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Conceito Desidratação 
de Lamas

CONTENÇÃO

DESIDRATAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO
Drenagem da água para fora dos tubos

Após algum tempo…

LAMAS

SÓLIDOS

ÁGUA
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Conceito Desidratação 
de Lamas

 Lamas Resíduos Industriais

• Indústria metalúrgica e mineira

• Cinzas volantes de Valorização energética

• Lamas de papel e polpa de papel

 Lamas Resíduos Agrícolas

• Chorume suiniculturas

• Estrume de bovinos

 Lamas de rios e/ou lagoas

 Lamas de ETAR



• Alta resistência do geotêxtil

• Elevada resistência das costuras/soldaduras

• Grande permeabilidade com área reduzida

• Filtração de alta performance com elevada retenção de sólidos

• Excelente resistência à abrasão

• Elevada resistência UV

Propriedades dos tubos 
de desidratação lamas
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Desidratação por geotubos
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Instalação de tubos de secagem 
de lamas

Geotubos
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1. Preparação do local de montagem dos geotubos

• Os geotubos são colocados sobre uma camada permeável, que irá permitir a drenagem da água; por 

baixo desta camada será instalada uma geomembrana que evitará a infiltração deste líquido no solo e 

possíveis contaminações.

• Dependendo da dimensão do geotubo, poderá ser necessária uma pendente ou até uma “caixa”, que irá 

facilitar a infiltração, que será depois descarregado através de bombagem.
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2. Escolha e determinação do polímero

• Amostras de lamas deverão ser testadas para definir as características, tais como, pH, teor de água, 

metais, etc..

• Após a preparação das amostras de lama e de polímero, a concentração óptima será determinada 

através de diversos ensaios nomeadamente o “jar test”. Outros testes laboratoriais poderão ser 

levados a cabo para apuramento dos resultados obtidos.
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3. Preparação do equipamento

• Entre os possíveis equipamentos necessários para a desidratação de lamas, podemos incluir as 

bombas de lamas, o sistema de dosagem de polímero, as tubagens e o sistema de preparação da 

mistura lamas-polímero

• Em qualquer um destes sistemas, a limpeza e manutenção são imprescindíveis ao bom 

funcionamento dos sistemas, dado que o risco de colmatação/entupimento é muito elevado.

Procedimento de instalação 
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4. Colocação dos Geotubos

• Após o transporte dos geotubos até ao local da obra, deve evitar-se usar objectos afiados 

para efetuar a descarga dos materiais. Seguindo as instruções fornecidas com o produto, 

assegurar que a porta de enchimento fica virada para cima e colocar suavemente o 

produto no solo, na camada drenante.

• Se o geotubo for desdobrado na direção errada, voltar a dobrar na posição original e 

desdobrar novamente, na direção correta, evitando desta forma, danos no material, que 

poderiam ser causados pelo seu arrastamento na superfície.

Procedimento de instalação 
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5. Enchimento dos geotubos

• No início do processo de enchimento, se a pressão das lamas for elevada, poderá causar 

deterioração dos geotubos (torção).

• Durante o processo de enchimento, os geotubos irão ficar mais estáveis, à medida que o 

volume aumenta, e a pressão de enchimento poderá ser aumentada, o que irá aumentar a 

velocidade e incrementar a eficiência do processo. Por vezes, os cabos de ancoragem poderão 

ter que ser libertados, por forma a evitar danos nas zonas de junção das fibras têxteis.

• Grandes quantidades de água começam a sair através do geotêxtil dos geotubos

Procedimento de instalação 
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5. Enchimento dos geotubos

Procedimento de instalação 

Durante este processo de enchimento, o pessoal técnico poderão confirmar o correto enchimento 

dos geotubos através dos seguintes métodos:

• Os geotubos cheios atingem a altura projetada;

• O filtrado apresenta muitas partículas de floculante;

• Expansão das válvulas de enchimento

• Quando estas situações acontecem, o processo de enchimento deve ser parado:

o Isto deve ser feito iniciando pelo fecho da válvula de admissão, depois a paragem da 

bomba de doseamento do polímero e por fim, a bomba de lamas; isto ajudará a prevenir 

que aconteça um efeito sifão na tubagem de admissão.
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