do decreto-lei 178/2006 de 5 de setembro, a valorização de 

resíduos constitui qualquer operação de reaproveitamento de resíduos previstos na legislação em vigor, 

especificamente: 

“i) Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia; 

ii) Recuperação ou regeneração de solventes; 
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iii) Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como 

solventes, incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas; 

iv) Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas; 

v) Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas; 

vi) Regeneração de ácidos ou de bases; 

vii) Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição; 

viii) Recuperação de componentes de catalisadores; 

ix) Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos; 

x) Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente; 

xi) Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas de i) a x); 

xii) Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de i) a xi); 

xiii) Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de i) a xii), com 

exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde esta é 

efetuada.“ 

2.1.3 Licenciamento 

A Agência Portuguesa do Ambiente é a autoridade competente para a Licença Ambiental, tendo sido o 

princípio da licença ambiental consagrado em Portugal pelo decreto-lei nº 194/2000, de 21 de Agosto, 

entretanto revogado pelo decreto-lei n.o 173/2008, de 26 de Agosto (Diploma PCIP,2013). 

Na sequência, foi criado o Regime de Licenciamento Único de Ambiente (LUA), que visa a simplificação 

dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão 

do Título Único Ambiental (TUA), aprovado pelo decreto-lei n.o 75/2015, de 11 de maio, entretanto 

diversas vezes retificado. No seguimento do regime de Licenciamento Único de Ambiente, foi 

desenvolvido o módulo LUA no  SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, com o 

objetivo de permitir a submissão e tramitação desmaterializada de todos os pedidos de licenciamento e 

autorização relativos a projetos e atividades abrangidas pelo referido regime, incluindo o Licenciamento 

Ambiental. 

https://dre.pt/application/file/67188490
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De acordo com o constante no decreto-lei n 178/2006 de 5 de setembro, sofrido de alteração pelo 

decreto-lei n.o 73/2011 de 17 de Junho, as operações de gestão de resíduos ficam sujeitas a um 

procedimento administrativo célere de controlo prévio, que se conclui com a emissão de uma licença, 

e, sobretudo, a procedimentos administrativos que asseguram uma efetiva monitorização da atividade 

desenvolvida após esse licenciamento.  

Ainda definido no decreto-lei n.o 73/2011, vem que: 

 'Operador' é qualquer pessoa singular ou colectiva que procede, a título profissional, à gestão 

de resíduos 

 'Gestão de resíduos' a recolha, o transporte, a valorização e a eliminação de resíduos, 

incluindo a supervisão destas operações, a manutenção dos locais de eliminação no pós-

encerramento, bem como as medidas adotadas na qualidade de comerciante ou corretor (APA, 

s.d.). 

2.1.4 Valorização orgânica - compostagem 

A valorização orgânica carateriza-se por ser o processo através do qual a fração orgânica contida nos 

resíduos é decomposta, dando origem a composto (via aeróbia – compostagem) ou para produção de 

biogás e composto (via anaeróbia – digestão anaeróbia). 

A compostagem é um processo aeróbio, no qual o produto final é a fração orgânica parcialmente 

decomposta. 

A valorização orgânica, através da compostagem dos resíduos constitui uma forma de valorização de 

extrema relevância, tendo sido também incluída na linha de atuação definida pelo PERSU – Plano 

Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (LIPOR, s.d.). 

A compostagem tem assumido o papel de tratamento “natural” de resíduos, uma vez que qualquer 

pessoa pode construir a sua pilha de compostagem no quintal, podendo utilizar o produto desta como 

fertilizante. 

A degradação aeróbia ocorre por meio de uma série de reações exotérmicas que podem aumentar a 

temperatura da pilha de compostagem até cerca de 70 º C. À medida que a reação se desenvolve, 

aparecem primeiramente as bactérias mesófilas, às quais se seguem as bactérias termofilas, 

actinomycetes e fungos termofílicos cerca de uma semana após. Por fim, acima de 70 º C, 

predominam as bactérias formadoras de esporos. 
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À medida que a decomposição abranda e com a diminuição da temperatura voltam a aparecer as 

bactérias mesófilas e os fungos. Em fases posteriores estão presentes também organismos como 

protozoa, nematodes, milipedes. 

