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Resumo  

A exploração mineira deu origem a vastas áreas degradadas. Por outro lado, os resíduos 

produzidos na indústria da pasta de papel, resultantes da queima de biomassa vegetal, 

apresentam composições interessantes para serem utilizados na remediação de solos 

ácidos, devido ao elevado teor em matéria orgânica existente nas lamas, e às 

características alcalinas e teor elevado em nutrientes presentes nas cinzas.  

Neste contexto foi avaliado o uso de cinzas e lama, em diferentes formulações 

granulares, com e sem a aplicação de composto de RSU, utilizando ensaios de incubação 

e em vaso. Os ensaios de incubação permitiram selecionar as doses de corretivos a usar 

nos ensaios em vaso: 2,5%, 5,0% e 10% (m/m, de grânulos na matéria seca), de duas 

formulações diferentes de grânulos (grânulos com 70% de cinza de biomassa e 30% de 

lama celulósica e grânulos com 90 % de cinza de biomassa e 10% de lama celulósica). Foi 

notada a necessidade de aplicação de adubação mineral de N e P, e, para além disso, foi 

equacionada a adição suplementar de 50 ton/ha de composto de RSU, para averiguar o 

benefício de ter uma correção do teor em matéria orgânica e em N mais acentuada.  

Foi possível estabelecer um coberto vegetal com Agrostis tenuis nos vasos em que houve 

aplicação de corretivos, mas com variabilidade entre réplicas. A melhoria da qualidade 

do solo foi evidenciada pelo aumento da atividade enzimática das desidrogenases, pela 

correção da sua acidez, e pelo aumento dos teores em P e K assimiláveis. Porém, o 

aumento significativo dos teores em matéria orgânica e em N só foi possível por 

aplicação simultânea de composto. O teor em metais totais diminuiu em algumas das 

doses aplicadas, por efeito de diluição, tendo o teor em metais extraídos por CaCl2 

permanecido baixo em todos os ensaios, mesmo no controlo. Recomendando-se a 

remediação destes solos com os anteriores resíduos e aplicação simultânea de adubo e 

composto.   

 

Palavras-chave: atividade mineira, contaminação de solos, metais, fitorremediação, 

fitoestabilização, lamas celulósicas, cinzas de biomassa, composto de RSU. 

 



Abtract  

Mining was an important activity for the socioeconomic, but it gave rise to the 

appearance of large degraded areas. On the other hand, the wastes produced in the 

paper mill industry, present interesting compositions to be used in the remediation of 

acid soils, due to the high organic matter content of the sludge and to the alkaline 

characteristics of the ashes, with concentrations of some nutrients.  

It was within this scope that this work was carried out, in which the use of biomass ash 

and cellulosic sludge, in different granular formulations, with and without the 

application of mixed municipal solid waste compost (MSWC), using incubation and pot 

experiments, was evaluated. The incubation tests allowed to select the doses of 

correctives to be used in the potting experiments: 2.5%, 5.0% and 10% (w/w, dry 

matter), of two different formulations of granules (70% biomass ash + 30% cellulosic 

sludge and granules with 90% biomass ash + 10% cellulosic sludge). It was noted the 

need to apply mineral fertilization of N and P, and, in addition, it was considered the 

addition of 50 ton/ha of MSWC to verify the benefit of having a correction of the organic 

matter content and N more accentuated.  

It was possible to establish a plant cover with Agrostis tenuis in pots in which correctives 

were applied, but with some variability between replicates, which compromised the 

plant analysis. The improvement in soil quality was evidenced by the increase in the 

enzymatic activity of the dehydrogenases, by the correction of soil acidity, and by the 

increase of extractable P and K. However, a significant increase in the organic matter 

and N content was only possible by the simultaneous application of the MSWC. Total 

metals concentrations decreased in the higher application rates, due to a dilution effect, 

and the CaCl2-extratable trace elements concentrations remained low in all pots, even 

in the control, below the quantification limit. It is recommended to amend these soils 

with granules of biomass ash + cellulosic sludge, with the simultaneous application of 

fertilizer and compost.   

Keywords: mining activity, soil contamination, metals, phytoremediation, 

phytostabilization, cellulosic sludge, biomass ash, MSW compost.
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desses solos. Esta é considerada uma estratégia realista, sustentável económica e 

ambientalmente viável, especialmente para vastas áreas industriais, como áreas 

mineiras abandonadas (Alvarenga, 2009). A fitoestabilização assistida de solos garante 

o desenvolvimento de uma economia circular, uma vez que os solos podem ser 

corrigidos com recurso aos resíduos produzidos em diversas indústrias, ou no 

tratamento de águas e resíduos, os quais passam a poder ser considerados matéria-

prima para a reabilitação destes solos, e não resíduos a encaminhar para aterro 

(economia circular).  

Para que uma estratégia de fitoestabilização de solos degradados por atividades 

mineiras seja possível, é necessário que os resíduos a utilizar na correção desses solos 

veiculem matéria orgânica, nutrientes e, também, que permitam a correção da acidez 

desses solos, o que permitirá uma potencial imobilização dos metais pesados que os 

contaminam (Alvarenga, 2009). Vários têm sido os resíduos, orgânicos e inorgânicos, 

testados por diferentes autores, como sejam lamas residuais urbanas, composto da 

fração orgânica de diferentes tipos de resíduos, estrumes e chorumes animais, para 

além de diferentes tipos de cinzas e outros corretivos minerais alcalinizantes. 

Os resíduos produzidos na indústria da pasta de papel, lamas celulósicas e cinzas de 

queima de biomassa vegetal, apresentam as composições interessantes para serem 

utilizados na remediação de solos ácidos, devido ao elevado teor em matéria orgânica 

existente nas lamas do tratamento dos efluentes produzidos, e às características 

alcalinas e teor elevado em alguns nutrientes presentes nas cinzas. A valorização destes 

resíduos na correção de solos constituiria uma alternativa importante à sua deposição 

em aterro.  

Porém, ambos os resíduos beneficiariam de uma formulação mais adequada à sua 

aplicação ao solo: as caraterísticas pulverulentas das cinzas dificultam a sua aplicação 

direta nos solos, uma vez que se dispersam muito durante a aplicação, enquanto as 

lamas residuais, devido ao seu elevado teor em humidade e reduzida estabilidade, 

necessitam de uma desidratação e estabilização adequadas. É nesse sentido que o 
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desenvolvimento de formulações granulares desses dois materiais está a ser estudado 

no âmbito do projeto LIFE NO-Waste, na Universidade de Aveiro. 

Contudo, a utilização concreta de determinado tipo de resíduos na estabilização 

assistida dos solos degradados por atividades mineiras tem que ser avaliada, quer 

fazendo a sua caraterização química, quer avaliando a sua influência nas propriedades 

do solo a remediar, em ensaios de incubação e em ensaios em vaso, o que permitirá 

avaliar a possibilidade do seu uso em condições reais e da possibilidade da remediação 

das caraterísticas do solo, que viabilizarão o estabelecimento de um coberto vegetal. É, 

neste âmbito, que se enquadra o estudo aqui apresentado. 

 

1.2. Objetivos 

 

O trabalho a desenvolver pretende alcançar os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: efetuar a avaliação do uso de cinzas de biomassa e lama celulósica, em 

diferentes formulações granulares, com e sem a aplicação de composto de RSU, na 

fitoestabilização assistida de solos afetados por atividades mineiras (Mina de Aljustrel, 

situada na FPI). 

Objetivos específicos: 

1) Efetuar a caracterização química das cinzas de biomassa e dos resíduos orgânicos a 

utilizar, considerando os parâmetros exigidos no Decreto-Lei n.º 276/2009 de 2 de 

outubro e no Decreto-Lei n.º 103/2015 de 15 de junho; 

 

2) Efetuar a caracterização dos solos provenientes de uma zona afetada pela atividade 

mineira, situada na FPI, nomeadamente no que toca aos parâmetros diretamente 

relacionados com o estado nutricional desses solos bem como os relacionados com 

a sua contaminação com metais; 
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3) Estudar o efeito da aplicação de diferentes doses de cinzas de biomassa ao solo 

afetado por atividades mineiras, em ensaios de incubação, nomeadamente nas 

propriedades: pH, CE, MO, macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg), metais totais e metais 

efetivamente biodisponíveis (extratáveis com CaCl2 0,01M) (Cu, Pb, Zn), de modo a 

poder escolher as doses que melhor se possam adequar a uma estratégia de 

fitoestabilização assistida desses solos. Será também avaliada a necessidade de 

aplicação conjunta de resíduos orgânicos, que possam colmatar as deficiências da 

cinza de biomassa na correção dos solos;       

         

4)  Estudar o efeito da aplicação de diferentes doses de grânulos, selecionadas nos 

ensaios de incubação, com ou sem aplicação de composto RSU, nas propriedades do 

solo e de uma planta adequada a uma estratégia de fitoestabilização assistida desses 

solos (p.e. Agrostis tenuis), utilizando ensaios em vaso; 

 

5) Dar indicação de qual a melhor estratégia de valorização das cinzas de biomassa na 

fitoestabilização assistida de solos com as características das situadas na FPI. 

 

As análises e ensaios de incubação e em vaso a efetuar no âmbito deste trabalho, foram 

realizados nos Laboratórios afetos à área das Tecnologias de Proteção do Ambiente, do 

Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas, da Escola Superior Agrária, do 

Instituto Politécnico de Beja. 

Os grânulos de lama biológica e cinza de biomassa, nas diferentes formulações testadas, 

foram preparados na Universidade de Aveiro, instituição responsável pelo projeto LIFE 

No-Waste. 
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Figura 1- Faixa Piritosa Ibérica (Alvalade Concession and Sesmarias Project, 2011).  

 

2.1.1. Propriedades dos solos e impactes das zonas mineiras  

 

Após o encerramento de uma mina, o impacto negativo continua a verificar-se, 

especialmente quando não são tomadas medidas de isolamento das escórias e de 

impermeabilização dos locais de deposição. Os solos ostentam inúmeras limitações 

específicas nestes locais, como sejam a produção de efluentes ácidos com elevadas 

concentrações em metais, com origem na oxidação de sulfuretos e que possuem 

características muito próprias tornando-os reativos, com valores de pH baixos e 

elevadas concentrações em metais ou semi-metais tóxicos, com a formação dos 

ha adosà eflue tesà i ei osàdeàd e age à ida ,àfruto da lixiviação não controlada 

de extensas áreas cobertas por escombreiras de minério e estruturas utilizadas na 

extração dos metais (Mateus, 2008).  

 

A baixa disponibilidade de nutrientes essenciais ao crescimento vegetativo, o défice de 

capacidade de retenção de água do solo, os declives instáveis e a elevada acidez 

(Alvarenga, 2009), comprometem o desempenho da função habitat desses solos e o seu 

aproveitamento económico. Apesar da acidez e do teor em sais solúveis diminuir ao 

longo do tempo, devido à progressiva atuação dos agentes erosivos, o solo e, 
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principalmente, as escombreiras, poderão continuar demasiado ácidos para o 

crescimento vegetativo (Alvarenga, 2009). 

 

A quase totalidade das explorações mineiras abandonadas não possui estruturas 

adequadas que minimizem o seu impacte ambiental, como consequência direta da 

ausência de programas de manutenção após o processo de fecho. À exceção da Mina de 

Neves Corvo, todas as explorações do sector português da FPI apresentam impactes 

ambientais significativos, sobretudo ao nível da rede hidrográfica. A Ribeira de São 

Domingos, afluente do Rio Chança e as Ribeiras do Roxo, de Corona e de Grândola, 

afluentes do Rio Sado constituem os cursos de água que se encontram mais afetados 

pela drenagem não controlada de efluentes ácidos provenientes, respetivamente, das 

áreas mineiras de São Domingos, Aljustrel, Lousal e Caveira (Matos e Martins, 2006). Na 

Ribeira da Água-forte, situada a NE de Aljustrel, foram analisados sedimentos com 

teores anómalos em Pb, Zn, Cu, As, Sb, Fe, P e Cr (Mateus, 2008). 

 

2.2. Análise das alternativas de descontaminação de um solo de mina 

 

Em resposta a uma crescente necessidade de abordar a contaminação ambiental, 

muitas tecnologias de remediação foram desenvolvidas para tratar os solos (Riser-

Roberts, 1998).  

 
Os métodos de confinamento, que envolvem as técnicas de isolamento e /ou remoção 

do material contaminante para outros locais, nomeadamente para aterros, tem 

constituído a técnica de remediação mais utilizada. Contudo, o tratamento do solo como 

metodologia de recuperação de áreas contaminadas é uma alternativa cada vez mais 

significativa, relativamente à sua remoção e deposição em aterro sanitário, devido à 

diminuição da viabilidade económica pelos seus custos associados.  

Quanto ao processo de tratamento, as tecnologias podem ser classificadas como 

construtivas ou processuais. As técnicas construtivas englobam técnicas convencionais 
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de engenharia civil com o objetivo de promover a remoção ou a contenção das fontes 

de contaminação, ou bloquear as vias através das quais os contaminantes poderão 

alcançar potenciais alvos de interesse, onde se incluem os processos de escavação e 

remoção dos solos contaminados (Alvarenga, 2012).  

 

Por outro lado, as técnicas processuais utilizam processos físicos, químicos e biológicos 

específicos para remover, destruir ou modificar os poluentes. As técnicas processuais 

podem ser classificadas em tecnologias utilizando: tratamentos físicos (separação, 

extração de vapor, lavagem de solos, electroremediação), tratamentos químicos 

(extração química, processo de oxidação-redução, desalogenação), 

solidificação/estabilização (p.e. aplicação de corretivos que alcalinizem o solo, para 

diminuir a biodisponibilidade dos metais), tratamentos térmicos (desadsorção térmica, 

incineração, vitrificação, pirólise) e tratamentos biológicos (biorremediação, 

fitorremediação, atenuação natural).  

