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VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA E AVALIAÇÃO DE MATÉRIAS FERTILIZANTES 

ORGÂNICAS 

Palavras-chave: resíduos orgânicos, valorização agrícola, matérias fertilizantes 

comercializadas, qualidade. 

Resumo: 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar a qualidade de dois grupos de materiais 

orgânicos: i) matérias fertilizantes orgânicas actualmente em comercialização e ii) 

compostados experimentais resultantes da co-compostagem de sub-produtos do processo de 

vinificação de adegas (bagaço e cangaço de uva).  

Para o efeito recorremos a métodos químicos e biológicos referidos na legislação e/ou 

literatura da especialidade. Relativamente às matérias fertilizantes em comercialização 

comparámos, numa primeira fase, a designação dos rótulos em termos de classificação com a 

legislação disponível sobre o assunto. Para os compostados experimentais BC e CFC1, pelos 

melhores resultados químicos e biológicos, foi ainda determinado o seu valor agronómico em 

ensaios de campo onde se procedeu à comparação deste parâmetro com um compostado de 

RSU de recolha selectiva (N) e de uma lama de ETAR doméstica (L). Os ensaios foram 

delineados em blocos casualizados com quatro repetições: 

- no ensaio de campo com couve-repolho foram avaliados 3 materiais orgânicos de diferentes 

origens (BC, N e L), em 3 doses de aplicação equivalentes a 5, 15 e 45 ton MS/ha tendo ainda 

sido estabelecido uma modalidade testemunha sem aplicação de qualquer matéria orgânica; 

- no ensaio de campo com alface foram avaliados 2 compostado de diferentes origens (CFC1 

e N), em 3 doses de aplicação equivalentes a 5, 15 e 45 ton MS/ha tendo ainda sido 

estabelecido uma modalidade testemunha sem aplicação de compostado. 

Em ambos os ensaios procedeu-se à análise de variância dos resultados obtidos com os 

compostados, verificando-se a significância dos factores em análise entre: i) doses diferentes 

de aplicação do mesmo compostado e ii) compostados diferentes para a mesma dose para os 

seguintes aspectos: i) efeito na produtividade; ii) efeito na qualidade alimentar e iii) efeito na 

fertilidade química do solo. 

A observação da designação dos rótulos em termos de classificação permitiu concluir que 

nenhuma das dez matérias orgânicas fertilizantes por nós avaliada cumpre a presente 

legislação em Portugal para rótulos de correctivos ou adubos orgânicos. A avaliação da sua 

qualidade permitiu, no entanto, ir mais longe, reflectindo a não conformidade das informações 
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prestadas nos rótulos com as reais características das matérias fertilizantes. Efectivamente, os 

resultados dos testes biológicos efectuados (teste de germinação e teste de crescimento com 

cevada) demonstraram o seu potencial fitotóxico e poluente, associado em particular ao 

elevado teor de azoto amoniacal veiculado (90% das amostras) e ao teor de cádmio muito 

superior para que possam ser utilizados na agricultura (10% das amostras).  

Relativamente aos compostados experimentais os resultados obtidos pelas análises químicas 

são confirmados pelo teste de crescimento com cevada. Segundo este teste, os compostados 

CFC1, CFC2 e CFC3 são considerados maturados e não fitotóxicos apresentando óptima 

qualidade para serem utilizados quer como correctivos do solo, quer como constituintes de 

suporte de culturas para utilização em viveiro.  

Em relação ao compostado N, material de comparação utilizado nos ensaios de campo, os 

resultados do teste de crescimento apontam para um compostado suficientemente maturado 

para ser usado como correctivo orgânico do solo mas que não deverá ser usado como 

constituinte de suporte de culturas. Efectivamente, pela observação das análises químicas 

efectuadas constatamos um elevado valor de condutividade eléctrica (20,57 mS/cm), muito 

superior ao recomendado para que o compostado possa ser utilizado como suporte de culturas 

(<2mS/cm). Simultaneamente os resultados químicos sugerem a necessidade de um controlo 

mais rigoroso das matérias-primas utilizadas no processo de compostagem, ainda que este 

seja resultante de recolha selectiva, nomeadamente pelo teor de zinco observado. 

Ainda em relação aos materiais de comparação, segundo os resultados das análises químicas, 

microbiológicas e aos compostos orgânicos e dioxinas exigidas pela legislação em vigor, a 

lama (L) pode ser utilizada na agricultura. 

Da avaliação do valor fertilizante dos compostados experimentais BC e CFC1 

comparativamente ao compostado N e à lama L concluiu-se que a incorporação de doses 

crescentes de 5, 15 e 45 ton/ha dos compostados experimentais BC e CFC1 contribuiu para o 

aumento da produção e da qualidade das culturas testadas, não se verificando no entanto 

qualquer variação significativa pela aplicação da dose máxima do compostado BC. 

Relativamente aos materiais orgânicos de comparação, nomeadamente o compostado de RSU 

(N) e a lama de ETAR doméstica (L), observou-se que o efeito do compostado N é muito 

semelhante ao dos compostados experimentais, enquanto que a aplicação de doses superiores 

a 5 ton/ha da lama (L) não promoveu variação significativa da produção ou da qualidade da 

couve-repolho.  
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Deste modo, os ensaios de campo realizados reforçaram os resultados obtidos pelas análises 

químicas e pelos testes biológicos, demonstrando um elevado potencial dos compostados 

experimentais como correctivos do solo, como também um carácter fertilizante associado à 

disponibilização de nutrientes para as culturas:  

- o incremento da produção da couve-repolho pela aplicação dos compostados BC e N pode 

ser atribuído aos nutrientes veiculados pelos compostados, em particular de azoto, de potássio 

e de cálcio, que no caso do compostado BC não deverá ultrapassar a aplicação de 15 toneladas 

de matéria seca por hectare; 

- a dose de aplicação ao solo da lama L está sobretudo limitada pelo teor de azoto veiculado, 

não devendo ser ultrapassada a dose de 5 ton/ha; 

- a resposta positiva da alface à aplicação dos compostados CFC e N pode ser atribuída aos 

nutrientes que estes veiculam, nomeadamente o teor em azoto e em especial de potássio 

facilmente disponível para absorção pela cultura que se registou para a dose máxima de 

aplicação de ambos os compostados. 
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AGRICULTURAL RECOVERY AND EVALUATION OF ORGANIC FERTILIZERS  

Keywords: waste of winemaking, agricultural recovery, comercial fertilizers, quality. 

