
Governo
quer aplicar
sistema que
filtra água
das lagoas
Ensaios realizados nos
últimos dois anos na
Lagoa das Furnas deram
resultados positivos, com
sistema que filtra a água
e reaproveita o fósforo

para fertilizante páginas2E3



Governo quer
aplicar sistema
de filtragem da
água das Lagoas

Sistema a instalar nas Furnas deverá tratar entre 375 e 500 metros cúbicas (m3) de água por hora

Ensaios realizados nos últimos dois anos na Lagoa das Furnas por uma
equipa do Instituto Superior Técnico foram positivos. Sistema inovador
filtra a água da lagoa e reaproveita o fósforo para um novo fertilizante
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O Governo dos Açores quer im-
plementar um sistema de fil-
tragem da água na Lagoa das

Furnas, que não só reduz atur-
bidez da água, como lhe retira
os nutrientes, que resultam
num sólido seco que pode vir a
ser utilizado como fertilizan-
te.

Este sistema de filtragem foi
testado a uma escala reduzida
durante os últimos dois anos na
Lagoa das Furnas por uma
equipa do Instituto Superior
Técnico de Lisboa e os resulta-
dos alcançados foram bastante

positivos.
Por isso, falta agora estudar a

aplicação do sistema numa es-



O diretor do Ambiente, Hernâni Jorge, está satisfeito com resultados

cala real, para que o Governo
o possa implementar nas Fur-
nas e em outras lagoas dos Aço-
res que sofram de problemas de

eutrofização, uma vez que a tec-

nologia utilizada no sistema de

filtragem pode ser instalada
num módulo transportável.

Em declarações ao Açoriano
Oriental, o diretor regional do

Ambiente, Hernâni Jorge, afir-
mou que os resultados dos en-
saios realizados na Lagoa das
Furnas "foram extremamente
positivos, quer quanto à remo-
ção de fósforo total, quer quan-
to à redução da turbidez da
água", sem qualquer alteração
do pH, ou seja, do seu nível de
acidez.

O processo de filtragem da
água experimentado na Lagoa



das Furnas é constituído por
um circuito integrado de mem-
branas com a utilização da uni-
dade de filtro de areia em con-
junto com a unidade de

ultrafiltração de fibras ocas, que
possibilitou a remoção de 87%
de fósforo total e a redução da
turbidez da água para valores
inferiores a 0,01 NTU (a uni-
dade que mede a turbidez), face

à turbidez inicial de cerca de 10
NTU.

Conforme explica o diretor
regional do Ambiente, "neste
momento está a ser estudado o
dimensionamento do sistema
de tratamento, que poderá va-
riar entre 375 m 3e 500 m 3de

água por hora, que se prevê pos-
sa ser instalado na Lagoa das
Furnas". Este sistema de trata-
mento será instalado num mó-
dulo, sensivelmente do forma-
to de um contentores de 40 pés,
"de forma a permitir a sua mo-
bilização para outras lagoas, em
São Miguel ou noutras ilhas",
refere Hernâni Jorge.

Este processo teve o seu iní-
cio no final de 2016, quando a
Direção Regional do Ambien-
te contratualizou com uma
equipa do Instituto Superior
Técnico de Lisboa a realização
de ensaios numa unidade-pilo-
to com o objetivo de encontrar
soluções técnicas de tratamen-
to da água da Lagoa das Furnas.

Os objetivos deste ensaio
eram, por um lado, a diminui-
ção do teor em fósforo total e
dos níveis de clorofila (matéria
verde), bem como a redução da
turbidez da água, por via de um
processo tecnológico de trata-
mento que não introduzisse
contaminantes na água "e con-
templasse, numa perspetiva de

sustentabilidade e circularida-
de, a valorização das lamas ge-
radas durante o tratamento",
explica o diretor regional do
Ambiente.

E este princípio é conseguido
com o sólido seco que resulta do

processo de filtragem da água,
que pode vir a ser utilizado
como fertilizante.

Durante os anos de 2017 e

2018, foram realizados diver-
sos ensaios na unidade-piloto
das Furnas, com dois processos
de diferentes de filtração: ura

sistema integrado de leito mis-
to (em fluxo ascendente e em
fluxo descendente) e um siste-
ma integrado de membranas
(ultrafiltração de fibras ocas
com e sem filtro de areia), que
viria a revelar-se o mais eficaz.

Foram ainda testados pro-
cessos de concentração e desi-

dratação das lamas geradas du-
rante o tratamento, com vista à

respetiva valorização, enquan-
to fertilizante. Hernâni Jorge

Sistema de ultrafiltração quefoi ensaiado na Lagoa das Furnas



salienta que "os processos uti-
lizados no tratamento de siste-
mas lagunares eutrofizados são,
em regra, processos de reme-
diação, como seja a precipita-
ção com recurso a adsorventes

que estabilizam os nutrientes
nos sedimentos da própria la-
goa, sem serem removidos da
massa de água".

Contudo e para além do uso
de adsorventes com potencial
de contaminação, "este tipo de
tratamento não garante a irre-
versibilidade do processo, que
pode ocorrer devido a altera-
ções de pH ou de outras pro-
priedades da água", esclarece

o diretor regional.
Por isso, o sistema de filtra-

ção ensaiado na Lagoa das Fur-
nas tem avantagem de não con-
taminar e de não ser reversível
na sua ação, ao mesmo tempo
que para além de combater a

eutrofização, acaba até por 're-
ciclar' os nutrientes que a ori-
ginam, transformando-os num
potencial fertilizante.

No entanto, lembra Hernâni
Jorge, "para que se possa deci-
dir com segurança sobre o des-
tino das lamas geradas duran-

te o tratamento será ainda
necessário efetuar estudos bio-
lógicos sobre a sua toxicidade".
Mas ainda assim o diretor re-
gional do Ambiente está oti-
mista, uma vez que "os ensaios
realizados contemplaram a fil-
tração e secagem das lamas de
modo a produzir um produto
estabilizado com potencial de

utilização em compostagem ou,
utilizando a temperatura e um
maior tempo de secagem, pro-
duzir um produto estabilizado
com 20% de humidade a ser
embalado e comercializado
como fertilizante". E para uma
unidade que opere 500 m 3de

água por hora de forma auto-
mática e ininterrupta - como
está a ser estudado - estima-se
uma produção de 10 toneladas

por semana de fertilizante com
20% de humidade.

Mas, para já, "o objetivo pri-
meiro deste projeto passa pelo
tratamento das águas das la-
goas", afirma Hernâni Jorge,
pelo que só depois serão ava-
liadas as melhores formas de
valorizar e comercializar as la-
mas geradas durante o trata-
mento. ?