 
No entanto, algumas destas tecnologias são geralmente dispendiosas e perturbadoras 

do solo, e por vezes alteram as suas características ao ponto de estes perderam a sua 

função de produção (caso específico da solidificação e vitrificação).  

Posto isto, há cada vez mais necessidade de investigar e implementar tecnologias de 

tratamento biológico, tal como a biorremediação e a fitorremediação uma vez que estas 

possuem uma sustentabilidade económica e ambiental que permite que seja viável a 

recuperação ambiental de vastas áreas, como as que se encontram afetadas por 

atividades mineiras (Marques et al. 2008). 

A biorremediação não é adequada ao tratamento de solos afetados por metais pesados, 

não só porque os metais pesados exercem toxicidade em determinados 

microrganismos, como também pelo facto de a biomassa microbiana, após terminado o 

seu ciclo de vida, continuar na matriz solo. Pelo contrário, a fitorremediação apresenta-

se como uma técnica potencialmente interessante para o tratamento de solos 

contaminados por metais pesados (Alvarenga, 2012).  
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A fitorremediação consiste na utilização das plantas, para remover, imobilizar ou 

degradar os contaminantes do solo e pode ser subdividida em dois campos de aplicação 

principais, a fitoextração (absorção e acumulação dos metais pesados nos tecidos das 

plantas), e a fitoestabilização (imobilização dos metais pesados na rizosfera ou na raiz 

da planta por diferentes tipos de fenómenos, entre os quais a libertação de exsudados). 

 
Embora ambas sejam as técnicas adequadas à remediação de solos contaminados por 

metais pesados, a fitoextracção apresenta-se como menos adequada à recuperação de 

solos de áreas mineiras, uma vez que, devido às elevadas concentrações de metais 

pesados, seria necessário um longo período de tempo para obter resultados e, no 

entretanto, a saúde pública e o meio ambiente continuariam a ser afetados, uma vez 

que o solo contaminado permaneceria exposto ao contacto humano e animal, assim 

como à erosão, meteorização e transporte pelo vento ou lixiviação, contaminando áreas 

adjacentes e os recursos hídricos.  

Para além disso, as plantas acumuladoras de metais, após a sua utilização no tratamento 

dos solos, teriam de ser sujeitas a um destino final adequado, como a incineração, 

compostagem ou deposição em vazadouro controlado, o que implicaria custos. 

Portanto, é possível concluir que a hipótese mais viável a implementar em áreas 

mineiras, será a fitoestabilização (Alvarenga, 2012).    

 

2.3. Fitoestabilização de solos contaminados com metais pesados 

 

A fitoestabilização, permite diminuir o risco ambiental provocado pelos solos de minas 

contaminados com metais pesados, através da introdução de plantas tolerantes que 

imobilizam os contaminantes ao nível do solo, permitindo reduzir a probabilidade de 

estes entrarem na cadeia alimentar, estabilizando-os e reduzindo a sua erosão e 

lixiviação para os recursos hídricos ou solos adjacentes (Alvarenga, 2012).  

De facto, a adição contínua de matéria orgânica devida à decomposição de raízes, folhas 

e outros materiais vegetais que se estabeleceram com sucesso nestes solos, irá 
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promover a reestruturação do solo, propícia à proliferação de microrganismos, 

contribuindo para a decomposição e transformação biogeoquímica de minerais 

(Ottenhof, et al., 2007). Por isso, estas plantas que se estabelecerem nos solos de minas 

devem ser valorizadas para além da sua capacidade de estabilizar metais e evitar a 

erosão e lixiviação de contaminantes, uma vez que contribuem para iniciar a formação 

do solo (Ottenhof, et al., 2007).  

O sucesso da imobilização de metais depende da escolha da(s) planta(s) mais 

adequada(s) e do(s) corretivos(s) orgânicos e/ou inorgânicos mais eficazes. No que diz 

respeito à planta, é necessário que esteja adaptada às condições climáticas da região e 

que seja tolerante ao tipo de metais que contaminam esses solos. Normalmente isso é 

conseguido com plantas autóctones, que já se encontram adaptadas às condições 

climáticas da região (Alvarenga, 2012). 

2.3.1. Fitoestabilização assistida  

 

Apesar de ser desejável a revegetação dos solos de minas abandonadas, estes são 

ambientes muito desfavoráveis para o desenvolvimento das plantas, devido à presença 

de fatores limitantes ao seu crescimento, nomeadamente: o elevado nível de 

contaminação, a acidez do solo, o baixo teor de matéria orgânica e nutrientes essenciais 

associados, alta densidade aparente, desestruturação, défice de retenção de água e 

baixa permeabilidade ao ar (Tordoff et al., 2000; Johnson, 2003; Wong, 2003).  

Para ultrapassar estas limitações, na técnica de fitorremediação, é necessário efetuar a 

correção adequada dos solos, utilizando muitas vezes o mesmo tipo de técnicas que se 

utilizam em solos agrícolas, tal como a introdução de corretivos orgânicos ou 

inorgânicos. Por vezes, estes corretivos podem ter origem em diferentes tipos de 

resíduos, inorgânicos ou orgânicos, o que permite a sua valorização. Surge assim o 

conceito de fitoestabilização assistida. Esta técnica permite que os resíduos sejam 

valorizados na correção de solos de mina, atenuando uma problemática ambiental de 

especial importância, que é a crescente produção de resíduos e a necessidade de 

encontrar soluções alternativas para o seu destino final.  



Estudo da utilização de cinzas de biomassa e resíduos orgânicos na fitoestabilização assistida 

de solos afetados por atividades mineiras 

 

Mestrado de Engenharia do Ambiente                                                                                                11 
 

 

2.3.2. Escolha da planta  

 

As plantas a utilizar numa estratégia de fitoestabilização assistida devem ser tolerantes 

às condições do solo, crescer rapidamente para estabelecer a sua cobertura, ter um 

sistema radicular denso, extenso e com secreções ativas de agentes quelantes, e ser 

fáceis de estabelecer e manter em condições de campo (Santos, 2015). Perante elevadas 

concentrações de metais pesados nos solos, as plantas ideais a esta estratégia devem 

manter a translocação dos metais desde a raiz até à parte superior da planta o mais 

baixo possível.  

Como alguns metais possuem propriedades muito próximas de outros que lhe são 

essenciais, a planta pode tornar-se tolerante para aqueles que não são essenciais. Têm 

sido propostos vários mecanismos de tolerância para explicar como é que algumas 

plantas competem com sucesso em condições ambientais tóxicas, sendo capazes de 

desenvolver ecótipos tolerantes. Os mecanismos de tolerância podem ser divididos em 

cinco tipos principais (Alvarenga et al., 2009):  

 

(1) Exsudação de ligandos orgânicos pela raiz: as moléculas orgânicas exsudadas pelas 

células da raiz podem formar quelatos com os metais existentes na rizosfera, tornando-

os indisponíveis, ou menos disponíveis, para a absorção pela raiz;  

 

(2) O metal está disponível para a raiz, mas não é captado: dá-se por exemplo uma 

alteração da parede celular, que resulta numa diminuição da permeabilidade ao ião 

metálico tóxico;  

 

(3) O metal é captado, asàéàto adoà i ofe sivo àde t oàdaàpla ta:àd -se, por exemplo, 

a sua deposição na parede celular ou nos vacúolos;  

 

(4) O metabolismo é alterado de forma a acomodar quantidades crescentes do metal 

tóxico: por exemplo, aumentando a quantidade das enzimas inibidas pelo metal. 
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Por exemplo, as espécies Acacia sp. e Leucaena leucocephala demonstraram ter uma 

alta tolerância e sobrevivência em áreas áridas, inférteis e contaminadas por metais.  

 

2.4. Correção de solos 

 
A correção de solos consiste na utilização de corretivos, inorgânicos, orgânicos e 

condicionadores, que permitem melhorar as condições do solo e atuar de uma forma 

indireta na melhoria das condições nutricionais do solo. Os primeiros utilizam-se com o 

objetivo de corrigir a acidez ou a alcalinidade, os segundos com o objetivo de fazer 

aumentar o seu teor em matéria orgânica, enquanto os condicionadores se destinam a 

corrigir caraterísticas físicas do solo (Santos, 2015). Nos solos de antigas minas, como é 

o caso de Aljustrel, quando se pretende efetuar a sua remediação com recurso à 

fitorremediação, é necessário corrigir a sua acidez e o seu baixo teor em matéria 

orgânica. Isto pode ser conseguido com recurso a corretivos inorgânicos e orgânicos, de 

que iremos falar seguidamente. 

 

2.4.1. Corretivos inorgânicos 

 

Os corretivos inorgânicos são produtos de origem mineral, cuja aplicação aos solos tem 

por finalidade modificar-lhes a reação de modo que venha, tanto quanto possível, a 

coincidir com aquela que para a grande maioria dos solos e culturas é a mais favorável. 

Normalmente, é indicado o pH 6,5 como valor mais adequado para que a disponibilidade 

dos elementos essenciais seja a adequada (Santos, 2015). 

Atendendo ao facto de que nos solos de mina haverá interesse em corrigir a acidez, os 

corretivos minerais a aplicar devem ter carácter alcalinizante. Com a adição destes 

corretivos, é possível o aumento do pH, através da diminuição da atividade do hidrónio, 

H3O+, que irá reagir com ião hidróxido, OH-, para formar água (H3O++ OH- →à H2O) 

(Santos, 2015). Esta correção alcalina pode ser atingida pela aplicação de produtos como 

sejam o carbonato de cálcio (CaCO3), hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), ou mesmo o óxido 

de cálcio (CaO), que é bastante reativo, mas pode ser adicionado numa formulação 
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granular. Estesàdoisàúlti os,à vulga e teàdesig adosàpo à alà apagada àeà alà viva ,à

fo a àosà espo s veisàpo ,àt adi io al e te,àesteàp o essoàseàdesig a àpo à alage à

doàsolo .àCada um destes materiais possui diferentes potenciais calantes, devendo ser 

aplicados tendo em consideração a respetiva necessidade em cal desses solos (Santos, 

2015). 

Contudo, nem todas as substâncias que contenham, ou originem no solo OH- são 

benéficas. Segundo (Santos, 2015), os corretivos alcalinizantes deverão situar-se entre 

os produtos que contenham cálcio (e por vezes algum magnésio) em formas químicas 

que, uma vez incorporadas no solo, originem gradualmente a formação de OH-. De 

acordo com o mesmo autor, se fosse administrado o hidróxido de sódio, NaOH, ir-se-ia 

introduzir uma elevada quantidade de sódio, Na+, inconveniente para as características 

físicas do solo, uma vez que afeta a capacidade de troca iónica. Dado que o ião sódio 

dispõe de elevado raio iónico hidratado, baixa densidade de carga e não consegue 

neutralizar completamente a carga negativa dos colóides, sendo que as partículas 

coloidais se repelem entre si, provocando a sua dispersão (Alvarenga, 2012).   

Embora, o calcário seja, em termos gerais, o corretivo alcalinizante mais utilizado, pode 

haver interesse, em situações particulares, na aplicação de outros produtos com caráter 

alcalinizante, como sejam os resíduos produzidos em determinadas indústrias. As cinzas 

de biomassa constituem um destes exemplos, sendo um dos materiais que iremos 

utilizar no âmbito deste estudo. 

 

2.4.2. Utilização de cinzas de biomassa como corretivo alcalinizante 

 

A produção mundial de cinzas provenientes da combustão de biomassa é atualmente 

superior a 480 milhões de toneladas por ano. Especificamente, na União Europeia (UE), 

as cinzas da combustão de biomassa são classificadas como resíduos sólidos de acordo 

com a Lista Europeia de Resíduos (Decisão 2000/532/CE da Comissão) e são 

principalmente depositados em aterros. Havendo especial interesse em promover a sua 

reutilização e /ou reciclagem, sendo esta uma das diretivas da UE. 
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Em Portugal, a produção destes resíduos resulta principalmente da atividade da 

indústria do papel e celulose. Todavia, a produção destes resíduos terá forte tendência 

para aumentar, uma vez que haverá uma crescente utilização de biomassa na produção 

de energia (Santos, 2015).  

No caso da indústria da pasta de papel, quando se utiliza o chamado processo do sulfato 

(processo Kraft), ocorre a formação de vários resíduos minerais, nomeadamente as 

cinzas de fundo e de aspersão provenientes da combustão de resíduos de biomassa 

florestal, as quais pelo seu elevado teor em combinações químicas de carácter alcalino 

(equivalente a cerca de 85% de carbonato de cálcio), são suscetíveis de apresentarem 

interesse como corretivos alcalinizantes. De facto, em ensaios efetuados no ex-

Departamento de Química Agrícola e Ambiental (DQAA) do Instituto Superior de 

Agronomia (ISA), verificou-se que estes resíduos minerais, quando aplicados num solo 

ácido promovem um efeito semelhante ao do calcário, quer em termos de correção da 

acidez quer em termos de alterações nos complexos de troca do solo (Santos, 2015).  

Convém referir que as cinzas obtidas, para além de conterem quantidades apreciáveis 

de cálcio, fósforo e potássio, têm elevado teor de combinações químicas de carácter 

básico mais reativas, nomeadamente CaO e Ca(OH)2.  Este facto foi observado no 

trabalho atrás referido, dado que a sua ação na correção do solo em estudo foi mais 

rápida do que a dos outros corretivos usados no ensaio (Santos, 2015).   