As temperaturas elevadas destroem a maioria das bactérias, dos ovos, e dos quistos patogénicos tendo 

como resultado que o produto final da compostagem é, à partida, patogenicamente “limpo”.  

A conversão bioquímica ocorre geralmente em duas fases. Na primeira, as moléculas orgânicas 

complexas presentes são decompostas em partículas mais simples. Na ausência de azoto, esta 

primeira fase corresponde ao processo completo. Caso esteja presente azoto ocorre uma segunda fase 

que corresponde à síntese dos produtos da degradação em novas células. Isto acontece porque uma 

elevada taxa de atividade microbiana requer uma grande fonte de azoto. A exigência em oxigénio pode 

ser expressa em razão C/N, sendo que acima de uma razão C/N de 80:1 o azoto é extremamente 

limitante da reação de decomposição, e a uma razão de 20:1 o oxigénio não é limitante. 

A relação C/N geralmente diminui durante o processo de compostagem, à medida que o carbono 

orgânico é convertido a dióxido de carbono.  

 

Parâmetros que influenciam o processo 

 Teor de humidade 

O teor de humidade é um parâmetro fundamental na compostagem uma vez que influencia largamente 

a atividade dos organismos. Numa mistura com pouca humidade, o ambiente não é propício à 

sobrevivência dos microorganismos, pelo que podem não sobreviver, compromentendo o processo de 

compostagem. Havendo demasiada humidade, o oxigênio do ar não alcança facilmente os 

microorganismos, tornando-se a mistura, anaérobia.  

 pH 

O pH da pilha vai variando ao longo do tempo entre 7.0 a 9.0. Caso a pilha se torne anaérobia, o pH 

do composto diminui.  

Maturação do composto 

O tempo de maturação do composto resultante do processo de compostagem está dependente de 

diversos fatores. Em pilhas de compostagem tipo “windrow”, considera-se que duas semanas, no 

minimo, são suficientes para uma adequada maturação de composto. Quando o composto adquire 

uma cor castanho escuro e ocorre uma ligeira diminuição da temperatura é indicação de que a 
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conpostagem está completa. Por outro lado, de forma a verificar com mais precisão se o composto 

está pronto, pode determinar-se a concentração de amido presente no composto, uma vez que, sendo 

este rapidamente compostável, a sua ausência indica um composto maduro.  A maturação é 

fortemente influênciada por fatores como a putrescência dos resíduos, o isolamento e arejamento 

fornecidos à pilha ou a relação C/N (Aivalioti, M., et al.(2014). 

2.2 Enquadramento  

No âmbito do estágio curricular realizado na CPA, foi-me proposto o acompanhamento e participação 

no processo de renovação da Licença de Operador de Gestão de Resíduos (OGR) de uma unidade de 

compostagem da Empresa cliente 2 (EC2) que, por questões de confidencialidade de dados, será 

apenas somente assim designada ao longo do presente relatório. O relatório incide sobre o processo de 

preenchimento do formulário de admissão a Licença da plataforma eletrónica do SILiAmb, 

contemplando enquadramento do processo completo de Licenciamento e alteração dos devidos pontos 

respeitantes às alterações introduzidas na Empresa.  

O Operador de Gestão de Resíduos (OGR) em estudo é atualmente possuidor de um Título Único 

Ambiental (TUA), composto pela Licença Ambiental, na qual se enquadra na categoria - Tratamento 

Biológico (categoria 5.3 b) i)) - em regime PCIP (Prevenção e Controlo Integrados da Poluição), 

entretanto desmaterializado pelo formulário eletrónico no SILIAMB de preenchimento obrigatório via 

módulo LUA (Licenciamento Único de Ambiente) e também Licença de Operador de Gestão de 

Resíduos com enquadramento no artº35º do Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR). 

