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Águas do Douro e Paiva  
DAS 
 

UM EXEMPLO NA VALORIZAÇÃo DE RESÍDUOS 

 

EMPRESA 

A Águas do Douro e Paiva S.A. (AdDP) é concessionária, até ao ano 2026, do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água à Área Sul do Grande Porto. É responsável pela 

concepção, construção e gestão do sistema de captação, tratamento e distribuição em 

alta de água própria para consumo humano a 18 municípios, que são simultaneamente 

accionistas e clientes da empresa: Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães, Espinho, Felgueiras, 

Gondomar, Lousada, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, 

Paredes, Porto, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Valongo e Vila Nova de Gaia. 

Em Junho de 2007, a empresa alargou o seu serviço de abastecimento ao município de 

Vale de Cambra. 

A AdDP dispõe actualmente de dois subsistemas independentes de produção e distribuição 

de água para consumo humano: Lever e Vale do Sousa. O primeiro situa-se na margem 

da albufeira de Crestuma-Lever, no rio Douro, onde se localiza o Complexo de Lever, que 

é responsável pela produção de cerca de 95 por cento de toda a água que é produzida 

pela empresa. O segundo abastece os concelhos de Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, 

Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira e é alimentado por captações realizadas nos rios 

Paiva, Ferro, Vizela e Ferreira, influindo três estações de tratamento: Castelo de Paiva, 

Ferreira e Ferro. 

De acordo com o “Relatório Anual do Sector de Águas e Resíduos em Portugal” (2006), da 

responsabilidade do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, entidade que regula as 

entidades gestoras concessionárias de sistemas multimunicipais e municipais, a AdDP tem 

em Portugal o segundo maior nível de actividade em água facturada, o terceiro maior 
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volume de negócios e a segunda menor percentagem de análises em incumprimento dos 

valores definidos na legislação. 

 

ENVOLVIMENTO 

As lamas de clarificação de água são o resíduo produzido em maior quantidade pela AdDP. 

As lamas de clarificação são um produto resultante do processo de tratamento de água 

para consumo humano, composto principalmente por água (80 a 85 por cento em 

massa), por material sólido presente na água do rio e por hidróxidos do coagulante 

utilizado no tratamento. As lamas provenientes da Estação de Tratamento de Água (ETA) 

de Lever representam anualmente cerca de 90 por cento da quantidade total de resíduos 

produzidos pela empresa. Até final de 2005, todas as lamas da AdDP estavam a ser 

depositadas em aterro sanitário.  

De acordo com a estratégia da União Europeia – segundo a qual a deposição em aterro 

apenas deverá ser feita em situações excepcionais ou temporárias – a procura de uma 

solução ambientalmente mais aceitável para o destino final a atribuir a estas lamas de 

clarificação de água tornou-se um dos objectivos da AdDP.  

 

PROJECTO 

Com o propósito da valorização das lamas de clarificação de água provenientes da ETA de 

Lever, a AdDP estabeleceu em 2003 uma colaboração com a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP). O estudo teria como principal objectivo identificar uma 

alternativa à deposição em aterro sanitário, que se tornasse a solução ambientalmente 

mais adequada e permitisse escoar a totalidade da produção anual destas lamas. 

 

ACTIVIDADES 

Durante o ano de 2004, a FEUP efectuou um conjunto de ensaios laboratoriais de forma a 

testar as seguintes possibilidades: o pré-tratamento para redução do volume de lama, a 

recuperação do alumínio da lama e sua posterior utilização como coagulante para 

tratamento de águas residuais e a valorização por incorporação em argamassas 

cimentícias, em agregados cerâmicos e em misturas para ceramização. Concluiu-se que a 

valorização por incorporação de três por cento das lamas em misturas para ceramização 

seria, além de possível, a alternativa mais adequada, pois possibilita o escoamento total 
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da lama produzida para uma única empresa de ceramização, não implica tratamento 

prévio, permite valorização a cem por cento do resíduo e traduz-se na redução dos custos 

de deposição em aterro e de transporte. O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro foi 

então envolvido no projecto no sentido de identificar uma empresa da indústria cerâmica 

que se disponibilizasse a realizar ensaios industriais de incorporação de lamas na pasta 

cerâmica. Os ensaios permitiram garantir que a incorporação das lamas não desvirtuava 

as características exigidas aos produtos, nem alterava as emissões gasosas libertadas. 

 

RESULTADOS 

Desde Janeiro de 2006 que as lamas de clarificação de água da ETA de Lever deixaram de 

ser encaminhadas para aterro sanitário e passaram a ser incorporadas em pasta cerâmica 

e a ser aplicadas num processo de fabrico de tijolo para a construção civil. A alteração do 

destino final das lamas da ETA de Lever foi colocada em prática mal se obteve, por parte 

do Instituto do Ambiente, a actualização da licença ambiental da entidade receptora das 

lamas.  

A valorização permitiu reduzir significativamente a quantidade de resíduos depositados 

em aterro, reintroduzindo um novo material numa cadeia de produção, o que permite 

reduzir também as necessidades de recursos e matérias-primas. 

 

 

 