Assim, devido à alcalinidade (pH entre 9 e 13) e ao número de elementos contidos nas 

cinzas de biomassa, muitos estudos têm relatado aumentos no pH do solo, no teor de 

nutrientes e a nível da atividade microbiana após a sua aplicação ( Demeyer et al., 2001, 

Park et al., 2012; Vance, 1996, Nkana et al., 1998; Patterson et al., 2004; Arshad et al., 

2012). Sendo que a aplicação deste resíduo em solos de mina é vista, cada vez mais, 

como uma estratégia viável para o seu escoamento (Patterson et al., 2004).  

Além disso, essas cinzas também podem estar envolvidas no processo de sequestro de 

carbono, facilitando a humificação da matéria orgânica (Demeyer et al., 2001). 
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Lindvall et al., (2015), num estudo de sete anos realizado na Suécia, concluíram que, as 

cinzas de biomassa apresentam uma disponibilidade de fósforo semelhante ao 

fertilizante superfosfato triplo (TSP).  

Riehl et al., (2010) concluíram que os compostos silico-aluminosos existentes na 

composição das cinzas permitem melhorar a capacidade de troca dos solos, favorecendo 

as reservas de nutrientes e a retenção da água, assim como o desenvolvimento das 

plantas responsáveis pelo processo de fitoestabilização.   

Num estudo levado a cabo para determinar a capacidade de diferentes resíduos 

industriais na reabilitação de solos ácidos do sul da China, foram testadas diversas 

combinações de cinzas de biomassa produzidas a partir da queima de árvores de 

espécies invasoras e farinha de ossos proveniente da indústria de processamento ósseo 

(Arshad et al.,2012). Os resultados demostraram que, tanto sendo administrados no 

solo isoladamente, como em conjunto, os compostos permitem um aumento no pH do 

solo em comparação ao controlo, para além de que o grande número de poros 

existentes nas partículas de cinzas de biomassa florestal, e os elevados grupos fosfato 

presentes nas cinzas de biomassa da indústria de processamento ósseo, pode explicar a 

diminuição da disponibilidade de alguns metais pesados. Para além disso, ambos os 

resíduos promoveram um aumento das concentrações de cálcio, magnésio, potássio e 

fósforo, melhorando a fertilidade do solo (Arshad et al.,2012).  

 

2.4.3. Corretivos orgânicos  

 

Os corretivos de origem orgânica (animal e/ou vegetal), são utilizados com o objetivo de 

incrementar, manter ou aumentar o teor de matéria orgânica nos solos. 

A designação de matéria orgânica é atribuída a um vasto e heterogéneo conjunto de 

substâncias que, embora apresentando em comum o facto de serem produtos 

orgânicos, podem apresentar características acentuadamente diferentes, consoante a 

sua origem e o grau de transformação que tenham sofrido.  
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Quando um produto orgânico vegetal, através de processos naturais (detritos das 

culturas) ou artificiais (aplicação de fertilizantes orgânicos), é incorporado no solo, sofre, 

em condições normais de vida dos microrganismos, uma transformação, mais ou menos 

rápida, conhecida por mineralização primária. Nesta fase, os compostos orgânicos, com 

uma composição química bastante complexa, convertem-se em substâncias simples, 

como é o dióxido de carbono e sais minerais, mas também em ácidos orgânicos alifáticos 

e fenólicos, os quais, através de fenómenos de polimerização e condensação, se 

convertem, de novo, em compostos mais complexos (Santos, 2015).  

No processo de mineralização da matéria orgânica ocorre a libertação de azoto, fósforo 

e potássio (micronutrientes principais), que podem ser absorvidos pela planta, mas 

simultaneamente, embora a um ritmo muito mais lento, vai ocorrer a formação de 

novos compostos orgânicos através da chamada fase de humidificação, que origina 

húmus (matéria orgânica estável). Trata-se, em termos de características dos solos, a 

mais diretamente relacionada com a fertilidade, uma vez eu esta matéria orgânica irá 

(Santos, 2015): 

• Permitir a aglomeração das partículas minerais, uma vez vai contribuir para que 

o solo apresente melhor estrutura, com reflexos favoráveis nos movimentos da 

água e do ar, e até das próprias raízes das plantas; 

• Comunicar aos solos uma cor mais escura, o que permite uma maior absorção 

de radiações calorificas, facto que, aliado a um maior conteúdo do teor de água 

no solo, pode aumentar a regularizar a temperatura; 

• Apresentar elevada capacidade de hidratação e de troca catiónica, o que 

contribui para o aumento de retenção da água e de elementos nutritivos 

aplicados sob a forma de fertilizantes; 

• Aumentar o poder tampão do solo, isto é, criar condições para que o pH não se 

altere facilmente, o que estabiliza a reação do solo, permitindo que esta não 

sofra variações acentuadas quando se aplicam determinados corretivos ou 

adubos; 
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• Proporcionar às plantas a possibilidade de absorverem, de forma gradual, 

diversos nutrientes diretamente através dos elementos que contêm 

(nomeadamente azoto, enxofre e vários micronutrientes), quer indiretamente, 

através da ação solubilizante, do dióxido de carbono (CO2) sobre diversos 

compostos do solo; 

• Libertar, durante a sua decomposição, hormonas, vitaminas e outras substâncias 

de interesse para as plantas e outros seres vivos do solo; 

• Constituir o principal suporte energético e nutritivo dos microrganismos, razão 

po à ueàseàdizà ueàd à vida àaosàsolosà(Santos, 2015).  

São vários os estudos que têm demonstrado os benefícios potenciais da utilização de 

substratos orgânicos, nomeadamente estrume de animais, lamas de estações de 

tratamento de água residual ou composto de RSU na correção orgânica de solos 

(Alvarenga, 2009).  

 

Marques et al. (2007) demostraram que a adição de estrume de animais num solo 

contaminado com zinco, permitiu uma redução significativa na quantidade desse 

contaminante lixiviado através do solo. Após a introdução das plantas a redução da 

percolação do metal alcançou os 80%, enquanto aumentou os rendimentos de biomassa 

vegetal.  

 
Estes e outros estudos levam-nos a concluir que os resíduos orgânicos são capazes de 

melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo através do aumento do 

pH, melhoria na oxigenação, teor de matéria orgânica, condutividade elétrica, adição de 

nutrientes, regulação da temperatura, aumento da capacidade de retenção de água, 

diminuição da biodisponibilidade dos metais pesados (devido ao aumento do pH) e 

aumento da capacidade de troca iónica. De uma maneira geral, a correção orgânica de 

solos promove melhorias na sua estrutura, tornando-o mais favorável ao 

desenvolvimento das plantas e proliferação de microrganismos (Stevenson, 1994; 

Sollins et al., 2006).  
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De entre os diferentes tipos de resíduos orgânicos com possibilidade de serem usados, 

tem especial interesse neste trabalho a discussão do uso de lamas residuais produzidas 

no tratamento de águas residuais na indústria de produção de pasta de papel, muitas 

vezes chamadas de lamas celulósicas, bem como o composto obtido a partir do 

tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

 

2.4.4. Lamas celulósicas 

 
A indústria da pasta de papel para além dos resíduos minerais de carácter alcalinizante 

já referidos, origina elevadas quantidades de detritos orgânicos, os quais se denominam 

lamas celulósicas.  

Trata-se de substâncias que, devido ao seu elevado teor em matéria orgânica e às 

grandes quantidades em que são produzidas no país (cerca de 40000 t/ano de matéria 

seca, equivalendo a mais de 120000 t/ano de lamas húmidas) podem constituir focos de 

poluição ambiental, em geral perto das instalações fabris em que se acumulam. 

Sob a designação comum de lamas celulósicas, podem incluir-se três resíduos 

diferentes: as lamas primárias (obtidas na decantação primária), lamas secundárias ou 

biológicas (obtidas na decantação secundária, muitas vezes antecedida de um 

tratamento biológico) e lamas compostas, obtidas pela mistura das anteriores. Trata-se 

de produtos que, tendo sido obtidas em diferentes estádios do processo de tratamento 

das águas residuais, apresentam diferenças acentuadas em relação a alguns parâmetros 

que se consideram de maior interesse na apreciação do binómio fertilização-poluição, 

tal como se pode verificar através dos valores médios que se indicam na Tabela 1. 

Relativamente ao teor em metais pesados, atendendo à origem das lamas, é de esperar 

que não tenham representação significativa na sua composição. Este facto tem sido, 

confirmado através de análises (Santos, 2015). As diferenças observadas deverão 

refletir-se nas condições de aplicação dos três tipos de lamas.  
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Tabela 1 – Alguns aspetos da composição de lamas celulósicas (substância seca) (Santos, 

2015).  

Parâmetros Lamas de 

tratamento primário 

Lamas de tratamento 

secundário 

Lamas 

compostadas 

Matéria orgânica 81,30 89,77 32,80 

Azoto (N, %) 0,05 1,69 1,07 

Fósforo (P2O5, %) 0,05 0,74 2,00 

Potássio (K2O, %) 0,09 0,80 2,51 

Cálcio (Ca, %) 5,30 5,50 6,64 

Magnésio (Mg, %) 0,05 0,23 1,13 

Razão C/N 943 29 18 

 

- Lamas celulósicas primárias 

 

As lamas celulósicas primárias são obtidas no chamado tratamento primário, sem a 

intervenção de qualquer processo microbiológico. Por tal motivo, a sua composição 

refletirá, apenas as características da biomassa utilizada e, sobretudo, dos reagentes 

usados no processo do fabrico (Santos, 2015). 

Em Portugal, estas lamas, na sua grande maioria (cerca de 98%), são obtidas em 

unidades fabris que utilizam o chamado processo do sulfato (processo Kraft, utilizado 

na The Navigator Company), caracterizando-se, como se observa pelos dados 

constantes da Tabela 1, por teores elevados de matéria orgânica e de cálcio, e muito 

baixos de azoto, fósforo e magnésio.  

Em face dos resultados que foram apresentados, conclui-se que o principal interesse 

fertilizante das lamas celulósicas primárias reside no seu elevado teor de matéria 

orgânica, atuando sobretudo como corretivos orgânicos. No entanto, pelo facto de 

apresentarem elevados teores de cálcio, o pH destes resíduos situa-se numa zona 

bastante alcalina. Esta característica fará com que a sua aplicação, seja particularmente 

aconselhável nos solos ácidos, já que, para além de atuarem como corretivo orgânico, 
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irão provocar acentuadas subidas no valor do pH. Este facto tem sido, aliás observado 

em diversos ensaios. A título de exemplo pode citar-se um estudo levado a cabo por 

(Santos, 2015), em que a aplicação de 30 t ha-1 de lamas primárias elevou o pH do solo 

de 5,1 para 6,1.    

- Lamas celulósicas secundárias ou biológicas 

 

As lamas secundárias ou biológicas são obtidas após o tratamento secundário, no qual 

há agora uma intervenção de microrganismos, cuja ação, para além da criação de outras 

condições favoráveis, é beneficiada pela incorporação de nutrientes, pelo menos de 

azoto (os outros nutrientes, embora, à exceção do cálcio, em teores bastante reduzidos, 

em particular no que se refere ao fósforo, encontram-se geralmente presentes no meio 

em quantidades suficientes para não constituírem fator limitante da atividade 

microbiana) (Santos, 2015).  

A composição das lamas secundárias refletirá, naturalmente, o resultado do tratamento 

complementar a que foram submetidas as lamas primárias, apresentando, sobretudo, 

um teor de azoto bastante mais elevado e uma razão C/N muito mais baixa do que as 

anteriores. Deve notar-se,à e t eta to,à ueà asà ha adasà la asà se u d ias à ueà

aparecem disponibilizadas para a utilização como fertilizantes resultam da mistura das 

lamas do tratamento secundário com as lamas do tratamento primário (esta mistura é 

indispensável para se obter a desidratação das lamas originadas no tratamento 

secundário), tal facto podendo determinar, no produto final, apreciáveis diferenças na 

composição.  

De qualquer modo, alguns fatores limitantes da aplicação das lamas primárias terão 

agora menor significado. Assim, para além de como referido tem uma razão C/N baixa, 

e que por tal motivo, não é provável, na maioria dos casos, que originem imobilizações 

temporárias de azoto, poderão ter um carácter alcalinizante menos acentuado, uma 

razão Ca/Mg menos desfavorável e as substâncias potencialmente fitotóxicas, 

provavelmente, terão menor expressão, etc (Santos, 2015).  
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Embora as lamas secundárias tenham mais azoto e, eventualmente, menor quantidade 

de cálcio, continuam a apresentar um teor alcalinizante elevado, certamente devido ao 

facto de terem maiores teores de sódio e magnésio. Assim, num estudo efetuado no ex-

DQAA do ISA (Santos, J.Quelhas, Vasconcelos, E. & Cabral, F, 2003) com as culturas de 

trigo e alface, em dois solos ácidos, verificou-se que com a aplicação de lamas 

secundárias na ordem de 90 t/ha, os valores do pH dos solos, após o ensaio, sofreram 

aumentos médios da ordem de duas unidades.  

 

2.5. Composto de resíduos sólidos urbanos  

 

Hoje em dia há, na realidade, crescentes exigências das populações e das autoridades, 

as quais determinam uma maior necessidade de se proceder à recolha e tratamento dos 

resíduos sólidos e dos efluentes dos aglomerados populacionais.  