Abstract: 

The objective of this work was to evaluate the quality of two groups of raw organic fertilizers: 

i) organic fertilizer materials currently in marketing and ii) experimental composts resulting 

from the co-composting of sub-products of the process of of wine cellars (pomace and husk).  

For this purposed we used chemical and biological methods referred in legislation and / or 

literature of speciality. As regards comercial fertilizers, we firtly compared the designation of 

labels in terms of classification with the law available on the subject. For the experimental 

composts BC and CFC1, wich obtained the best chemical and biological results, we 

determined its agronomic value in field trials where we compared this parameter with a 

separate collection compost of MSW (N) and a domestic sewage sludge (L). The tests were 

outlined in randomized blocks with four repetitions:  

- for field trial with cabbage were evaluated 3 organic material from different sources (BC, N 

and L), under 3 doses of application equivalent to 5, 15 and 45 tons dm / ha and has been 

established an application form without any organic matter (control);  

- for field trial with lettuce were evaluated 2 composts from different sources (CFC1 and N), 

under 3 doses of application equivalent to 5, 15 and 45 tons dm / ha and has been established 

an application form without the application of compost (control).  

In both trials we proceeded to the analysis of variance of the results from the different organic 

materials, verifying the significance of the factors under consideration between: i) applying 

different doses of the same compost and ii) the same dose for different compost for for the 

following aspects: i) effect on productivity, ii) effect on food quality and iii) effect on soil 

chemistry fertility. 

From the observation of the designation of labels in terms of classification we concluded that 

none of the ten organic fertilizers evaluated meets the legislation in Portugal for fertilizer 

labels. The assessment of its quality has, however, gone further, reflecting the non-

compliance of information provided on labels with the actual characteristics of the fertilizer 

materials. Indeed, the results of biological tests carried out (germination test and growth test 

with barley) demonstrated its phytotoxic and pollutant potential, associated in particular to 

high levels of ammonia nitrogen (90% of samples) and the cadmium content much higher so 

they can be used in agriculture (10% of samples). 
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The results obtained by chemical analysis for the experimental composts were confirmed by 

the growth test with barley. Under this test, CFC1, CFC2 and CFC3 composts are considered 

matured and not phytotoxic presenting optimal quality to be used either as soil remediation, or 

as constituents-bearing crops for use in nursery.  

For the N compost, used as comparison of field trials, the test results indicated a sufficiently 

matured compost to be used as a organic soil fertilizer but that should not be used as 

constituent-bearing crops. Indeed, the observation of chemical analysis conducted found a 

high value of electrical conductivity (20,57 mS / cm), much higher than that recommended for 

composts used as carriers of cultures (<2mS/cm). Simultaneously chemical results suggested 

the need for stricter control of the raw materials used in the process of composting, once 

although the compost is originated from separate collection, high zinc level was observed.  

Also in relation to the materials of comparison, according to the results of chemical, 

microbiological and organic compounds and dioxins analysis required by the law, the sewage 

sludge (L) can be used in agriculture. 

The assessment of the agronomic value of experimental BC and CFC1 composts compared 

with N compost and L sewage sludge concluded that the incorporation of increasing doses of 

5, 15 and 45 tons / ha of experimental BC and CFC1 composts contributed to the increase in 

production and crop quality tested, however there is no significant variation by applying the 

maximum dose of BC compost. For the comparison organic materials, including the MSW 

compost (N) and the domestic sewage sludge (L), it was observed that the effect of N 

compost is very similar to that of experimental composts, while the application of doses 

above 5 ton / ha of L sewage sludge did not promote significant variation in production or 

quality of cabbage.  

Thus, the field tests strengthened the results obtained by chemical analysis and biological 

testing, demonstrating a high potential of experimental composts in soil remediation, but also 

a character associated with the provision of nutrients to crops:  

- the increased production of cabbage by the application of BC and N composts can be 

attributed to the nutrient content, particularly nitrogen, potassium and calcium, which in the 

case of BC compost should not exceed the application of 15 tonnes dry matter per hectare;  

- the land application of sewage sludge L is mainly limited by the content of nitrogen and 

should not be exceeded the dose of 5 tons per hectare;  
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- the positive response of lettuce to the application of CFC1 and N composts can be attributed 

to the nutrients they serve, particularly the content of nitrogen and potassium readily available 

for absorption by the culture that was recorded for the maximum dose of application of both 

composts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A interacção do homem com a natureza torna-o potencial poluidor do ambiente através de 

emissões líquidas, sólidas ou gasosas resultantes das suas actividades, contribui para a 

poluição da água, do ar e do solo do planeta. No entanto, isto não significa uma fatalidade de 

inevitável deterioração da qualidade de vida, pois esta ideia genérica ignora o que a 

criatividade humana pode fazer para reduzir a sua pressão sobre o ambiente. Através da 

tecnologia, por exemplo, o homem pode recorrer a mecanismos que podem minorar aqueles 

efeitos. 

A necessidade de aumentar a produção de alimentos, aliada ao facto de agricultura, para poder 

competir com outras actividades quanto à ocupação das populações, ter de apresentar 

rentabilidade económica, tem conduzido a uma incessante procura de técnicas susceptíveis de 

permitir conciliar, na maior extensão possível, os óptimos físico e económico das produções. 