Nas instalações que possui, a empresa cliente procede à operação de gestão de resíduos que consiste 

na armazenagem temporária de lamas de depuração provenientes de ETAR, ou de composição similar, 

destinadas a valorização agrícola, assim como a armazenagem de outros resíduos, não perigosos, 

destinados a valorização na própria instalação (operação R3 - Compostagem) ou numa outra instalação 

licenciada para o efeito. 

São objeto da licença, realizadas na empresa, as seguintes operações: 

R 3 — Reciclagem/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes (incluindo 

digestão anaeróbia e ou compostagem e outros processos de transformação biológica).  

R 12 — Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas de R 1 a R 11. 
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O Operador em causa tem ainda em vista a introdução e receção de novos resíduos para tratamento 

nas suas instalações, nomeadamente Subprodutos de origem animal (SPA), pretendendo obter a 

renovação da sua licença pela entidade responsável* sem necessitar de aumentar a área coberta das 

instalações.  

O trabalho efetuado resulta da elaboração de um estudo de viabilidade do aproveitamento energético 

do biogás gerado no aterro de resíduos industriais não perigoso, o qual teve como objetivo geral a 

análise da viabilidade da implementação de um sistema de captação e drenagem do biogás gerado no 

aterro. Por sua vez, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

2.3 Objetivos 

A segunda parte deste relatório incide na exposição do processo de preenchimento do formulário de 

admissão a Licença da EC2. Os objetivos principais da segunda parte deste relatório prendem-se 

essencialmente na participação e contribuição num processo de renovação de uma licença de 

Operador de Gestão de Resíduos (OGR), com vista à aquisição de conhecimentos na vertente de 

licenciamento, enriquecendo as competências adquiridas no âmbito do estágio curricular e o efetuar 

propriamente dito do processo de renovação de licença e sua submissão na plataforma online.  Por 

sua vez, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Enquadramento legislativo Nacional; 

 Enquadramento do Processo de Licenciamento; 

 Análise de questões técnicas relativas às alterações introduzidas na empresa. 

2.4 Metodologia 

O presente relatório materializa-se em resultado do procedimento necessário para a obtenção de 

renovação da Licença de Operador de Resíduos, pelo que a metodologia adotada segue os passos da 

elaboração/preenchimento dos módulos necessários à obtenção da referida licença, contemplando já a 

introdução dos novos resíduos de origem animal.   

 Apreciação prévia da situação atual em que a empresa se encontra e organização da 

informação referente a licenças anteriores. 
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 Levantamento e análise detalhada das tipologias e dos quantitativos de resíduos recebidos na 

instalação e aferição e caraterização dos novos resíduos a serem introduzidos; estudo da 

legislação a aplicar a subprodutos de origem animal. 

 Avaliação de possibilidades, nomeadamente definição de estratégias de redesenho das pilhas 

de compostagem com o objetivo de manter inalterada a área coberta da Empresa. 

 Acesso ao formulário de licenciamento da plataforma do SILiAmb, no módulo LUA, gerado de 

forma dinâmica em função dos resultados do simulador de Ambiente; preenchimento e 

submissão do mesmo. 

2.5 Processo de licenciamento - SILiAmb 

O decreto-lei nº 75/2015, de 11 de maio, que vem aprovar o Regime de Licenciamento Único de 

Ambiente, visando a simplificação dos procedimentos de licenciamento ambientais, e regulando o 

procedimento de emissão do título único ambiental, aplica-se a todos os procedimentos de 

licenciamento e autorização no domínio do ambiente e estabelece que todos os pedidos de 

licenciamento sejam e estejam dispostos, de forma desmaterializada num único título em formato 

eletrónico que reúna toda a informação relativa aos requisitos legalmente aplicáveis à atividade em 

matéria de ambiente. (manual LUA). 