O problema dos resíduos sólidos urbanos (RSU) tem vindo a adquirir um interesse cada 

vez maior, não só porque os quantitativos a remover são sucessivamente mais elevados, 

mas também porque a sua composição é cada vez mais complexa (Santos, 2015).  

Os RSU apresentam um carácter poluente, mas, após separação e tratamento adequado 

da sua fração orgânica, podem ter interesse como fertilizantes, em particular como 

corretivos orgânicos, após sofrerem um processo de compostagem, uma vez que 

constituem uma fonte de matéria orgânica já convenientemente estabilizada.  

O processo de compostagem pode ser definido como um processo controlado de 

bioxidação de substratos heterogéneos biodegradáveis resultante da ação dos 

microrganismos (bactérias, actinomicetas e fungos) naturalmente associados aos 

substratos, durante o qual ocorre uma fase termófila (libertação temporária de 

substâncias com efeito fitotóxico) e as biomassas sofrem profundas transformações 

(mineralização e humificação parciais). O principal produto final (designado composto) 

– o qual deve ser homogéneo – resulta da bioxidação de substratos heterogéneos 

biodegradáveis, suficientemente estável para ser armazenado, higienizado e cuja 

aplicação ao solo não tenha efeitos adversos para o ambiente (Serpa, 2011).  
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Considerando o seu potencial fertilizante, o composto de RSU tem sido testado por 

diferentes autores como corretivo não só para solos agrícolas, mas também em solos 

afetados por atividades mineiras onde se deseja aplicar a tecnologia da fitorremediação. 

De facto, a aplicação destes materiais permite, de uma maneira geral, melhorar a 

qualidade física, química e biológica do solo, contribuindo, ao mesmo tempo, para a 

valorização de um resíduo. Estes motivos levam a que os resíduos orgânicos 

biodegradáveis sejam cada vez mais considerados na reabilitação de solos afetados por 

atividades mineiras  (Walker et al., 2004).  

Neste âmbito, foi elaborado um estudo para avaliar o efeito da aplicação de três 

resíduos orgânicos diferentes, nomeadamente: lama de ETAR, composto de RSU e 

composto de resíduos verdes, como agentes auxiliares na fitoestabilização assistida de 

um solo altamente acidificado, contaminado com metais, afetado pela atividade 

mineira. Os resultados mais favoráveis foram obtidos com a aplicação de 50 mg/ha de 

composto RSU, permitindo a correção da acidez do solo, uma diminuição da 

biodisponibilidade e mobilidade dos metais Cu, Pb e Zn, um aumento da matéria 

orgânica, azoto total, fósforo e potássio. Nestes estudos, em que se introduziu a espécie 

vegetal Lolium perenne, verificou-se que o seu aumento de biomassa triplicou em 

relação ao controlo (Alvarenga,et al.,2008a; Alvarenga,et al.,2008b).  

Idealmente, estes resíduos devem ser fáceis de manusear e aplicar, não colocar em risco 

a saúde pública, não exercer toxicidade sobre as plantas, ser ricos em matéria orgânica 

e macro e micronutrientes essenciais para as espécies vegetais e apresentar baixo custo, 

uma vez que os solos de mina não têm valor económico (Santos, 2015).  

 

2.6. Enquadramento legal  

 

No caso deste estudo é necessário considerar o enquadramento legal relativo à 

avaliação de solos contaminados e à aplicação de corretivos a solos.  
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Em Portugal, a legislação nesta área encontra-se disposta no Decreto-Lei n.º 276/2009, 

de 21 de junho, que estabelece o regime jurídico da utilização agrícola de lamas de 

depuração, no Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de Junho, onde no Anexo II se 

estabelecem os requisitos adicionais aplicáveis às matérias fertilizantes obtidas a partir 

de resíduos e outros componentes orgânicos inseridos no grupo 5 (corretivos 

orgânicos), e na Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 de abril), que 

corresponde a uma lei geral.   

 

Não existindo ainda, qualquer outro tipo de regulamentação específica nesta matéria. 

Porém, está em consulta pública um projeto de Decreto-Lei de 2015, que visa 

estabelecer o quadro legal aplicável à prevenção da contaminação e remediação dos 

solos, suportado em três pilares: (i) o da avaliação da qualidade do solo, (ii) o da 

remediação e (iii) o da responsabilização pela contaminação dos solos, o qual permitirá 

dar resposta aos vários compromissos assumidos a nível nacional e internacional, bem 

como suprimir uma importante lacuna no ordenamento jurídico nacional, constituindo-

se, desta forma, como um marco da política de ambiente (Proposta de Decreto-Lei, 

2015). 

 

Em alguns países (Holanda, Grã-Bretanha, Canadá) encontram-se definidas Listas de 

Concentrações de Referência, as quais tentam estabelecer valores máximos para 

determinados contaminantes no solo que possam ser usados na avaliação da sua 

qualidade, em função do seu uso, ou estabelecer valores máximos, acima dos quais seja 

necessária a intervenção no local. Estas tabelas com valores de referência para avaliação 

da qualidade do solo constituem um instrumento importante para a avaliação de riscos 

e estabelecimento de critérios de descontaminação. 

 

Os valores estabelecidos nas diferentes listas são considerados provisórios: a 

informação atualmente existente sobre a relação concentração-efeito é ainda 

insuficiente (nomeadamente no que se refere a efeitos toxicológicos). Estas listas 

apresentam diferenças significativas de país para país, dependendo do tipo de 
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abordagem em que se fundamentam, nomeadamente no que respeita ao uso futuro do 

solo após intervenção (Alvarenga, 2012). 

 

Em Portugal foram aconselhados, pelo extinto Instituto de Resíduos, os critérios de 

qualidade Canadianos (Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of 

Environmental and Human Health). Estes critérios de qualidade apresentam valores de 

referência para determinados contaminantes no solo, em função do uso que se 

pretende dar a esse solo (e.g. uso agrícola, uso habitacional/recreativo, uso comercial, 

ou uso industrial) (Alvarenga, 2012). 

 

Contudo, este irá, possivelmente, ser substituído pelo Decreto-Lei que se encontra em 

consulta pública. Este projeto de lei irá ser um avanço muito grande em termos legais, 

pois vai dar enquadramento legal para a avaliação da qualidade de solos e necessidades 

da sua descontaminação (Proposta de Decreto-Lei, 2015). 
 

 

2.7. Mina de Aljustrel  

 

A mina de Aljustrel (Figura 2) tem uma longa história de exploração, que remonta do 

período pré-Romano até ao presente, embora tenha sido no século XX que teve o seu 

maior desenvolvimento. A estrutura geológica de Aljustrel é marcada pela presença de 

rochas vulcânicas e sedimentares do Complexo Vulcano-Sedimentar (de idade 

Carbónico). A topografia de Aljustrel é marcada pela erosão diferencial de jaspes e 

chertes e pelas falhas da Messejana, Represa e Castelo (Oliveira, 2017). 

Após uma década de inatividade, em 2008, iniciou-se uma nova concessão para a 

exploração de Zn e Cu, a qual permanece até hoje. Atualmente, é explorada pela 

empresa ALMINA e produz concentrados de cobre a partir dos minérios de Feitais e do 

Moinho (Oliveira, 2017). 
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Devido ao elevado impacto ambiental que se verificou na antiga zona concessionada, a 

reabilitação do local foi iniciada em 2006 pela EDM – Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro, tendo os trabalhos terminado em 2014. 

 

Figura 2 – Vista aérea sobre a mina de Aljustrel (Moreira, 2015) e mapa da FPI e 

principais minas (Oliveira, 2017).  

A área mineira de Aljustrel contempla seis massas de pirite (Figura 3) dispostas ao longo 

de uma estrutura do Complexo Vulcano-Sedimentar com cerca de 6 km. Os jazigos 

encontram-se distribuídos por dois alinhamentos principais, distribuindo-se de SE para 

NW:  

- Antiforma de Feitais: massas de Feitais (54 Mt1) e Estação (>20 Mt). 

- Antiforma SW: massas de Algares, Moinho (44 Mt), S. João (45 Mt) e Gavião (25 Mt). 

As massas de Algares e S. João são aflorantes (Chapéu de Ferro) e foram intensamente 

exploradas quer em profundidade, quer a céu aberto, em cortas pouco profundas. 

Durante a época romana de exploração foi edificado o povoado de Vipasca, localizado 

                                                      
1 1Mt = 1 Milhão de toneladas de pirite maciça. 
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junto ao Chapéu de Ferro de Algares e desenvolvidos trabalhos mineiros até cerca de 

100 m de profundidade.   

O jazigo do Moinho foi explorado pela companhia Pirites Alentejanas para cobre até 

1993, produzindo-se então cerca de 1,2 Mt/ano de concentrado (Oliveira, 2017).  

 

Figura 3 – Massa de pirite do moinho subverticalizada (Moreira, 2015).  

No centro mineiro de Aljustrel conhecem-se reservas superiores a 250 Mt de pirite, o 

que faz desta mina uma das maiores da FPI, a par de Neves-Corvo (mina em atividade 

localizada próximo de Almodôvar / Castro Verde), e de Rio Tinto, Los Frailes-Aznalcollar, 

Tharsis, La Zarza e Sotiel-Migollas (áreas mineiras atualmente abandonadas e situadas 

em Espanha) (Oliveira, 2017).  

 

2.8. The Navigator Company  

A The Navigator Company é uma empresa líder na produção de papéis para impressão 

e escrita, através do processo Kraft, com a mais ampla presença a nível internacional 

entre as empresas portuguesas, uma capacidade produtiva de 1,6 Mt de papel e 1,4 Mt 

de celulose, com 1.380 km2 de floresta onde foi introduzida a espécie de crescimento 

rápido Eucalipto globulus. Os seus três grandes polos industriais localizam-se em Cacia 

(Aveiro), na Figueira da Foz e em Setúbal (The Navigator Company, 2016). 
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Este grupo empresarial aposta numa produção ecoeficiente, apoiada na gestão das 

florestas, através do aproveitamento dos subprodutos florestais (folhas, ramos, 

serradura, casca das árvores) resultantes das atividades madeireiras relacionadas com a 

colheita de madeira para a indústria de celulose e papel e também de manutenção 

florestal para prevenção de incêndios. Embora este combustível de biomassa seja 

maioritariamente constituído pela espécie maioritariamente presente, o eucalipto 

(Eucalipto globulus), pode existir a presença de outras espécies como o pinheiro (Pinus 

pinaster) e acácias (p.e. Acacia longifólia e Acacia podalyriifolia).   

 

Este combustível é por sua vez introduzido nas centrais de cogeração de biomassa 

lenhosa existentes nos diferentes complexos industriais. Este processo de valorização 

energética, consiste no aproveitamento do calor residual na forma de vapor de alta 

pressão, originado no processo termodinâmico de combustão direta da biomassa, para 

geração de energias térmica e elétrica, do qual resultam como resíduo elevadas 

quantidades de cinzas (partículas com dimensões de 0,01 a 100 mm). Estas energias são 

por sua vez utilizadas no fabrico de pasta de papel. Em termos globais, 80% da energia 

utilizada na produção de papel, provém das centrais de cogeração de biomassa lenhosa 

(The Navigator Company, 2016).   

 

Do processo de produção da pasta de papel seguem para as estações de tratamento de 

águas residuais, efluentes que sofrem um processo de tratamento biológico por lamas 

ativadas e neutralização, do qual resultam as lamas celulósicas (The Navigator Company, 

2016). Estas lamas possuem um teor em matéria seca muito baixo e um elevado teor 

em matéria orgânica não estabilizada, havendo vantagem no estudo de formulações 

para a sua aplicação que permita a redução do teor de humidade e a sua estabilização. 

Daí o estudo da sua granulação em conjunto com as cinzas de biomassa. 
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2.9. Resíduos a utilizar no estudo 

 

Neste estudo serão utilizados três tipos de corretivos do solo, todos com origem em 

resíduos: (i) cinzas de biomassa, (ii) lamas residuais urbanas, e composto de RSU (iii). 

As cinzas de biomassa e as lamas residuais utilizadas têm origem na empresa The 

Navigator Company , enquanto o composto de RSU foi fornecido pela AMARSUL, 

através da sua Central de Compostagem localizada em Setúbal.  

Dadoà ueàoàp ojetoà LIFE NoàWaste àde o eàe àpa e iaà o àaàU iversidade de Aveiro, 

foi da sua responsabilidade a caraterização dos resíduos provenientes da indústria de 

pasta de papel e do solo utilizado no estudo, proveniente da mina de Aljustrel.  

 

2.9.1. Cinzas de biomassa  

 

A Universidade de Aveiro procedeu à caraterização físico-química das cinzas de 

biomassa (Tabela 2) na perspetiva da determinação dos principais riscos/benefícios da 

sua aplicação ao solo. A cinza de biomassa utilizada nos ensaios provém do silo comum, 

sendo composta por partículas finas provenientes de equipamentos de transferência de 

calor como superaquecedores, e equipamentos de poluição do ar como filtros de saco 

e precipitadores eletrostáticos.   

As amostras recolhidas no precipitador eletrostático apresentaram mais de 40% do 

material com tama hoà i fe io à aà à μ ,à enquanto as demais amostras de cinzas 

apresentaram uma percentagem mais baixa (20-30%).  

Em relação à composição química, a sílica (Si) é o elemento dominante nas amostras. 