O homem, através dos avanços tecnológicos no controlo dos vários factores de produção, 

nomeadamente dos adubos químicos (Saña e Soliva, 1985; Wallace e Terry, 1998; Santos, 

2001), tem sabido encontrar resposta para essa necessidade. Foi este poder engenhoso que 

derrubou a teoria de Thomas Malthus que, no seu Ensaio sobre o Princípio da População 

(1978), previa que o crescimento demográfico seria sempre superior ao da produção de 

alimentos – algo que, a confirmar-se, teria mergulhado o mundo numa situação de miséria 

generalizada e desesperante. 

No entanto, apesar dos recursos tecnológicos hoje existentes, a actividade agrícola encontra-se 

fortemente dependente dos recursos naturais, dando origem a uma relação muito particular 

entre a agricultura e o ambiente. Do ponto de vista ambiental, esta evolução/intensificação 

significa um aumento da pressão sobre os recursos naturais, conduzindo à sua progressiva 

degradação, podendo representar, a prazo, a ruptura do equilíbrio entre a actividade e o 

ambiente. Refira-se, a título de exemplo, que a utilização intensiva, muitas vezes 

descontrolada, dos fertilizantes químicos tem vindo a criar graves situações de poluição. A 

política agrícola da União Europeia, seguida na segunda metade do século XX, conduziu, até 

aos anos 90, à intensificação da agricultura, contribuindo, de forma significativa, para a 

poluição de águas superficiais e subterrâneas, poluição do ar, degradação do solo, perda da 

biodiversidade, assoreamento de água e alteração da paisagem rural. A atenção sobre a 

dimensão ambiental é acompanhada de temas associados como sejam o bem-estar animal, a 

sanidade, a qualidade alimentar e a saúde pública. 
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Não sendo uma novidade que desde os primeiros tempos da civilização a utilização dos 

recursos naturais tem sido uma prática que, quer homens quer animais têm mobilizado como 

suporte de vida, também o não é o conhecimento que temos da atitude que a sociedade em 

geral tem tomado ao desfazer-se daquilo que já não lhes interessa e que considera lixo, 

despejando-o de forma incontrolada no meio ambiente. Todavia, se há alguns séculos atrás o 

problema do despejo dos resíduos não viria a pôr em causa o equilíbrio natural, pois as suas 

quantidades eram insignificantes quando comparadas com a taxa de regeneração desses 

ecossistemas e a população tinha por base uma actividade muito rural (logo as características 

daqueles eram fundamentalmente de carácter biodegradável), há medida que as populações se 

foram concentrando em aglomerados com uma densidade populacional em crescendo, a 

quantidade de lixo produzido aumenta sendo indispensável encontrar soluções para a 

eliminação dos resíduos que necessariamente produzem como resultado das suas actividades 

fisiológicas, domésticas agrícolas, entre outras (Tchobanoglous et al., 1993). Deste modo, o 

comportamento normal dos habitantes dos aglomerados em relação à deposição de resíduos – 

muito conveniente, abandonando-o em qualquer lugar (situação que, incompreensivelmente, 

ainda hoje é possível presenciar) – tornou-se intolerável do ponto de vista higiénico e 

ambiental. Até ao início do século XX, os métodos utilizados para a eliminação de resíduos1 

consistiam na deposição sobre o solo e/ou no seu interior, descarga no meio hídrico, alimento 

para animais (especialmente porcos) e queima (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

Motivações  

As autoridades comunitárias têm vindo a reconhecer que o solo do espaço europeu está a 

degradar-se de forma preocupante e que se torna urgente tomar medidas no sentido da sua 

protecção tendo a Comissão Europeia elaborado em 2002, a comunicação “Para uma 

Estratégia Temática da Protecção do Solo” (COM (2002) 179), na qual identificou as oito 

principais ameaças a que se encontram expostos os solos na UE: a erosão, a diminuição da 

matéria orgânica, a contaminação, a salinização, a compactação, a perda de biodiversidade, a 

impermeabilização, os desabamentos de terras e as inundações. 

Na comunicação supracitada, são feitas inúmeras referências ao potencial da matéria orgânica 

na protecção dos solos, mencionando nomeadamente que “a acumulação de matéria orgânica 

nos solos é um processo lento (muito mais lento do que a sua diminuição) e que esse processo 
                                                 
1 O conceito de resíduo era muito diferente do actual. Não deixava, no entanto, de se identificar com os restos das actividades humanas. 
Conforme o valor que lhe era conferido, o seu encaminhamento era no sentido da eliminação ou da valorização através da comida para 
animais ou adubação do solo. 
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é facilitado por técnicas de gestão agrícola positivas, como o (...) estrume e compostado (...) ”. 

Mais ainda, “a maioria destas técnicas também se revelou eficaz para prevenir a erosão, 

aumentar a fertilidade e reforçar a biodiversidade do solo”. 

Nos últimos anos verifica-se uma diminuição da matéria orgânica na quase totalidade dos 

solos agrícolas, com especial relevo para as regiões mediterrânicas porque, à elevada taxa de 

mineralização, se associaram práticas culturais desajustadas, nomeadamente a aplicação 

intensiva de fertilizantes químicos em detrimento dos orgânicos. 

Não sendo de prever um regresso aos antigos sistemas de exploração mistos de pecuária e 

policultura – onde o estrume, misturas de mato, palhas e dejectos de animais, eram as 

principais fontes de matéria orgânica – dificilmente se poderá inverter a tendência para a 

escassez de matéria orgânica da quase totalidade dos nossos solos sem o recurso aos “novos 

correctivos orgânicos” (Santos, 1997). 