Posto isto, o “regime de LUA traduz-se num procedimento de emissão do Título Único Ambiental (TUA), 

que constitui um título único de todos os atos de licenciamento e de controlo prévio no domínio do 

ambiente aplicáveis ao pedido, condensando toda a informação relativa aos requisitos aplicáveis ao 

estabelecimento ou atividade em questão, em matéria de ambiente.”   

 

 

Traços gerais do processo de obtenção de LUA 

O funcionamento da plataforma do SILiAmb respeitante ao processo de obtenção do LUA encontra-se 

harmonizado de forma articulada e dinâmica, dividindo-se, de um modo geral, em duas grandes 

partes: 

*Regime PCIP - Entidade responsável: APA; Regime OGR – Entidade responsável: CCDR 
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1. Simulador de Ambiente 

2. Formulário eletrónico de preenchimento. 

 

Simulador de Ambiente 

 

Na componente de simulação, é permitido ao utilizador, ainda que não registado no SILiAmb, simular 

com o objetivo de conhecer qual ou quais os enquadramentos ambientais aplicáveis do projeto que 

pretende licenciar.  

Assim que aberta a plataforma, estão disponíveis, para efeitos de simulação cinco possíveis cenários, 

conforme o abaixo indicado: 

 Novos pedidos de Licenciamento de Ambiente; 

 Alteração de Licenciamento de Ambiente; 

 Renovação com Alteração de Licenciamento de Ambiente; 

 Renovação sem Alteração de Licenciamento de Ambiente; 

 Desativação/Cessação da Atividade. 

 

Segundo esclarecimentos junto da APA, uma vez que a empresa já tinha procedido ao preenchimento 

na plataforma eletrónica, sendo já possuidora de um TUA, excecionalmente não foi necessário 

preencher a componente correspondente à simulação uma vez que já era conhecido o enquadramento 

do projeto. Ainda assim, para efeitos deste relatório, e porque foi alvo também de trabalho de pesquisa 

enquanto estagiária entender todo o processo, será aqui simulado o preenchimento do Simulador. 

Importa referir que dados que permitam a identificação da empresa foram devidamente alterados por 

questões de confidencialidade. 
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Figura 8. Print screen do Separador 1, correspondente ao "início”. 

 

O processo de simulação inicia-se no separador 1 (início) com a escolha da situação que mais se 

adequa ao projeto a licenciar, sendo que, no caso concreto da Empresa alvo deste relatório, tal como 

referido no enquadramento do caso prático, pretende-se proceder à renovação da licença sem 

alteração da área coberta da instalação, no entanto, com introdução de novos resíduos, 

correspondendo à opção de Renovação com Alteração de Licenciamento de Ambiente. 

Segue-se o Separador 2 (CAE) respeitante à introdução do(s) Código(s) de Classificação da Atividade 

Económica (Códigos CAE) do projeto que se pretende licenciar. No caso de já existir TUA para o projeto 

em causa e a renovação ter sido iniciada através deste, é necessário apenas introduzir os CAE 

referentes à alteração. No caso prático, esta situação não se verifica, uma vez que não houve alteração 

dos CAE da atividade. 

 

 



42 

Figura 9.Print screen do Separador 2, correspondente aos "CAE". 

 

Depois de introduzidos os códigos CAE, tornam-se disponíveis os separadores relativos às perguntas 

dinâmicas e às perguntas de alteração. 

No terceiro separador, correspondente à localização, o utilizador deve fornecer informações relativas ao 

local, objeto do pedido. Pode fazê-lo com recurso a seleção do local já constante no SILiAmb associado 

à organização, desenhar sobre o mapa fornecido ou carregar um ficheiro georreferenciador. O local 

exato da instalação não foi marcado na imagem que se segue uma vez que permite identificar a 

instalação  

Segue-se o Separador 4 - PAG (Prevenção de Acidentes Graves), que tem por objetivo perceber qual o 

enquadramento no Regime de Prevenção de Acidentes Graves. 