Todavia, considerando que o cálcio é o elemento químico mais abundante no conteúdo 

inorgânico da biomassa lenhosa utilizada como combustível, já era de esperar que fosse 

este o principal elemento químico das cinzas. Por ordem de abundância nas amostras 
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de cinzas analisadas, tipicamente a sequência elementar é Si (35%)> Ca (30%)> Al (8%)> 

K (4%)> Fe (3%)>Mg (2%) (Project Life No_Waste 1st Report, 2016)  

Entre os elementos químicos presentes em menores concentrações o Ba é de longe o 

presente em maior concentração, seguida por Cr, Zn, Zr, Pb e Rb por ordem decrescente 

de abundância. 

Em relação aos elementos potencialmente tóxicos frequentemente considerados de 

relevância ambiental foi registada a presença de Cr, Ni, Cu e Pb.  

 

Tabela 2 – Caracterização das cinzas de biomassa provenientes do silo comum (análise 

efetuada por parte da Universidade de Aveiro (Project Life No_Waste 1st Report, 2016).  

Caracterização das cinzas de biomassa 

Parâmetro Resultado Parâmetro Resultado 

pH (Escala Sorensen) 13,3 Cu (mg kg-1) 0,012 

CE (µS cm-1) 10,9 Fe (mg kg-1) 0,20 

Al (mg kg-1) 1,2 K (mg kg-1) 5103 

As (mg kg-1) <LD  Mg (mg kg-1) 0,43 

Ba (mg kg-1) 31 Mn (mg kg-1) 0,02 

Ca (mg kg-1) 12020 Na (mg kg-1) 691 

Cd (mg kg-1) <LD Ni (mg kg-1) 0,03 

Cr (mg kg-1) 0,02 Pb (mg kg-1) 0,63 

Co (mg kg-1) 0,23 Zn (mg kg-1) 0,07 

 

 <LD – Inferior ao limite de deteção; CE: condutividade elétrica.  
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2.9.2. Lamas celulósicas  

 

As lamas provenientes do tratamento secundário de águas residuais foram 

caracterizadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 276/2009 (que regulamenta o valor 

limite de metais pesados, contaminantes orgânicos e microrganismos patogênicos, 

Salmonella spp. e Escherichia coli, em lamas residuais urbanas e similares), bem como 

utilizando outros parâmetros adicionais considerados necessários no desenvolvimento 

deste projeto, como seja o seu teor em azoto. 

 

As lamas do tratamento secundário de águas residuais mostraram um pH neutro (7,1), 

uma CE baixa (0,07 mS cm-1) e um alto teor em humidade (68%).  

 

As lamas celulósicas estão em conformidade com o exigido no Decreto-lei nº 276/2009, 

não só relativamente ao teor em metais totais, mas também considerando várias 

famílias de contaminantes orgânicos, nomeadamente os hidrocarbonetos aromático 

policíclico – PAHs, os bifenilos policlorados – PCBs, e as dibenzodioxinas/dibenzofuranos 

– PCDD/F) (Tabela 3), confirmando-se o risco reduzido da contaminação dos solos pela 

sua aplicação, dado que as três classes de contaminantes anteriores estavam presentes 

em concentrações muito baixas (ou mesmo abaixo do limite de deteção).  

 

Este material contém um elevado teor de azoto total (16092 mg kg-1), considerado 

elevado no contexto da fertilização do solo, o que as torna um resíduo orgânico 

interessante como corretivo do solo. A análise dos parâmetros microbiológicos 

demonstrou a ausência de contaminação de origem fecal (Escherichia coli e Salmonella 

spp.).   
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Tabela 3 – Caracterização das lamas secundárias resultantes do tratamento da pasta de 

papel (Project Life No_Waste 1st Report, 2016).  

 Parâmetro Resultado Unidade 

Parâmetros gerais 

pH  7,1 Escala de Sorensen 

Condutividade elétrica (CE) 0,07 mS cm-1 

Humidade  96 % 

Azoto total 15,1 g kg-1 

Cálcio 130 g kg-1 

Magnésio 2,5 g kg-1 

PAH´s 

Naftaleno  <0,020 mg kg-1 

Acenaftileno  <0,020 mg kg-1 

Fluoreno <0,020 mg kg-1 

Fluoranteno 0,027 mg kg-1 

Pireno  0,02 mg kg-1 

Crisceno  <0,020 mg kg-1 

Benzo (a) antraceno <0,020 mg kg-1 

Benzo (k) fluoranteno  <0,020 mg kg-1 

Benzo (b) fluoranteno 0,027 mg kg-1 

Benzo (a) pireno <0,020 mg kg-1 

Dibenzo (a,h) antraceno  <0,020 mg kg-1 

Indeno (1,2,3-cd) pireno <0,020 mg kg-1 

PCB´s 

PCB 28 <0,02 mg kg-1 

PCB 101 <0,02 mg kg-1 

PCB 138 <0,02 mg kg-1 

PCB 153 <0,02 mg kg-1 

PCB 180 <0,02 mg kg-1 

PCDD/F 

2,3,7,8-tetraCDD  <1 ng kg-1 

1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD  <5 ng kg-1 

2,3,7,8-tetraCDF <2 ng kg-1 

1,2,3,4,5,7,8-heptaCDF <4 ng kg-1 

1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF <3 ng kg-1 

Metais pesados 

Cádmio 0,19 mg kg-1 

Crómio 12 mg kg-1 

Cobre 9,8 mg kg-1 

Níquel 6,4 mg kg-1 

Fósforo 1200 mg kg-1 

Mercúrio 0,12 mg kg-1 

Zinco 14 mg kg-1 

Parâmetros microbiológicos Escherichia coli <1,0×10-1 UFC.g-1 

Salmonella spp. Neg./25g ─ 
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2.9.3. Composto de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

O composto de resíduos sólidos urbanos provenientes de recolha indiferenciada 

(MMSWC), produzido numa estação de compostagem em Setúbal, que utiliza 

tratamento mecânico e biológico, foi recolhido e caracterizado no IPBeja, no âmbito do 

Projeto RESORGRISK, tendo os resultados sido previamente publicados (Alvarenga, 

2015). 

 

A Tabela 4 evidência as principais características químicas do composto e as suas 

concentrações totais de metais pesados. É importante destacar o seu teor de matéria 

orgânica, 39,5% em matéria seca, assim como as suas concertações em nutrientes como 

azoto (N), fósforo (P) e potássio (K), o que pode corrigir algumas deficiências nutricionais 

do solo.  

 

Comparando as concentrações de metais pesados com os limites da legislação (Decreto-

lei nº103/2015, para materiais fertilizantes), o composto pode ser classificado na Classe 

IIA, o que limita a sua utilização para fins agrícolas, mas permite a sua aplicação na 

reabilitação ambiental. Em relação aos valores máximos permitidos para as 

concentrações de organismos patogénicos e contaminantes orgânicos da legislação 

(Decreto-lei nº103/2015, para materiais fertilizantes), e comparando esses valores-

limite com os resultados das Tabelas 5 e 6, é possível verificar que o composto cumpre 

os requisitos da legislação de forma a poder ser aplicado na reabilitação de solos. 
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Tabela 4 – Caracterização química geral do composto (média ± desvio padrão, n=3. Os 

resultados são referentes à matéria seca (Alvarenga et al., 2015, 2016).  

Parâmetro Composto RSU Valor limite (Composto de Classe IIA) 

(mg kg-1) 

pH (Escala de Sorensen) 7,8 ± 0,1 n.l. 

CE (mS/cm) 7,19 ± 0,17 n.l. 

M.O (%) 39,5 ± 2,2 n.l. 

N-Kjeldahl (%) 2,1 ± 0,1 n.l. 

Ptotal (% P2O5) 3,6 ± 0,3 n.l. 

Ktotal (g K2O kg-1)  10,5 ± 0,6 n.l. 

Ca (g kg-1) 83,4 ± 3,2 n.l. 

Mg (g kg-1) 14,0 ± 1,4 n.l. 

Cd (mg kg-1) 3,0 ± 0,1 3 

Cr (mg kg-1) 14,5 ± 3,1 300 

Cu (mg kg-1) 179, 5 ± 8,2 400 

Hg (mg kg-1) 0,63 ± 0,12 300 

Ni (mg kg-1) 29,2 ± 2,9  3 

Pb (mg kg-1) 202,3 ± 7,1  200 

Zn (mg kg-1) 473,5 ± 35,3  1000 

 

CE: condutividade elétrica; n.l. : não legislado.  

 

Tabela 5 – Concentração de microrganismos patogénicos no composto (Alvarenga et al., 
2015, 2016).  

 

 Composto RSU Valor limite  

Escherichia coli (CFU g-1) <1×10  1000 

Salmonella spp  

(Presença/Ausência 50 g-1) 

Ausência  Ausência  
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Tabela 6 – Concentração de contaminantes orgânicos no composto (média, n=3). Os 
resultados são referentes à matéria seca (Alvarenga et al., 2015, 2016).  

 

 Composto RSU Valor limite 

PAH (mg kg-1) 0,532 6 

PCB (mg kg-1) <L.D 0,8 

PCDD/F (ng TEQ kg-1) 16,0 100 

 

 

<LD – Inferior ao limite de deteção; PAH: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos; PCB: 

compostos bifenilos policlorados; PCDD/F: dioxinas e furanos; TEQ: equivalentes de toxicidade. 

 

 

2.9.4. Caracterização do solo proveniente da área mineira de Aljustrel 

 

O solo utilizado neste estudo foi recolhido na área mineira de Aljustrel, tendo sido 

analisado no Instituto Politécnico de Beja e na Universidade de Aveiro, no âmbito do 

Projeto Life No_Waste. Procedeu-se à caraterização das principais propriedades físico-

químicas do solo: textura, pH, salinidade, teor em matéria orgânica (MO), N total, P e K 

assimiláveis, Ca, Mg e Na totais e os teores totais em elementos traço potencialmente 

tóxicos (e.g. As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn). Trata-se de um solo de textura arenosa (19,55% 

de argila, 19,2% de limo e 61,25% de areia), com baixo teor de matéria orgânica (1,1%), 

elevada condutividade elétrica e características nutricionais pobres. Comparando os 

teores em alguns dos elementos traço potencialmente tóxicos e os valores limite 

existentes nas normas, verifica-se que os solos possuem teores anormalmente elevados 

de arsénio (As), cobre (Cu), chumbo (Pb), antimônio (Sb) e zinco (Zn) (Tabela 7).  
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Tabela 7 – Caracterização do solo proveniente da área mineira de Aljustrel (Project Life 

No_Waste 1st Report, 2016).  

 

Parâmetro Resultado 

Limites existentes nas normas Canadianas 

(mg kg-1) 

(para substâncias tóxicas) 

Cor  Castanho claro ─ 

pH (Escala Sorensen) 2,5 ─ 

CE (mS/cm) 3,9 ─ 

Matéria orgânica (%m/m) 1,1 ─ 

N Kjeldhal (%) 0,16 ─ 

P assimilável (mg kg-1) 0,01 ─ 

K assimilável (mg kg-1) 24,0 ─ 

CaTOTAL (mg kg-1) 538,60 ─ 

MgTOTAL (mg kg-1) 1122,10 ─ 

NaTOTAL (mg kg-1) 229,90 ─ 

Fe (mg kg-1) 1307,88 ─ 

Mn (mg kg-1) 59,64 ─ 

Al (mg kg-1) 0,71 ─ 

As (mg kg-1) 2427,3 2 

Cd (mg kg-1) 3,7 22 

Cu (mg kg-1) 852,9 91 

Hg (mg kg-1) 18,75 50 

Mn (mg kg-1) 170 ─ 

Pb (mg kg-1) 2450,9 600 

Sb (mg kg-1) 113,4 40 

Zn (mg kg-1) 546 360 
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3. Metodologias experimentais  

 

3.1. Recolha de solo 

 

3.1.1. Objetivo  

O solo foi recolhido na área mineira de Aljustrel (37°51.889 Norte, 008°09.390 Oeste) 

(Figura 4), num local designado no âmbito do projeto Life No_Waste por B1, tendo 

servido de base para o desenvolvimento deste estudo, em que se procedeu à avaliação 

do impacto dos corretivos nas propriedades desse solo, recorrendo a ensaios de 

incubação e em vaso.  

 

3.1.2. Metodologias a aplicar  

A recolha do solo consistiu numa rede de amostragem com cerca de 80 m2. Para manter 

a representatividade da amostragem, foram criados, aleatoriamente, 10 pontos de 

recolha de amostras parciais de solo. Em cada um destes pontos, foi aberto um buraco 

com cerca de 20 cm de profundidade. Com uma pá, foi retirada da parede do buraco 

solo com uma espessura entre 15 mm-25 mm. 

 

 

Figura 4 – Local de amostragem (B1) na mina de Aljustrel (Project Life No_Waste 1st 

Report, 2016).  
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Estas 10 amostras parciais foram então misturadas e homogeneizadas, originando a 

amostra global de solo. Após a obtenção da amostra global, esta foi seca à temperatura 

ambiente durante uma semana (Figura 5) e crivada a 2 mm. A fração supra corresponde 

ao material mais grosseiro retido no crivo de 2 mm de malha (diâmetro> 2 mm) e a 

fração infra é o material que atravessa o crivo (diâmetro < 2 mm), ou seja, a terra fina 

que foi analisada. É nesta última fração que reside a quase totalidade das características 

do solo mais diretamente relacionadas com a nutrição das plantas, motivo pelo qual se 

realizam as análises laboratoriais com esta fração. 

 

Figura 5 – Solo a secar á temperatura ambiente no laboratório.  