Face a este cenário, inevitavelmente, colocam-se questões como “que papel poderão, 

desempenhar os resíduos orgânicos; poluente ou fertilizante? Em que medida poderão eles 

contribuir para a degradação ou, pelo contrário, para a recuperação e protecção do solo? Ou, 

por outras palavras, em que medida poderão agravar, minimizar ou prevenir uma ou outra das 

ameaças que foram mencionadas?” A resposta a estas questões, nunca poderá ser 

generalizada, porque dependerá sempre das características destes resíduos e da utilização que 

lhes for dada. 

O reconhecimento do potencial que alguns resíduos apresentam para colmatar diversas 

carências dos solos, pode evitar que quantidades significativas de resíduos passíveis de 

valorização não tenham como destino a eliminação, nomeadamente através da deposição em 

aterro. Estas condições permitem avançar para uma sociedade da reciclagem e da valorização 

tal como preconizado na Estratégia de Prevenção e Reciclagem de Resíduos. A reciclagem da 

fracção orgânica dos resíduos orgânicos merece particular destaque, aqui se incluindo as 

técnicas de compostagem e digestão anaeróbia de lamas resultantes de estações de tratamento 

de águas residuais urbanas (ETAR), fracção orgânica dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 

resíduos provenientes das explorações agro-pecuárias e resíduos de indústrias de diversos 

sectores (com particular destaque para as indústrias de transformação de produtos 

alimentares), designados de fertilizantes orgânicos. No entanto, e dado que os efeitos da 

incorporação de resíduos orgânicos no solo não se limitam aos benefícios associados pelo 

aumento do teor em matéria orgânica do solo e/ou nutrientes disponíveis para as plantas, a 

potencial carga destes resíduos em metais pesados, micropoluentes orgânicos, 
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microrganismos patogénicos e metabolitos fitotóxicos, suscita grande preocupação não só nas 

entidades oficiais responsáveis pela gestão destes resíduos, mas também nas populações cada 

vez mais despertas para esta problemática. Assim sendo, têm vindo a ser produzidos, 

nomeadamente nos países desenvolvidos, documentos legislativos e normativos, 

regulamentos e códigos de boas práticas visando a redução e valorização dos resíduos 

orgânicos, contemplando as diversas componentes da sua gestão, desde a produção e 

processamento até à sua utilização na agricultura, de forma a que, tendo sempre em atenção a 

sua real mais valia do ponto de vista agronómico, se garanta a salvaguarda da qualidade dos 

solos, das águas subterrâneas e superficiais e da saúde pública e animal. Neste contexto, os 

parâmetros analíticos são considerados de extrema importância para determinar o tipo de 

tratamento e para seleccionar os resíduos orgânicos passíveis de serem utilizados como 

fertilizantes dos solos (Nappi et al., 1992). No entanto, os métodos biológicos poderão revelar 

mais eficácia para a apreciação da sua qualidade, na medida em que se avalia a resposta do 

material biológico na presença do resíduo orgânico em condições mais próximas do fim a que 

se destina. Por conseguinte, os resultados da avaliação biológica devem ser utilizados em 

conjunto com os resultados químicos, a fim de se obter uma mais completa avaliação dos 

efeitos tóxicos. 

Acontece que até ao momento não existe em Portugal legislação que regulamente os critérios 

de qualidade para materiais compostados em comercialização, sendo a avaliação da qualidade 

dos fertilizantes orgânicos realizada na sua maioria em relação a propostas de 

regulamentação, nomeadamente, o Working Document on Biological Treatment of Biowaste – 

2nd Draft (2001) e a “Proposta de Norma Técnica sobre a Qualidade do Composto para 

Utilização na Agricultura” de Gonçalves e Baptista (2001). Esta última proposta tem sido 

consecutivamente alterada e se na sua versão original os testes biológicos (mais 

concretamente o teste de crescimento com cevada) eram considerados um parâmetro de 

aferição da qualidade dos compostados, as revisões realizadas não mais consideraram a 

avaliação dos compostados com recurso a este tipo de testes. 

 

Objectivos  

Com este trabalho pretendemos contribuir para o aumento do conhecimento na área das 

matérias orgânicas fertilizantes, nomeadamente, através do estudo dos aspectos agro-

ambientais associados à sua valorização agrícola e da avaliação da qualidade de matérias 

fertilizantes em comercialização. 
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Para o efeito, foram analisadas formas de melhorar os resíduos disponíveis na exploração, 

mais concretamente, avaliar a qualidade do bagaço e do cangaço como fertilizante do solo 

resultante da sua co-compostagem com chorume das explorações agrícolas da região do EDM 

e materiais orgânicos resultantes de espaços ajardinados. A escolha destes resíduos deve-se ao 

facto de, de entre as actividades passíveis de produzir uma grande quantidade de resíduos em 

Portugal, o processo de vinificação associado à actividade vitivinícola, nomeadamente na 

região do Entre-Douro e Minho, pela sua dimensão económica e social, produzir anualmente 

um elevado montante de resíduos sólidos de bagaço e cangaço. No entanto, enquanto o 

bagaço apresenta uma mais-valia como matéria-prima para o fabrico de aguardente nas 

destilarias, já o cangaço encontra como destino final a queima. Estima-se que por tonelada de 

uva processada cerca de 24% sejam resíduos (borras, cangaço e bagaço) e que por campanha 

possam ser produzidas cerca de 300 toneladas de cangaço (Lamas, 2007). Segundo Fernandes 

et al. (2005), quando utilizados em fresco como fertilizantes do solo, estes resíduos orgânicos 

são fitotóxicos.  