É questionado neste separador, primeiramente sobre a existência ou anterior existência de substâncias 

perigosas na instalação ou processo a licenciar. Em caso de resposta afirmativa a estas perguntas 

serão requeridas informações adicionais sobre estas mesmas substâncias tais como identificação da 

substância, quantidades, etc..  
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Figura 11.Print screen do Separador 3, correspondente ao "Localização ". 

 

No caso prático em estudo não se verifica o manuseamento de qualquer substância perigosa na 

instalação, conforme indicado na imagem abaixo. 

 

No Separador 5, Perguntas dinâmicas, objetiva-se o enquadramento da atividade nos vários regimes de 

ambiente do regime LUA, sendo apresentadas, a título de exemplo as seguintes.  

Apresentam-se, de seguida, os vários enquadramentos de ambiente possíveis: 

“Enquadramento por regime de ambiente  

Figura 10.Print screen do Separador 4, correspondente ao "Prevenção de Acidentes Grave 
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 Avaliação de Impacte Ambiental;  

 Prevenção de Controlo Integrados da Poluição; 

 Comércio Europeu de Licenças de Emissão;  

 Regime de Avaliação de Incidências Ambientais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquadramento das instalações onde se desenvolvem operações de gestão de resíduos 

Figura 12. Print screen do Separador 5, correspondente ao "Perguntas Dinâmicas".. 
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Gestão de Resíduos (regime geral de resíduos, aterros, incineração).  

 

Enquadramento das instalações de resíduos da indústria extrativa 

Instalações de resíduos de Industria Extrativa. 

 

Utilização dos Recursos Hídricos  

Recursos Hídricos.” 

De notar que o simulador não avançará para o último separador (resultados), caso exitam questões por 

responder nos casos de novos pedidos ou renovações com alteração.  

 

O Separador 6 - Perguntas de alteração que se segue é variável uma vez que apenas é preenchido para 

o caso de opção com Alteração, permitindo avaliar o tipo de alteração em causa. Esta situação aplica-

se ao caso prático. 

Figura 13. Print screen do Separador 6, correspondente às "Perguntas de alteração". 
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Neste ponto, dá-se como concluída a simulação.  

 

Formulário de Ambiente 

Quando concluída a simulação, é permitido o acesso ao Formulário LUA específico para cada pedido 

efetuado e em resposta ao resultado obtido do simulador. 

O formulário LUA encontra-se organizado da seguinte forma:  

 “Módulos comuns de informação transversal a todos os regimes, de preenchimento 

obrigatório; 

 Módulos específicos de cada regime ambiental, tais como: 

1. Avaliação de Impacte ambiental (AIA) 

2. Prevenção de Acidentes Graves (PAG) 

3. Licença Ambiental (LA); 

4. Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE); 

5. Incineração de Resíduos (INC); 

6. Operação de Gestão de Resíduos (OGR); 

7. Compostos Orgânicos Voláteis (COV); 

8. Indústria Extrativa (IEXTR); 

9. Aterros; 

10. Recursos Hídricos (RH).” 

No caso em estudo, aplica-se o módulo específico de Operação de Gestão de Resíduos (OGR). Neste 

caso, funcionando o formulário de forma dinâmica, e como já referido, conforme resultado do 

simulador, apenas estarão visíveis e disponíveis para preenchimento para o utilizador os separadores 

aplicáveis à situação declarada de licença no simulador. Isto é válido tanto para os módulos específicos 

como para os módulos comuns. 

Tal como referido anteriormente, no caso de já existir um TUA e se tratar de uma renovação com 

alteração, tal como no caso em estudo, o processo não necessita de ser iniciado no simulador, sendo o 

pedido efetuado através do separador “Licenciamento Único > Títulos” selecionando o Estabelecimento 



47 

e Título correspondente, seguida da opção de alteração ou renovação. Neste, encontrar-se-á 

preenchido o formulário da licença anterior, do qual apenas será necessário fazer as devidas alterações 

( no caso, as novas tipologias de resíduos introduzidas). 