 

3.2. Ensaios de incubação 

 

3.2.1. Objetivo 

 

Estudo do efeito da aplicação de diferentes doses de grânulos de cinzas de biomassa e 

de lama celulósica ao solo afetado por atividades mineiras, de modo a poder escolher 

as doses que melhor se possam adequar a uma estratégia de fitoestabilização assistida 

desses solos. Verificar se é necessária a aplicação de composto RSU. 
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3.2.2. Metodologias a aplicar  

 

Foi efetuada a incubação de 200 g de amostra de solo recolhido na Mina de Aljustrel 

com diferentes doses de cinza de biomassa e lamas celulósicas, 1,25%, 2,50% e 5,00%, 

calculadas relativamente à base seca. Foi utilizado um controlo de solo não corrigido em 

cada um dos ensaios (0%). 

Foram testadas diferentes formulações para a aplicação de lamas celulósicas e cinza de 

biomassa (10% de lamas celulósicas para 90% de cinza, e 30% de lamas celulósicas para 

70% de cinza), tendo sido também testada a aplicação destes materiais sob a forma de 

grânulos (diâmetro variável entre 1-2 cm), ou sob a forma de material desagregado, 

tendo-se utilizado para isso a mistura inicial que foi utilizada no processo de granulação. 

Os grânulos e as misturas foram preparados na Universidade de Aveiro (Figura 6).  

Os grânulos foram aplicados sobre a superfície de solo, tendo sido adicionada a 

quantidade de água que permitia colocar o solo a 60% da sua capacidade de retenção 

de água. Passadas 24 h, os grânulos foram incorporados no solo de forma grosseira, 

te ta doàsi ula àoà ueàpode iaàse àu aài o po aç oà e i a à oà a po. Verificou-

se que os grânulos se desfaziam completamente, sendo que a sua incorporação no solo 

foi, relativamente homogénea. Os ensaios foram feitos em triplicado. 

As misturas de solo corrigido e de solo não-corrigido, foram mantidas durante 1 mês em 

caixas perfuradas, para permitir trocas gasosas, em câmara de ambiente controlado 

(20°C), a 60% da sua capacidade retenção de água, reposta periodicamente por adição 

de água destilada.  

Finalizado o período de incubação, as amostras foram analisadas relativamente aos 

seguintes parâmetros: pH, CE, MO, N Kjeldhal, P e K assimiláveis.  
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Figura 6 – (a) e (b) ensaio de incubação com material granulado; (c) e (d) ensaio de 
incubação com material desagregado. 

 

3.2.3. Resultados esperados 

Os resultados obtidos com os ensaios de incubação permitirão a escolha das doses mais 

adequadas de grânulos a aplicar ao solo, que consentem uma melhoria das suas 

características físico-químicas.  

 

3.3. Ensaios em vaso  

 

3.3.1. Objetivo 

 

Estudo do efeito da aplicação de diferentes doses de cinza de biomassa e resíduos 

orgânicos, selecionadas nos ensaios de incubação, nas propriedades do solo e de uma 

planta adequada a uma estratégia de fitoestabilização assistida desses solos (p.e. 

Agrostis tenuis). 
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3.3.2. Metodologias a aplicar  

 

A metodologia utilizada compreendeu a utilização de ensaios em vaso, sem ambiente 

controlado. Vasos com 1 kg de solo corrigido com as doses de cinza de biomassa e 

resíduo orgânico selecionadas nos ensaios de incubação (utilização de um controlo de 

solo não corrigido, quatro réplicas por dose), 60% da capacidade de retenção de água. 

Foi também testada a necessidade da correção simultânea dos solos com um corretivo 

orgânico. No caso, foi testada a aplicação de composto de RSU, numa dose de aplicação 

de 50 ton/ha (120,4 g de composto de RSU por vaso), a qual já tinha demonstrado ser 

suficiente na correção de solos degradados por atividades mineira provenientes da mina 

de Aljustrel (Alvarenga et al., 2009). 

Nos vasos em que foram utilizados grânulos, foi necessário humedece-los para facilitar 

a sua incorporação no solo (Figura 7).     

 

Figura 7 – Incorporação das cinzas de biomassa no solo, na forma de grânulos e de 

material desagregado (12/04/2017).  
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Após 1 mês de incubação, foi realizada a sementeira desses solos com Agrostis tenuis, a 

0,5 cm de profundidade, tendo sido aplicada adubação mineral após a sementeira. A 

adu aç oà foià feitaà deà a o doà o à oà e o e dadoà oà Ma ualà deà Fe tilização de 

Culturas , do Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva, considerando que os níveis 

de N e P2O5 no solo eram os mais baixos possíveis, tendo as quantidades de adubo a 

aplicar sido calculadas de modo a fornecer 2 kg N/100 m2 e 1,8 kg P2O5/100 m2 (1,2 g de 

adubo com 27% de N e 1,1 g de adubo com 26,5% de P2O5, por vaso). Como se 

recomenda o fracionamento da aplicação de N, a quantidade total a aplicar foi dividida, 

tendo metade sido aplicada à sementeira e a outra metade 4 semanas depois (Figura 8).  

A planta foi deixada crescer durante 2 meses e um dia com rega ocasional, sendo que o 

ensaio teve início no dia 12 de Abril de 2017.  

 

Figura 8 – Adição de adubo rico em azoto (26/05/2017).  

Após o período de crescimento, no dia 9 de junho, procedeu-se ao corte da planta, para 

avaliação da biomassa vegetal obtida, fresca e seca, e para, caso fosse possível, proceder 

à análise foliar em macro e micronutrientes. Da amostra de solo de cada vaso, foi feita 

uma homogeneização, tendo sido retirada uma subamostra de solo para análise da 

atividadeàe zi ti aàdasàdesid oge asesà aàa ost aà talàeà ual .àáà esta teàa ost aàdeà

solo foi colocada a secar ao ar, sendo posteriormente analisados os seguintes 
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parâmetros na fração fina desse solo, após crivagem por crivo de malha 2 mm: matéria 

seca, pH, condutividade elétrica, teor em matéria orgânica, teor de N Kjeldahl, teor em 

P e K assimiláveis, metais totais e extratáveis por CaCl2 0,01 M (Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Pb, 

Zn), e atividade enzimática das desidrogenases. As metodologias utilizadas foram 

descritas por Alvarenga, P.M.L.F, (2009), sendo os métodos utilizados referidos no 

subcapítulo seguinte. 

 

3.3.3. Resultados esperados 
 

Com isto espera-se avaliar o impacto da correção orgânica com cinzas de biomassa e 

composto RSU no estabelecimento de um coberto vegetal, nas propriedades físico-

químicas dos solos da mina, e na imobilização/mobilização dos metais nos solos. 

 

4. Análises físico-químicas de solos 

 

4.1. Determinação da humidade residual  

 

A humidade residual, ou % de matéria seca, foi determinada nas amostras de solo secas 

ao ar, secando, separadamente, uma porção de 1 g de cada amostra a 105ºC, até peso 

constante. Os ensaios foram realizados em triplicado. 

Todos os resultados das outras análises devem ser reportados à amostra isenta de 

humidade. 

A % de matéria seca existente nas amostras de solos analisados foi obtida através da 

seguinte expressão: 

% matéria seca = 100
húmida  amostra  de  massa

seca  amostra  de  massa
 = 100

12

13




mm

mm
 (g amostra seca/100 

g amostra) 
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Onde:  

m1 – peso do cadinho vazio (g); 

m2 – peso do cadinho com amostra húmida (g); 

m3 – peso do cadinho com amostra seca a 100-105ºC. 

 

4.2. Determinação do pH (H2O)  

 

A determinação do pH (H2O) permite efetuar a avaliação da acidez real de um solo. A 

determinação do pH (H2O) é efetuada numa suspensão de solo em água, numa 

proporção solo:água destilada de 1:2,5 em peso, a 20ºC (Quelhas dos Santos, 1996). 

Pesou-se uma amostra de 20 g de terra fina seca ao ar de cada local, para um copo de 

medição de pH e adicionou-se 50 ml de água destilada. Agitou-se a intervalos regulares, 

durante 1 hora, com a ajuda de uma vareta de vidro, e deixou-se repousar cerca de 30 

minutos, até o material sólido sedimentar. Os ensaios foram realizados em triplicado. 

As medições foram efetuadas por potenciometria direta utilizando um aparelho 

medidor de pH equipado com um elétrodo de vidro combinado e calibrado com padrões 

de pH 7,0 e 4,0. 

Segundo Quelhas dos Santos (1996), a classificação dos solos quanto à reação, ou seja, 

pH (H2O) pode ser feita de acordo com a Tabela 8. 

Tabela 8 - Classificação dos solos quanto à reação, ou seja pH (H2O).  

pH (H2O) Designação do solo 

< 4,5 
 

Muito ácido 
 

4,6 a 5,5 
 

Ácido 
 

5,6 a 6,5 
 

Pouco ácido 
 

6,6 a 7,5 
 

Neutro 
 

7,6 a 8,5 
 

Pouco alcalino 
 

8,6 a 9,5 
 

Alcalino 
 

> 9,5 
 

Muito alcalino 
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4.3. Determinação da condutividade elétrica 

 

A medida da condutividade elétrica numa suspensão solo:água destilada de 1:5 

(expressa normalmente em mS/cm), pode ser assumida como uma medida indireta da 

salinidade do solo (Quelhas dos Santos, 1996). Para efetuar esta medição, pesou-se uma 

amostra de 20 g de terra fina seca ao ar para um copo de 200 ml de capacidade e 

adicionou-se 100 ml de água destilada. Agitou-se a intervalos regulares durante 1 hora, 

com a ajuda de uma vareta de vidro, e deixou-se repousar cerca de 30 minutos. A 

condutividade elétrica foi medida no líquido sobrenadante, utilizando um condutímetro. 

Os ensaios foram realizados em triplicado. 

 

4.4. Determinação do teor em matéria orgânica 

 

Para a determinação da matéria orgânica nos solos utilizou-se o método de oxidação 

por via húmida, habitualmente conhecido como método de Walkley & Black, que 

permite determinar o carbono orgânico total. O método baseia-se na oxidação em meio 

ácido da matéria orgânica existente no solo por um excesso de dicromato de potássio, 

e na titulação do excesso com sulfato ferroso amoniacal (sal de Mohr). A matéria 

orgânica calcula-se multiplicando o teor em carbono orgânico total pelo factor 1,724, 

partindo do pressuposto que a matéria orgânica do solo é constituída por 58% de 

carbono (Alvarenga, 2012). 

Preparou-se, paralelamente, um branco exactamente da mesma maneira que se fez 

para a amostra e titulou-se, também, com o sal de Mohr. Foram realizadas três réplicas 

de cada amostra e duas réplicas do branco. 

% Carbono orgânico (g Carbono orgânico/100 g amostra) =
m

3,0TV)-(B 
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Onde: 

B = média dos volumes (ml) de sulfato ferroso amoniacal gastos na titulação dos ensaios 

em branco; 

V = média dos volumes (ml) de sulfato ferroso amoniacal gastos na titulação da amostra; 

T = título do sulfato ferroso amoniacal (neste caso 0,5 N) 

m = massa de amostra de solo (g).  

% Matéria orgânica (g matéria orgânica/100g amostra) = % Carbono orgânico  1,72 

A classificação dos solos quanto ao teor em matéria orgânica pode ser feita de acordo 

com a escala proposta em Quelhas dos Santos (1996) (Tabela 9). 

 Tabela 9 - Classificação dos solos quanto ao teor em matéria orgânica. 

% matéria orgânica 

Solos ligeiros 

% matéria orgânica 

Solos médios e pesados 

Classificação 

< 0,5  <1,0 Muito baixo 

0,6 – 1,5  1,1-2,0 Baixo  

1,6 – 5,0 2,1-7,0 Médio 

5,1 – 10,0 7,1-15,0 Alto 

>10,0 >15,0 Muito alto 

 

4.5. Deter i ação do teor e  fósforo e potássio assi iláveis  

pelo método de Egner-Rhiem 

 

Extração simultânea do fósforo e do potássio por meio de uma solução de lactato de 

amónio e ácido acético, tamponizada a pH compreendido entre 3,65 e 3,75, após 

agitação constante durante duas horas e filtração. Doseamento do fósforo e do 

potássico no extrato obtido. O fósforo é doseado pelo método colorimétrico do 
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molibdato ácido-acido ascórbico e o potássio, diretamente, por fotometria de chama de 

emissão.  

4.6. Determinação do azoto total (Kjeldahl) 

 

O método utilizado no doseamento do azoto total (orgânico e amoniacal, não inclui 

nitritos e nitratos) é o chamado método de Kjeldahl. Este baseia-se na mineralização dos 

compostos orgânicos contidos na amostra em meio ácido, a quente e na presença de 

um catalisador metálico. Essa digestão leva à conversão de todo o azoto em ião amónio, 

que é posteriormente convertido em amoníaco, destilado em corrente de vapor e 

recolhido numa solução de ácido bórico, onde é doseado por titulação com uma solução 

de HCl de título conhecido. Este processo decorre em 3 processos: mineralização, 

destilação e titulação. 

 

O azoto total da amostra foi calculado através da seguinte expressão: 

% N (g N/100 g de amostra) =
   

m

V-VHCl1,4 BA


)destilação para  (pipetado V

co) volumétri(balão V
 

Onde: 

[HCl] = concentração exata da solução de HCl, em Normalidade ou Molaridade; 

VA = volume da solução de HCl, em ml, gasto na titulação da amostra; 

VB = volume da solução de HCl, em ml, gasto na titulação do ensaio em branco; 

m = massa da amostra mineralizada, em gramas. 