Simultaneamente, procedeu-se a uma análise do comércio como forma de auxiliar a tomada 

de decisão na selecção de matérias orgânicas fertilizantes, uma vez que embora a colocação 

no mercado das matérias fertilizantes que não constam do anexo I do Regulamento (CE) n.º 

2003/20032, nem da norma portuguesa NP 10483 esteja sujeita a autorização prévia conforme 

definido na Portaria n.º 1322/20064, verifica-se que circulam no mercado matérias 

fertilizantes com informação que consta no rótulo de correctivos e adubos orgânicos mas que 

não apresentam qualidade para que tal classificação lhes seja atribuída. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que para além das indicações fornecidas nos 

rótulos não corresponderem às reais características das matérias fertilizantes orgânicas, a 

qualidade destas deve ser melhorada tendo em conta os potenciais efeitos nefastos no 

ambiente e na saúde pública e animal. Existem, no entanto, resíduos provenientes das 

explorações, naturalmente disponíveis para os agricultores e, como tal, sem custos associados, 

com elevado potencial para serem utilizados, depois de tratamento adequado (compostagem), 

como alternativa aos fertilizantes orgânicos comercializados. Referimo-nos, no âmbito do 

presente trabalho, aos resíduos de bagaço e cangaço provenientes do processo de vinificação, 

à fracção sólida do chorume e às folhas de plátano resultantes da limpeza de espaços verdes. 

                                                 
2 Regulamento (CE) n.º 2003/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 2003 relativa aos adubos (JO L 304 de 
21,11,2003, p.1). 
3 NP 1048 (1990) – Matérias fertilizantes. Adubos e correctivos alcalinizantes. Características, processos de análise e marcação. 
4 Portaria n.º 1322/2006 de 24 de Novembro publicado em Diário da República, 1.ª série - N.º 227-24 de Novembro de 2006. 



6 
 

Para atingir os objectivos propostos, no Capítulo 2, suportados pela bibliografia, fazemos uma 

breve referência ao enquadramento legal e estratégico europeu relativo à gestão de resíduos 

orgânicos; abordam-se aspectos relativos à matéria orgânica do solo: importância agronómica 

e evolução nos solos europeus; caracterizam-se, em termos de quantidades geradas e destinos 

finais, os principais resíduos orgânicos com interesse agrícola na UE e nos seus Estados-

Membros, particularmente em Portugal, referindo as propriedades que lhes conferem tal 

interesse, bem como algumas características capazes de contribuir para a redução de aspectos 

relacionados com impactes ambientais; descrevem-se os potenciais efeitos contaminantes dos 

resíduos orgânicos decorrentes da sua utilização agrícola sobre a qualidade da água, solo, ar 

ambiente, atmosfera, saúde pública e animal; refere-se a importância da compostagem no 

tratamento dos resíduos orgânicos; por último, abordam-se aspectos relevantes relativos à 

qualidade dos resíduos orgânicos, nomeadamente os parâmetros reguladores legais e 

propostos para a sua avaliação, classificação e utilização, para além de preceitos associados à 

criação e/ou manutenção de um mercado sustentável para este tipo de produtos, ou seja, um 

mercado que para além da vertente económica também considera os aspectos ambientais e 

sociais. 

O material e a metodologia utilizados no trabalho experimental são apresentados no Capítulo 

3. Os resultados e a discussão do trabalho experimental descrevem-se no Capítulo 4. O 

trabalho experimental foi dividido em três partes correspondentes a: i) avaliação da qualidade 

de fertilizantes orgânicos em comercialização; ii) avaliação da qualidade dos compostados 

experimentais e matérias de comparação utilizados nos ensaios de campo e iii) ensaios de 

campo para avaliação do valor agronómico dos compostados experimentais seleccionados 

com base nos resultados químicos e biológicos. Os resultados quantitativos dos parâmetros 

analisados foram tratados estatisticamente sempre que considerado conveniente e 

apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. Na discussão dos resultados procurámos, 

sempre que julgámos oportuno, ilustrar com imagens o resultado das avaliações realizadas. 

Decorrente da investigação produzida finalizámos, no Capítulo 5, com as principais 

conclusões e perspectivas. 
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2 REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 

2.1 Enquadramento legal e estratégico 

A Decisão n.º 1600/2002/CE5 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, 

que estabelece o VI Programa Comunitário de Acção em Matéria de Ambiente para o período 

desde Julho de 2002 a Julho de 2012, proporciona o enquadramento para a definição de uma 

série de estratégias temáticas, de acordo com prioridades ambientais definidas, onde se 

incluem os recursos naturais e resíduos.  

Ao nível dos recursos naturais e resíduos, o programa tem por finalidade “garantir uma maior 

eficiência na utilização dos recursos e uma melhor gestão de recursos e resíduos, a fim de 

assegurar padrões de produção e de consumo mais sustentáveis, dissociando desse modo a 

utilização dos recursos e a produção de resíduos da taxa de crescimento económico, visando 

assegurar que o consumo de recursos renováveis e não renováveis não ultrapasse a capacidade 

de carga do ambiente” (artigo 2.º).   

Para atingir estes objectivos, há que ter em consideração a abordagem da política integrada de 

produtos6 (PIP) e a estratégia comunitária para a gestão dos resíduos7, através da 

implementação de determinadas acções, em particular, a elaboração de uma estratégia 

temática para a utilização e gestão sustentável dos recursos, a elaboração e implementação de 

medidas em matéria de prevenção e gestão dos resíduos, a definição de uma estratégia para a 

reciclagem dos resíduos, e a elaboração ou revisão de legislação referente a resíduos, 

incluindo nomeadamente as lamas de depuração8 e os resíduos biodegradáveis, bem como 

uma clarificação da distinção entre resíduos e não resíduos e a definição de critérios 

adequados de forma a complementar os anexos II-A e II-B da directiva-quadro sobre 

resíduos9 (n.º2 do artigo 8.º). 