Ainda assim, à semelhança do que acontece com o simulador, será reproduzido no presente relatório o 

processo de preenchimento do formulário. 

 

O formulário em si inicia-se no separador “Módulos Comuns,  Módulo I - Identificação” onde são 

preenchidos todos os dados relativos ao estabelecimento e ao requerente. Neste separador poderão 

estar já pre preenchidos alguns dados, por informações provenientes do registo na Plataforma SILiamb. 

 

Quando o estabelecimento escolhido já apresenta um Título Único Ambiental, conforme descrito 

anteriormente, nesta fase, caso se tente prosseguir no sistema será apresentada uma mensagem de 

erro referindo isso mesmo, e alertando o utilizador para que proceda ao preenchimento através do 

separador “títulos”. 

Figura 14.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo I - Identificação” 
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Nos separadores que se seguem, no caso, os “Módulos Comuns” o utilizador terá sempre a opção de 

anexar um ficheiro como resposta, caso pretenda, sendo todos estes anexos carregados no separador 

“Ficheiros”. 

De seguida encontram-se apresentadas as informações contantes no Módulo II – Memória Descritiva 

do pedido da EC2. 
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Ainda afeto ao separador “Módulos Comuns”, segue-se o Módulo III – Energia. O objetivo deste módulo 

é o preenchimento da informação necessária em termos de energia, mais concretamente, tipos de 

energia consumida/produzida/utilizada, assim como discriminação de ações de minimização de 

energia implementadas ou em implementação. No caso, a resposta foi dada nos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo III – “Energia” 

Figura 15.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo II – “Memória descritiva” 



50 

Módulo IV – Recursos Hídricos 

No que respeita aos recursos hídricos, é solicitada informação relativa a consumos, origem da água 

consumida, caracterização, estações de tratamento existentes ou previstas e medidas de minimização. 

De grande importância detalhar informações relativas às águas residuais produzidas.  

De seguida são apresentadas as informações relativas a recursos hídricos da instalação em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo IV – “Recursos Hídricos” 
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No módulo das “Emissões”, são explicitados dados relativos a emissões para o ar tais como origens, 

fontes pontuais de emissão e sua caraterização, sistemas de tratamentos existentes e gestão das 

emissões.  
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Segue-se o Módulo VI – Resíduos Produzidos, no qual devem ser clarificados os resíduos resultantes da 

atividade em questão, respondendo a pontos como a identificação do resíduo, fontes, informação 

relativa a armazenamento, etc. 

 

No Módulo VII - Efluentes Pecuários, é requerida informação respeitante aos subprodutos de origem 

animal e efluentes pecuários produzidos na instalação. 

 

Segue-se o Módulo VIII – Ruído onde deve ser preenchida informação relativa ao ruido particularmente 

descrição das fontes e etapas geradoras de ruído e sua caraterização. A secção relativa a este módulo 

da empresa em estudo está apresentada de seguida. 

 

Figura 18.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo V – “Emissões” 
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Figura 19.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo VI – “Resíduos Produzidos” 
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O separador “Módulos Comuns” termina com o “Módulo IX – Peças desenhadas”, que, dependendo 

do caso, podem ser relevantes para o pedido de licenciamento. Neste módulo não serão apresentados 

dados, uma vez que estes permitem identificar a empresa em estudo, apresentando-se, no entanto, os 

termos apresentados no formulário para as informações a facultar. Por fim, existe o Módulo X – 

Ficheiros onde são anexados os documentos que foram elaborados ao longo do preenchimento do 

formulário. 