4.7. Doseamento dos metais totais – Digestão com água régia 

 

A metodologia selecionada para a determinação do teor em metais totais neste estudo 

foi a da digestão com água régia (do latim "aqua regia" que significa "água real"), que 
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consiste numa mistura de ácido clorídrico com ácido nítrico numa razão 1:3 v/v. Esta é 

a metodologia que se encontra no procedimento recomendado pela International 

Organization for Standardization (ISO 11466,1995). O teor em metais totais, Ca, Mg, Cd, 

Cr, Cu, Pb e Zn, foi feita por espectroscopia de emissão atómica com palma 

indutivamente acoplado (EEA – ICP), nos laboratórios do DCEB - Departamento de 

Ciências e Engenharia de Biossistemas, do Instituto Superior de Agronomia da 

Universidade de Lisboa. 

Foram preparadas três réplicas por cada amostra de solo analisado e um branco por 

cada grupo de amostras. 

 

4.8. Avaliação da disponibilidade efetiva dos metais por extração com 

solução de CaCl2 0,01M 

 

Neste trabalho foi efetuada uma extração de passo único com o objetivo de quantificar 

oàteo àe à etalàexiste teà aàf aç oà óvel ,àtambém chamada fração efetivamente 

biodisponível. Uma solução de CaCl2 0,01 M simula a extração da fração de metais 

efetivamente biodisponíveis (fração móvel desses metais): 10 g de amostra de solo 

foram agitados com 100 ml de uma solução de CaCl2 0,01M, nu àagitado àdeà vai-ve ,à

durante 2 h, à temperatura de 20 ± 2 ºC. Depois de terminada a extração foi efetuada a 

filtração do sobrenadante obtido através de filtro Whatman nº 40. As amostras foram 

acidificadas com 0,1 ml de HNO3 concentrado (65% e d=1,3) e armazenadas em frascos 

de polietileno a 4 ºC para análise elementar. Foram realizadas três réplicas por cada 

amostra de solo e um branco por cada grupo de amostras. A análise dos metais Cd, Cr, 

Cu, Pb e Zn extraídos foi feita por espectroscopia de emissão atómica com palma 

indutivamente acoplado (EEA – ICP), nos laboratórios do DCEB - Departamento de 

Ciências e Engenharia de Biossistemas, do Instituto Superior de Agronomia da 

Universidade de Lisboa. 
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4.9. Atividade enzimática das desidrogenases no solo 

 

A avaliação do efeito dos corretivos na qualidade dos solos foi também efetuada 

recorrendo à determinação da atividade enzimática das desidrogenases, normalmente 

aceite como um indicador da atividade microbiana global do solo.  

A determinação da atividade enzimática das desidrogenases foi efetuada de imediato, 

sem ter submetido o solo a qualquer tipo de conservação.  

O procedimento analítico de determinação da atividade enzimática das desidrogenases 

baseia-se na redução do cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazolium (TTC) a trifenilformazan 

(TPF), uma vez que, na ausência de oxigénio, o TTC atua como aceitador final de eletrões. 

A solução de TTC é adicionada à amostra de solo, sendo a mistura incubada a 25ºC 

durante 16 h. O TPF libertado é extraído com acetona e determinado 

espectrofotometricamente a um comprimento de onda de 546 nm. 

 

 

5. Resultados e Discussão 

 

5.1. Ensaios de incubação 

 

Os resultados obtidos no ensaio de incubação (Figuras  9 a 14) permitiram uma avaliação 

preliminar do impacto da influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual, em 

diferentes doses de aplicação e em diferentes tipos de formulações, ao solo da Mina de 

Aljustrel, servindo de base para a planificação dos ensaios em vaso. 

É possível verificar, através da análise conjunta dos diferentes gráficos, que: 

- Não há diferenças aparentes nos resultados dos ensaios físico-químicos por aplicação 

dos corretivos em grânulo ou desagregados; 



Estudo da utilização de cinzas de biomassa e resíduos orgânicos na fitoestabilização assistida 

de solos afetados por atividades mineiras 

 

Mestrado de Engenharia do Ambiente                                                                                                49 
 

- A aplicação da dose mais baixa dos grânulos (1,25%) induziu uma pequena variação na 

maioria das propriedades, inferior à desejada, nomeadamente na correção de pH 

(Figura 9) e da matéria orgânica (Figura 11),àoà ueà osàfazàa ha à ueàdeve osà aposta à

nas doses mais altas nos ensaios em vaso - os solos mantiveram-se com pH ácido (4,6-

5,5) ou pouco ácido (5,6 – 6,5); 

- Aparentemente, não há impacto da aplicação dos corretivos na condutividade elétrica 

das amostras de solo corrigidos (Figura 10), o que é um resultado interessante, uma vez 

que um dos problemas poderá advir da aplicação dos corretivos é o aumento da 

salinidade do solo; 

- Conjugando as duas conclusões anteriores, achou-se por bem deixar a dose 1,25% e 

tentar aumentar as doses de aplicação de modo a integrar também o 10% nos ensaios 

em vaso; 

- A capacidade de correção do teor em matéria orgânica permitiu aumentar o seu teor 

nos solos corrigidos em +/- 0,2% com a dose de corretivos mais elevada, mas os teores 

oà soloà o ti ua à aà se à lassifi adosà o oà aixos à e t eà , à eà , % .à

Concomitantemente, o teor em N Kjeldalh aumentou muito pouco (Figura 12). 

- Relativamente à capacidade de correção do teor em Kassim (Figura 14), verificou-se que 

as cinzas + lamas celulósicas têm uma capacidade considerável de corrigir o teor em 

potássio para teores que podem ser considerados altos (101-200 mg/kg K2O) ou muito 

altos (> 200 mg/kg K2O).  

- Quanto à capacidade de correção do teor em Passim (Figura 13), verificou-se que as 

cinzas + lamas celulósicas são insuficientes para corrigir o deficiente teor em fósforo 

assimilável para teores aceitáveis, sendo o valor mais alto atingido pela dose de 

aplicação mais elevada de cinzas + lamas celulósicas ainda considerado baixo (26-50 

mg/kg P2O5). 
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Figura 9- Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual no pH do solo da 

mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 

 

 

Figura 10 - Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual na condutividade 

elétrica do solo da mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 
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Figura 11 - Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual no teor em 

matéria orgânica do solo da mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 

 

 

Figura 12 - Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual no teor em azoto 

(N Kjeldalh) do solo da mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 
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Figura 13 - Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual no teor em P 

assimilável (Egner-Rhiem) do solo da mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 

 

 

Figura 14- Influência da adição de cinzas de biomassa e lama residual no teor em K 

assimilável (Egner-Rhiem) do solo da mina de Aljustrel (média ± desvio-padrão, n=2). 
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Resumindo, nos ensaios em vasos, optou-se por usar: 

• Doses de aplicação de 2,50%, 5,00% e 10%, calculadas relativamente à base seca; 

• Aplicar adubação mineral de N e P; 

• Fazer um ensaio em paralelo com adição suplementar do equivalente a 50 

ton/ha de composto de RSU, para averiguar da capacidade de, conjuntamente 

com as cinzas + lamas celulósicas, se poder ter uma correção do teor em matéria 

orgânica e em N mais acentuada; 

• Utilizar grânulos compostos por 70% de cinza de biomassa e 30% de lama 

celulósica e grânulos constituídos por 90 % de cinza de biomassa e 10% de lama 

celulósica.   

Na Tabela 10, que apresentamos de seguida, encontra-se sistematizada a informação 

relativa ao tipo de ensaios que foi efetuado, com a codificação das amostras e as doses 

de cada um dos corretivos utilizados. 

Tabela 10 - Planificação dos ensaios em vaso. Cada uma das doses de aplicação foi 

efetuada em quadruplicado (n = 4).  

Código Solo Adubo Dose de 
Grânulo 10% 

Dose de 
Grânulo 30% 

Composto 
(ton/ha) 

S Solo 0 0 0 0 

S+A Solo Sim 0 0 0 

G10_2.5 Solo Sim 2,5 0 0 

G10_5 Solo Sim 5 0 0 

G10_10 Solo Sim 10 0 0 

G30_2.5 Solo Sim 0 2,5 0 

G30_5 Solo Sim 0 5 0 

G30_10 Solo Sim 0 10 0 

S+C Solo Sim 0 0 50 

S+A+Comp Solo Sim 0 0 50 

G10_2.5+Comp Solo Sim 2,5 0 50 

G10_5+Comp Solo Sim 5 0 50 

G10_10+Comp Solo Sim 10 0 50 

G30_2.5+Comp Solo Sim 0 2,5 50 

G30_5+Comp Solo Sim 0 5 50 

G30_10+Comp Solo Sim 0 10 50 
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5.2. Ensaios em vaso  

 

5.2.1. Impacto da aplicação de corretivos nas propriedades físico-químicas 

gerais do solo 

 

Os resultados obtidos no ensaio em vaso ficaram aquém daquilo que seria de esperar, 

uma vez que o crescimento vegetal foi muito limitado. Na verdade, a aplicação de 

corretivos foi benéfica, permitindo o estabelecimento de um coberto vegetal em 

algumas das doses de aplicação (Tabela 11), mas observou-se uma variabilidade muito 

grande nos resultados obtidos entre réplicas, o que compromete o tratamento dos 

resultados e a análise posterior das plantas. Na verdade, as plantas germinaram 

diferenciadamente nos vasos com aplicação de corretivo ao solo, mas com o passar do 

tempo, muitas das plantas que tinham germinado acabaram por morrer, o que poderá 

ser devido a alguma toxicidade (Figura 15) não prevista neste trabalho e, por isso, não 

analisada. 

 

Figura 15 – Toxicidade nas plantas. 
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Tabela 11 – Resultados de crescimento da biomassa vegetal.  

Código Resultados 

S Não nasceram. 

S+A Não nasceram.  

G10_2.5 Nas réplicas A, B,C as plantas preencheram ¼ do vaso, atingindo uma altura 
de 1-2,5 cm. Na réplica D ¾ do vaso ficaram densamente povoados com 
plantas que atingiram 2-4 cm.   

G10_5 Na répica A 2/4 do vaso estava densamente povoado com plantas, com 
alturas entre 1-2,5 cm. Nas réplicas B e C ¼ dos vasos continham poucas 
plantas dispersas, com 0,5 a 1 cm. O vaso da réplica D continha ¾ 
densamente povoado de 1-2,5 cm.  

G10_10 Nas réplicas A e B ¼ dos vasos tinham poucas plantas dispersas, com 0,5 a 1 
cm. O vaso da réplica C continha ¾ densamente povoado de 1-2,5 cm. 

G30_2.5 Na répica A 2/4 do vaso estava densamente povoado com plantas, com 
alturas entre 1-2,5 cm. Na réplica B apenas existiam plantas em menos de ¼ 
do vaso com 1-2,5 cm. O vaso da réplica D continha 4/4 densamente povoado 
de 1-2,5 cm. 

G30_5 As réplicas A, B e D continham 4/4 densamente povoado de 1-3 cm. A réplica 
C continha 2/4 do vaso densamente povoado. 

G30_10 Nas réplicas A e B verificou-se um crescimento das plantas elevado 
encontrado-se ¾ dos vasos povoados, sendo que atingiram uma altura de 3,2 
cm. Na réplica C 2/4 do vaso estava densamente povoado (1-3 cm).  

S+C Na répica A, C e B 2/4 do vaso estava densamente povoado com plantas, com 
alturas entre 1-3,5 cm. Na réplica D apenas nasceram 4 plantas (1-3,5). 

S+A+Comp Nas réplicas A, B e D apenas menos de ¼ dos vasos tinham plantas (cerca de 
20) com 0,5 a 1 cm. Na répica C nasceram 5 plantas (0,5-1 cm). 

G10_2.5+Comp Nas réplicas A e C ¼ dos vasos estavam densamente povoados (1-2 cm). 
Enquanto a réplica D continham plantas em 2/4 do vaso, com 1 a 2,5 cm.  

G10_5+Comp Nas réplicas A e D ¼ dos vasos tinham poucas plantas dispersas, com 1 a 2,5 
cm. Nas réplicas B e C apenas menos de ¼ dos vasos tinham plantas com 0,5 
a 2,5 cm. 

G10_10+Comp Na réplica A só nasceram 8 plantas, todavia em D 2/4 do vaso estavam 
densamente povoados com alturas de 1 a 2 cm.  

G30_2.5+Comp Nestas réplicas destacou-se a réplica com 4/4 do vaso muitas plantas, sendo 
considerado o 1º melhor resultado do ensaio,sendo que atingiram uma 
altura de 4 cm.  

G30_5+Comp Nestas réplicas destacou-se a réplica A com ¾ do vaso muitas plantas, sendo 
considerado o 3º melhor resultado do ensaio (1-3 cm).  

G30_10+Comp Nestas réplicas destacou-se a réplica B com ¾ do vaso muitas plantas, sendo 
considerado o 2º melhor resultado do ensaio (1-2 cm).  

 

Relativamente ao efeito dos tratamentos no pH (H2O) do solo nos vários ensaios (Figura 

16), observou-se uma capacidade de correção do pH do solo em cerca de duas unidades 

de pH para as doses de aplicação mais elevadas dos grânulos, permitindo atingir valores 

de pH neutros. O efeito da aplicação dos grânulos a 30% de lamas foi mais acentuado 
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do que o dos grânulos a 10%, especialmente nos vasos sem aplicação de composto. A 

aplicação de composto permitiu uma capacidade correção de pH adicional nas amostras 

de solo, o que é observável nas amostras que serviram de controlo, e onde não foram 

aplicados nenhum dos resíduos preconizados, S e SA, relativamente a SC e SAC, com 

estes últimos vasos a atingirem valores pH significativamente superiores aos anteriores. 