                                                 
5 Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 2002, que estabelece o sexto programa comunitário de 
acção em matéria de Ambiente ( JO L 242 de 10.09.2002, p.1). 
6 COM (2003) 302, Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 18 de Junho de 2003, “Política integrada de 
produtos”, disponível em: 
 ftp://ftp.cordis.lu/pub/documents_r5/natdir0000044/s_2032015_20030709_162257_2032pt.pdf 
7 Resolução do Conselho, de 24 de Fevereiro de 1997, relativa a uma estratégia comunitária de gestão de resíduos (JO C76 de 11.3.1997, 
p.1). 
8 Directiva 86/278/CEE do Conselho de 12 de Junho de 1986 relativa à protecção do ambiente, em especial dos solos, na utilização agrícola 
de lamas de depuração (JO L 181 de 4.7.1986, p.6). 
9 Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa aos resíduos (JO L114, 27.4.2006, p.9). 
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Desta forma, em linha com os primeiros documentos para uma estratégia de protecção do 

solo10, a Comissão Europeia tem vindo a trabalhar nos últimos anos numa proposta de 

directiva sobre tratamentos biológicos de resíduos biodegradáveis. O objectivo é o de 

procurar uma abordagem equilibrada para as metas de desvio estabelecidas pela Directiva 

99/31/CE11 e promover programas de reciclagem de resíduos biológicos, e assim, derrubar o 

paradoxo que “o compostado é produzido menos onde é mais necessário " (ou seja, no sul da 

Europa e nos novos Estados-Membros). Efectivamente, a Directiva 99/31/CE, a fim de 

enfrentar o impacto global dos resíduos biológicos, nomeadamente em termos de emissão de 

gases com efeito de estufa, prevê o redireccionamento de dois terços dos resíduos urbanos 

biodegradáveis (RUB)12 para alternativas à deposição em aterros (no n.º 1 do artigo 5.º) e 

determina que os Estados-Membros elaborem e procedam à revisão regular das estratégias 

nacionais para a implementação da redução de resíduos urbanos biodegradáveis enviados para 

aterro. As estratégias nacionais devem incluir medidas destinadas a atingir os objectivos 

estabelecidos no n.º 2 do artigo 5.º, designadamente através da reciclagem, compostagem, 

produção de biogás ou valorização de materiais/energia. 

Em Novembro de 2003, o Parlamento Europeu emitiu um parecer13 relativo à comunicação da 

Comissão, no qual se pode ler: “Insta a Comissão a rever a Directiva 86/278/CEE e de 

elaborar uma directiva relativa ao composto; sublinha a necessidade de reforçar a investigação 

neste domínio, a fim de dar um impulso ao seu potencial para recuperar os solos pobres em 

matéria orgânica e tornar compatível a gestão dos resíduos com a protecção e o 

enriquecimento do solo”.                                 

Mais recentemente, a comunicação da Comissão de 200614 refere que “desde a adopção da 

comunicação de 2002, foram enviados esforços para garantir que iniciativas de política 

ambiental recentemente adoptadas, em matérias como os resíduos, (...), contribuam para 

melhorar a protecção do solo.” No entanto, ainda que a supracitada comunicação volte a 

realçar a necessidade de implementar medidas no combate ao declínio do teor de matéria 
                                                 
10 COM (2002) 179, Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 16 de Abril de 2002, “Para uma estratégia temática de protecção do solo”, disponível em:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0179:FIN:PT:PDF 
11 Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterro (JO L 182 de 16.7.1999, p.1). 
12 Consideram-se resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) os resíduos urbanos que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia ou aeróbia, 
como, por exemplo, os resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão (Decreto-Lei n.º 152/2002). 
13 Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão 'Para uma estratégia temática de protecção do solo' (COM (2002) 
179 - C5-0328/2002 - 2002/2172 (COS)), disponível em: 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=PROV&FILE=20031119&SDOCTA=11&TXTLST=1&POS=1&LASTCH
AP=12&Type_Doc=FIRST&LANGUE=PT 
14 COM (2006) 231, Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, de 22 de Setembro de 2006, “Estratégia temática de protecção do solo”, disponível em: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/com_2006_0231_pt.pdf 
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orgânica no solo, referindo que “nem todos os tipos de matéria orgânica permitem dar 

resposta a esta ameaça”, destacando que é a “matéria orgânica estável nos compostados e no 

estrume e, em menor grau, nas lamas de depuração e no chorume animal (...) que contribui 

para a reserva de húmus no solo, melhorando assim as suas propriedades”, a directiva sobre o 

tratamento biológico de resíduos biodegradáveis prevista para finais de 2004 ainda se 

encontra em discussão (Working Document on Biological Treatment of Biowaste – 2nd Draft). 

O mesmo acontece relativamente à revisão da Directiva Lamas, actualmente em discussão 

(Working Document on Sludge – 3rd Draft). A nova directiva estava prevista para 2007, 

conforme também anunciado na Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de 

Resíduos15.  

No estado actual, os requisitos legais no que concerne às operações de valorização e/ou 

eliminação a que os resíduos orgânicos estão sujeitos, excepção feita para a utilização agrícola 

de lamas de depuração sujeitas a legislação específica (Directiva 86/278/CEE), são os 

enunciados na Directiva-Quadro relativa aos resíduos. 

O Artigo 4.º da referida Directiva especifica que, relativamente à valorização e eliminação 

dos resíduos “os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para garantir que os 

resíduos sejam valorizados ou eliminados sem pôr em perigo a saúde humana e sem utilizar 

processos ou métodos susceptíveis de agredir o ambiente e, nomeadamente: 

- sem criar riscos para a água, o ar, o solo, a fauna ou a flora; 
- sem causar perturbações sonoras ou por maus cheiros; 
- sem danificar os locais de interesse e a paisagem”, sendo as operações de eliminação e 

de valorização dos resíduos definidas no seu Anexo II. 