 

Figura 20.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo VII – “Efluentes Pecuários” 
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Módulo específico – Operador de Gestão de Resíduos 

 

Enquadrando-se as operações de gestão de resíduos em causa para o operador OGR alvo da renovação 

da licença, no Regime Geral de Gestão de Resíduos, são solicitadas informações específicas a este 

relativas, nomeadamente o tipo de atividade desenvolvida, se operação de valorização ou eliminação, 

tipo de tratamento e respetivas capacidades instaladas. 

 

Figura 21.Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo VIII – “Ruído” 
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Figura 22. Print screen do separador “Módulos Comuns, Módulo IX – “Peças desenhadas” 
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Conforme referido inicialmente, a instalação pretendia inserir novos LER que são subprodutos de 

origem animal, e que ficam sujeitos à obtenção de Número de Controlo Veterinário, pela entidade 

competente, a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária (DGAV). As instalações que pretendam 

operar com este tipo de resíduos tem como obrigação o registo, notificação e estão sujeitos à 

aprovação por parte desta, ou seja, sujeitas a uma vistoria prévia ao início da laboração. 

 

Por fim, é possível seguir na plataforma o processo de licenciamento ou em que estágio se encontra o 

processo, encontrando-se o processo em causa em fase “em análise”. Durante esta fase, os técnicos 

responsáveis pela análise do processo submetido poderão pedir esclarecimentos adicionais, uma única 

vez, ao qual o autor do processo submetido deve responder. 

 

SPA3 - LER 02 01 02 / LER 02 01 06 /  LER 02 02 02 / LER 02 02 03 / LER 02 05 01 

Figura 23. Print screen do separador “Módulo específico” – “OGR” 
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ANEXO I – QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS DEPOSITADOS DESDE O INÍCIO DO ATERRO POR GRANDES TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS. 

 

Tipologia Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

B
io

d
e

g
ra

d
á

ve
is

 

Materiais impróprios para  
consumo ou processamento 

34020 88380 192120 244 900 146780 66040 124700 142 600 212820 247500 106060 

Madeiras 0 122480 11080 37 740 31200 0 7200 10 060 14260 8840 9240 

Papel e cartão 21400 1296520 822440 19 700 32160 18360 14980 94 100 86860 303420 90680 

lamas de tratamento biológico 384880 1723120 1529220 666 220 750820 1599080 2525980 2 532 560 2564400 2587200 761560 

Urbanos e equiparados 9088540 13795380 11283300 7 585 540 7432740 6173840 4527620 4 394 260 5202420 7081460 1274360 

Outros  223800 4239660 618040 8 369 780 916940 860400 1333040 1 542 000 860920 541700 173100 

N
ã

o
 B

io
d

e
g

ra
d

á
ve

is
  

Plásticos 2641880 771300 736440 697500 427720 548340 458220 445140 636040 489360 99080 

Textil/curtumes 617280 1594940 1895100 1913520 1742520 1032900 1177320 998500 1104080 1327960 264400 

Tintas e vernizes 68260 324600 310580 273780 246500 337620 144940 68660 94240 151600 134460 

Resíduos de processos térmicos 117720 101658000 610020 481640 408720 584700 377840 807060 3868180 1601640 369700 

Tratamento físico Metal/plástico 1513500 2792860 4814580 2871420 2378500 2811820 2494260 2989000 2028840 1510160 369700 

RCD 2331800 2479680 2603000 1073880 1532320 1445560 2642960 2893700 1808860 19634360 450980 

Resíduos de instalações 
de gestão de resíduos  

8847140 17615900 12423880 901280 5675360 7483140 10306780 20489220 24807080 41488840 15030440 

Urbanos e equiparados 9192760 201360 81640 150100 208660 185340 164340 198640 5292680 78780 18880 

Outros 28280 245680 601060 407840 174140 142160 85080 9960 116520 46660 7440 

 

 



61 

ANEXO II – PAINEL “USER INPUTS” DO SOFTWARE LANDGEM, “LANDFILL GAS EMISSIONS 

MODEL” 
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