 

 

Figura 16 - Efeitos dos diferentes tratamentos no pH do solo (média ± desvio-padrão, n 

= 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

A aplicação dos corretivos teve vários tipos de efeitos o aumento da salinidade do solo 

(Figura 17), com o efeito mais marcado na CE do solo a ser devido à aplicação de 

composto ao solo. Na verdade, o composto sofre um processo de mineralização que 

leva ao aumento do teor em iões solúveis no composto, os quais são introduzidos no 

solo como consequência da sua aplicação. 

 

a a

bc
cde efg def efgh gh

cd
b bc

def fgh efgh efgh h

0

1

2

3

4

5

6

7

8

p
H

Tratamento



Estudo da utilização de cinzas de biomassa e resíduos orgânicos na fitoestabilização assistida 

de solos afetados por atividades mineiras 

 

Mestrado de Engenharia do Ambiente                                                                                                57 
 

 

Figura 17 – Efeitos dos diferentes tratamentos na condutividade elétrica (CE) do solo 

(média ± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

Relativamente às diferenças observadas entre a aplicação de grânulos a 10% de lamas 

celulósicas + 90% de cinzas de biomassa, ou de grânulos a 30% de lamas celulósicas + 

70% de cinzas de biomassa, os primeiros, com uma menor proporção de lamas 

relativamente às cinzas, provocam um aumento de salinidade superior, provavelmente 

porque as cinzas são mais ricas em iões solúveis do que as lamas celulósicas (Figura 18). 
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Figura 18 - Diferenças observadas entre a aplicação de grânulos a 10% de lamas 

celulósicas + 90% de cinzas de biomassa (imagem inferior), e de grânulos a 30% de lamas 

celulósicas + 70% de cinzas de biomassa (imagem superior).  

Relativamente ao teor de matéria orgânica alcançado por aplicação dos corretivos 

(Figura 19), verificou-se que, sem a aplicação de composto, apenas a dose de aplicação 

mais elevada (10%) dos grânulos com 30% de lamas celulósicas, promoveu um aumento 

significativo no teor de matéria orgânica do solo, relativamente ao controlo. Nos vasos 

em que houve aplicação simultânea de composto, apesar da dose de aplicação deste ter 

sido igual em todos os vasos, já foi possível observar um impacto da própria aplicação 

dos grânulos de lamas celulósicas + cinza de biomassa no teor em matéria orgânica do 

solo. Assim, e por observação dos resultados, verificou-se que a dose de aplicação mais 

elevada (10%) dos grânulos com 10% ou 30% de lamas celulósicas permitiu um aumento 

de 2x no teor em matéria orgânica do solo da mina. Porém, este valor ainda só permite 

aàsuaà lassifi aç oà o oàte doàu àteo à aixo àe à até iaào g i a.à 
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Figura 19 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em matéria orgânica do solo 

(média ± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

A tendência de variação observada para o teor em matéria orgânica é muito semelhante 

à observada para o teor em N Kjeldahl (Figura 20), verificando-se um impacto 

significativo da aplicação de composto no aumento do seu teor no solo. O aumento da 

dose de grânulos não teve, em alguns dos casos, um impacto estatisticamente 

observável nos resultados, mas é possível observar uma tendência de aumento com a 

dose, e com a % de lamas celulósicas no grânulo.  
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Figura 20 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em azoto (N Kjeldalh) do solo 

(média ± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

Pelo contrário, o aumento da dose de grânulos aplicada, de 2,5 para 5 ou 10%, tem uma 

influência no teor de P assimilável (Figura 21) e K assimilável (Figura 22) muito 

significativa em alguns dos casos, com a aplicação de composto a promover também um 

aumento que pode ser considerado significativo, relativamente aos vasos sem 

tratamento de composto, para estes parâmetros. 

Em ambos os casos, os aumentos verificados no teor de P e K assimiláveis permitiu a 

lassifi aç oàdoàseuàteo à oàsoloà o igidoà o oà uitoàalto àpa aàasàdosesàdeàapli aç oà
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Figura 21 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em fósforo assimilável do solo 

(média ± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

 

 

Figura 22 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em potássio assimilável do solo 

(média ± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

Quanto ao teor em Ca e Mg totais (Figura 23 e Figura 24, respetivamente), não se 

verificou benefício pela aplicação adicional de composto, antes pelo contrário, 
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verificando-se uma diminuição dos teores desses elementos no solo, por aplicação 

adicional de composto. 

 

 

Figura 23 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em cálcio total do solo (média ± 

desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

 

Figura 24 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor em magnésio total do solo (média 

± desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 
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5.2.2. Impacto da aplicação de corretivos nos teores em metais no solo 

 

Relativamente ao teor em metais totais no solo (Tabela 12), nenhum dos metais sofreu 

um aumento por aplicação dos corretivos ao solo, antes pelo contrário. No caso dos 

teores em Cu, Zn, Cd e Cr, foi possível observar uma diminuição no seu teor total no 

solo, muito provavelmente provocado por efeito de diluição que surge por aplicação das 

doses crescentes de corretivos. 

Relativamente ao teor nos mesmos elementos na fração extraível com CaCl2, os valores 

observados foram muito pequenos, abaixo do limite de deteção da técnica analítica 

utilizada2 e, aparentemente, sem efeito quantificável da aplicação dos diferentes 

corretivos.  

Tabela 12 - Efeitos dos diferentes tratamentos no teor de metais no solo (média ± 

desvio-padrão, n = 4). Valores seguidos da mesma letra não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

Código Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Zn (mg/kg) 

S 800 ±33 i 1419±43 k 1195±52 a 3,2±0,1 ef 48,4±0,7 fghi 800 ±33 i 

S+A 660±26 hi 1400±45 jk 1140±25 a 3,2±0,0 f 49,8±1,2 hi 660±26 hi 

G10_2.5 618±15 gh 1295±24 hi 1188±100 a 3,1±0,1 def 48,5±1,0 fghi 618±15 gh 

G10_5 632±31 gh 1313±31 ij 1164±133 a 3,2±0,1 ef 48,6±1,1 fghi 632±31 gh 

G10_10 559±31 fg 1229±47 fghi 1121±71 a 3,0±0,1 cdef 50,6±2,9 i 559±31 fg 

G30_2.5 564±7 fg 1282±30 ghi 1195±21 a 3,1±0,0 def 49,9±1,5 hi 564±7 fg 

G30_5 542±12 ef 1212±48 efgh 1174±43 a 3,2±0,1 ef 48,7±1,2 ghi 542±12 ef 

G30_10 509±22 cdef 1122±17 bcde 878±601 a 3,0±0,9 bcde 46,5±1,0 defgh 509±22 cdef 

S+C 566±18 ef 1199±21 defg 1238±128 a 3,1±0,0 def 47,4±1,6 efghi 566±18 ef 

S+A+Comp 530±25 def 1181±45 cdef 1206±103 a 3,1±0,1 def 45,2±2,5 cdefg 530±25 def 

G10_2.5+Comp 446±17 bcde 1106±33 bcd 1191±62 a 3,0±0,1 ab 43,5±1,6 abcde 446±17 bcde 

                                                      
2 LD(Cd) = 0,231 mg/kg, LD(Cr) = 0,314 mg/kg, LD(Cu) = 0,418 mg/kg, LD(Pb) = 0,196 

mg/kg, LD(Zn) = 0,235 mg/kg, teores reportados à matéria seca. 
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Código Zn (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Cr (mg/kg) Zn (mg/kg) 

G10_5+Comp 432±33 a 1039±30 bc 1254±82 a 2,7± 0,1 ab 42,0±2,0 abc 432±33 a 

G10_10+Comp 420±8 a 976±27 a 1187±27 a 2,6±0,0 a 40,0±1,0 a 420±8 a 

G30_2,5+Comp 481±37 abcd 1100±59 bc 1128±58 a 2,9±0,1 bcd 40,8±0,8 ab 481±37 abcd 

G30_5+Comp 466±28 abc 1102±47 bc 1192±29 a 3,0±0,2 cdef 44,7±0,3 bcdef 466±28 abc 

G30_10+Comp 446±15 ab 1027±10 ab 1209±78 a 2,8±0,0 abc 42,9±1,7 abcd 446±15 ab 

 

5.2.3. Impacto da aplicação de corretivos nas propriedades bioquímicas 

do solo 

 

De modo a avaliar o impacto da aplicação de corretivos nas propriedades bioquímicas 

do solo, foi analisada a atividade das desidrogenases. Foi possível observar (Figura 25), 

que o aumento da dose de grânulos aplicada, de 2,5 para 5 ou 10%, tem uma influência 

muito significativa na atividade enzimática das desidrogenases, indicadores importantes 

da atividade micribiana geral do solo. Os grânulos com 30% de lamas celulósicas 

promovem um aumento da atividade das desidrogenases mais acentuado do que o 

obtido com a aplicação de grânulos a 10% de lamas celulósicas, verificando-se que, 

também a aplicação de composto promove um aumento que pode ser considerado 

significativo, relativamente aos vasos sem tratamento de composto, para este 

parâmetro. 

Como tal, é possível concluir que, apesar do crescimento vegetativo não ter sido muito 

elevado, há um impacto muito acentuado da correção do solo neste indicador de 

qualidade do solo. 
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Figura 25 – Efeito da aplicação de corretivos na atividade das desidrogenases (média ± 

desvio-padrão, n = 4). Barras marcadas com a mesma letra não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (teste de Tukey HSD, P > 0,05). 

 

6. Conclusão 

 

A exploração mineira foi uma atividade importante para o desenvolvimento 

socioeconómico de Portugal, mas deu origem ao aparecimento de vastas áreas 

degradadas, com solos anormalmente ácidos, teores elevados em metais 

potencialmente tóxicos e condições nutricionais pobres. Por outro lado, os resíduos 

produzidos na indústria da pasta de papel, lamas celulósicas e cinzas de queima de 

biomassa vegetal, apresentam composições interessantes para serem utilizados na 

remediação de solos ácidos, devido ao elevado teor em matéria orgânica existente nas 

lamas e às características alcalinas e teor elevado em alguns nutrientes presentes nas 

cinzas. A valorização destes resíduos na correção de solos degradados por atividades 

mineiras constituiria uma alternativa importante à sua deposição em aterro.  
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Neste contexto, foi realizado este trabalho, no qual foi avaliado o uso de cinzas de 

biomassa e lama celulósica, em diferentes formulações granulares, com e sem a 

aplicação de composto de RSU, na melhoria da qualidade de solos afetados por 

atividades mineiras (Mina de Aljustrel, situada na Faixa Piritosa Ibérica), utilizando 

ensaios de incubação e em vaso.  

Os ensaios de incubação foram realizados com diferentes doses de grânulos de cinza de 

biomassa e lamas celulósicas: 1,25%, 2,50% e 5,00% de grânulos (% m/m, calculadas 

relativamente à base seca). Foram testadas diferentes formulações de grânulos, de 

modo a facilitar a aplicação de lamas celulósicas e de cinza de biomassa, ambos 

ate iaisà o à algu aàp o le ti aà asso iadaà à suaà apli aç oà talà eà ual :à asà la asà

celulósicas devido ao seu elevado teor em água e elevada putrescibilidade, e as cinzas 

por serem muito pulverulentas. Foram testados dois tipos de grânulos (10% de lamas 

celulósicas para 90% de cinza, e 30% de lamas celulósicas para 70% de cinza), tendo sido 

também testada a aplicação destes materiais como mistura não-granulada. Estes 

ensaios de incubação permitiram selecionar as doses de corretivos a usar nos ensaios 

em vaso: 2,5%, 5,0% e 10% (m/m, de grânulos na matéria seca), dos mesmos grânulos. 

Foi abandonada a dose de 1,25%, uma vez que não trazia influência aparente em 

nenhuma das propriedades do solo. Para além disso, foi notada a necessidade de 

aplicação de adubação mineral de N e P, e a adição suplementar de 50 ton/ha de 

composto de RSU, para averiguar do benefício de ter uma correção do teor em matéria 

orgânica e em N mais acentuada.  

Nos ensaios em vaso foi possível estabelecer um coberto vegetal com Agrostis tenuis 

nos vasos em que houve aplicação de corretivos, mas com alguma variabilidade entre 

réplicas, e com evidência de toxicidade em alguns dos vasos, o que comprometeu a 

análise das plantas. A melhoria da qualidade do solo foi evidenciada pelo aumento da 

atividade enzimática das desidrogenases, pela correção da sua acidez, e pelo aumento 

dos teores em P e K assimiláveis. Porém, o aumento significativo dos teores em matéria 

orgânica e em N só foi possível por aplicação simultânea de composto. O teor em metais 

totais diminuiu em algumas das doses aplicadas, por efeito de diluição, tendo o teor em 
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metais extraídos por CaCl2 permanecido baixo em todos os ensaios, abaixo do limite da 

quantificação da técnica, mesmo no controlo.  

Como conclusão, recomenda-se a remediação destes solos com grânulos de cinza de 

biomassa + lamas celulósicas, uma vez que são muito eficientes na correção da acidez 

dos solos. Porém, é necessária a aplicação simultânea de adubo e de algum tipo de 

composto, de modo a colmatar as deficiências de matéria orgânica e de N e P dos 

grânulos.  

Para além disso, será necessário testar a utilização de outras plantas, uma vez que esta 

evidenciou alguma toxicidade quando submetida a estas condições, bem como 

averiguar os potenciais fatores causadores dessa toxicidade, os quais podem residir em 

algum parâmetro do solo que não foi avaliado neste estudo. 
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