No entanto, o conceito chave da EU em matéria de política de gestão de resíduos, 

vulgarmente designado “hierarquia de resíduos”, implica que, idealmente, se deve proceder à 

prevenção da produção dos resíduos e que os resíduos que não podem ser evitados devem ser 

reutilizados, reciclados ou valorizados tanto quanto possível, sendo os aterros utilizados o 

mínimo indispensável. Neste sentido, para a produção e utilização de “produtos” de resíduos 

orgânicos terão de ser considerados os processos indicados no Anexo IIB. 

Convém advertir que a utilização de aspas no termo produto é intencional; a Directiva-Quadro 

define os resíduos como produtos ou materiais de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 

obrigação de o fazer. Se à partida não haverá nenhuma necessidade substantiva de alteração 

                                                 
15 COM (2005) 666, Comunicação da Comissão , de 21 de Dezembro de 2005 “Avançar para uma utilização sustentável dos recursos: 
Estratégia Temática de Prevenção e Reciclagem de Resíduos”, disponível em:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0666:FIN:PT:PDF. Esta estratégia define orientações e estabelece 
medidas para reduzir as pressões ambientais decorrentes da produção e da gestão de resíduos. Os principais eixos da estratégia incidem numa 
alteração da legislação com vista a reforçar a sua aplicação na prevenção da produção de resíduos e na promoção de uma reciclagem eficaz. 
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da definição de resíduos, é no entanto conveniente clarificar quando é que os resíduos deixam 

de ser resíduos e, consequentemente, se transformam num produto com mais-valia. A actual 

definição de resíduo não estabelece limites claros sobre quando é que um resíduo foi sujeito a 

um tratamento adequado e deve ser considerado um produto ou matéria-prima. No caso dos 

resíduos orgânicos verifica-se frequentemente a circulação no mercado de materiais 

reciclados de baixa qualidade, o que gera dificuldades tanto para os potenciais compradores 

como para os vendedores respeitáveis. É necessário definir normas de qualidade que ao 

considerarem o potencial benefício e riscos ambientais, garantam, simultaneamente, o 

potencial económico, ou seja, proporcionem um mercado viável para os produtos ou materiais 

reciclados. Esta abordagem deveria, na nossa opinião, resultar num melhor desempenho 

ambiental dos referidos produtos, à medida que os operadores económicos procurassem 

atingir o nível necessário para que esses já não fossem considerados resíduos e numa maior 

segurança e previsibilidade para os compradores dos mesmos.  

Em Portugal, a transposição da Directiva n.º 2006/12/CE ocorreu pelo Decreto-Lei n.º 

178/200616 reflectindo a necessidade de consagrar um conjunto de princípios fundamentais, e 

de introduzir novos instrumentos, no ordenamento jurídico nacional no âmbito da gestão de 

resíduos. Sucintamente, ficam consagrados no direito interno: 

- a noção da auto-suficiência, ao princípio da prevenção, 
- a prevalência da valorização dos resíduos sobre a sua eliminação e, 
- no âmbito daquela, o estabelecimento de uma preferência tendencial pela reutilização 

sobre a reciclagem, e de uma preferência tendencial da reciclagem sobre a recuperação 
energética. 

O novo diploma aprovado introduz novos instrumentos, nomeadamente com objectivos de 

planeamento, nas operações de gestão, no licenciamento de operações, e numa melhor gestão 

da informação e acompanhamento na gestão dos resíduos (SIRER). O SIRER - Sistema 

Integrado de Registo Electrónico de Resíduos, vai disponibilizar por via electrónica um 

mecanismo uniforme de registo e acesso a dados sobre todos os tipos de resíduos, 

substituindo os anteriores sistemas e mapas de registo. Além de contemplar ainda a instituição 

de novos instrumentos tributários, o presente diploma consagra finalmente o princípio da 

liberdade de comércio dos resíduos, a sua institucionalização e a possibilidade de desenvolver 

um mercado organizado de resíduos, uma vez garantidas as condições de protecção do 

ambiente e da saúde pública. No entanto, a abordagem concreta de produtos, substâncias e 

materiais secundários, e a determinação das condições em que determinados resíduos possam 

                                                 
16 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. Diário da República, 1.ª série – n.º 171. 
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deixar de o ser após reutilização, reciclagem ou valorização, será sujeita a legislação 

acessória. 

 

2.2 Matéria orgânica no solo 

2.2.1 Importância agronómica da matéria orgânica do solo 

Actualmente não se colocam dúvidas quanto aos benefícios da presença da matéria orgânica 

nas características do solo e no desenvolvimento das plantas (Russel, 1961; Allison, 1973; 

Soltner, 1986; Mustin 1987; Johnston, 1993). No entanto, a posição nos meios científicos 

relativamente à relevância do papel da matéria orgânica não terá sido sempre assim. Até 

meados do século XIX, os fisiologistas defendiam que as plantas se alimentavam do húmus 

extraído directamente do solo, através das raízes, teoria que se tornou obsoleta quando Justin 

Liebig, em 1840, estabeleceu os princípios da nutrição mineral das plantas. Quando a Teoria 

Mineral da Nutrição foi aceite (Liebig, 1841) e o trabalho experimental realizado na Estação 

de Rothamsted por Lawes e Gilbert (Johnston, 1993) demonstraram ser possível manter a 

produtividade dos solos recorrendo apenas a fertilizantes minerais, os materiais orgânicos até 

então utilizados17, perderam grande parte da sua importância como fonte de nutrientes, ou 

seja, vigorou a ideia de que a matéria orgânica do solo era irrelevante na produção vegetal 

(Mustin 1987; Johnston, 1993). A facilidade de transporte e armazenagem dos adubos de 

síntese (desde que feita da forma tecnicamente adequada), a comodidade do seu 

manuseamento, a possibilidade da sua aplicação sem necessidade de um demorado processo 

de transformação prévia, a rapidez e por vezes a espectacularidade da resposta obtida em 

termos de produção vegetal, as melhorias acentuadas na produtividade das mesmas, a pressão 

sobre a produção de alimentos decorrente da expansão demográfica então verificada, terão 

sido, de resto, razões de peso que determinaram a substituição dos fertilizantes orgânicos até 

aí usados por aqueles novos produtos da tecnologia humana. 

Contudo, desde os anos 70 do século XX, os rendimentos agrícolas na Europa não progridem 

a tão elevado ritmo (Mustin, 1987), não obstante os crescentes esforços no que respeita ao 

aperfeiçoamento dos parâmetros de produção-selecção genética, fertilizantes, pesticidas, 

energia, irrigação, drenagem, entre outros. 

                                                 
17 Efectivamente os primeiros e, pode dizer-se, quase únicos fertilizantes agrícolas durante muitos séculos, foram produtos resultantes de 
dejectos animais e detritos vegetais, a que mais tarde viria a ser dada a designação de estrumes. 
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Tal facto levou a que se repensasse o papel benéfico dos diversos tipos de matéria orgânica 

sobre a fertilidade dos solos, a produtividade das culturas e os rendimentos dos agricultores. 

O alerta teria sido dado, conforme refere Mustin (1987), já em 1890 por J. Grandeau, então 

Director da Estação Agronómica do Leste, em França, ao afirmar que “com o 

desenvolvimento que toma o emprego dos adubos químicos, que tendem a se substituir em 

larga medida ao estrume das quintas (…), o teor de húmus dos solos cultivados vai 

necessariamente diminuir”, tendência aliás agravada pela substituição dos animais de trabalho 

(cujos dejectos também contribuíam para a manutenção do teor de MO no solo) por 

maquinaria agrícola. De facto, a menos que se efectuem reposições, os solos vêem-se 

gradualmente empobrecidos em MO por processos de mineralização por esta sofridos. 

Estes benefícios devem-se, fundamentalmente, à fracção estabilizada da matéria orgânica do 

solo - os compostos húmicos - provenientes da decomposição dos resíduos orgânicos 

(Gonçalves, 2005) e surgem frequentemente referidos, com maior ou menor detalhe e 

abrangência, na literatura, nomeadamente a relativa à edafologia e à fertilidade do solo, como 

por exemplo: Russel, 1961; Allisson, 1973; Stevenson, 1982; Mustin, 1987; Johnson, 1993; 

Wallace e Terry, 1998; Porta et al., 1999. Nos pontos seguintes apresentamos uma súmula dos 

benefícios agronómicos atribuídos à matéria orgânica no solo, sob o ponto de vista físico, 

químico e biológico, sendo que esta divisão deve ser entendida como uma simplificação, uma 

vez que a complexidade da MO no solo torna difícil esta separação. 

 

Aspectos físicos  

Sob o ponto de vista físico, destaca-se o papel positivo que a matéria orgânica tem na 

agregação das partículas do solo, contribuindo para uma estrutura mais favorável à: 

- circulação da água; 
- circulação do ar (necessário às raízes das plantas); 
- penetração das raízes no solo. 

Em consequência da melhor drenagem dos solos, a matéria orgânica contribui para a 

diminuição dos: 

- riscos de erosão de escorrência pela água da chuva. 

Em virtude da cor escura que a matéria orgânica confere aos solos, a sua presença aumenta a 

absorção do calor solar, contribuindo para o: 

- aumento da temperatura do solo, com benefícios para as plantas (germinação e 
absorção de nutrientes) e para os microrganismos. 
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Por último, mas de importância vital para as culturas, o efeito da matéria orgânica na melhoria 

da estrutura e no aumento da porosidade do solo, reflecte-se, positivamente, no: 

- aumento da capacidade de armazenamento de água (tanto das chuvas, como da rega), 
podendo atenuar as consequências negativas de um período passageiro de falta de 
água. 

 

Aspectos químicos 

Sob o ponto de vista químico, os constituintes humificados da matéria orgânica do solo são 

responsáveis pelo: 

- aumento da capacidade de retenção dos nutrientes, diminuindo os riscos de perdas por 
lixiviação (tanto dos nutrientes já presentes no solo, como dos nutrientes aplicados na 
forma de adubos) e mantendo ou aumentando as disponibilidades para as culturas. 

Como aqueles compostos humificados conseguem reter nutrientes que, disponíveis em 

excesso, podem ser tóxicos para as plantas, a matéria orgânica do solo contribui para: 

- diminuição dos riscos de toxicidade de alumínio e manganês (mas também de cobre e 
zinco), muito comuns em solo de reacção ácida, como é o caso da região do Entre 
Douro e Minho. 

Noutras circunstâncias, alguns daqueles micronutrientes (manganês, cobre e zinco), bem 

como o ferro, podem apresentar-se com uma reduzida disponibilidade. Nestes casos a matéria 

orgânica do solo contribui para a: 

- diminuição dos riscos de deficiência das culturas em ferro, manganês, cobre e zinco 
em solos alcalinos derivados de rochas calcáreas ou solos sujeitos a aplicações 
excessivas de calcário agrícola (sobrecalagens). 

Por outro lado, a presença e o reforço da matéria orgânica no solo contribui para a: 

- estabilização do pH dos solos, evitando que estes se possam acidificar ou alcalinizar 
de um modo brusco ou intenso (acção tamponizante), em consequência de certas 
práticas culturais (adubações azotadas excessivas e sobrecalagens, entre outras). 

 

Efeitos biológicos 

A matéria orgânica do solo constitui o substrato que serve de base à vida dos microrganismos 

nesse mesmo solo, pelo que a sua presença nos solos conduz ao: 

- reforço da actividade e diversidade dos microrganismos, levando, também, ao 
aumento das enzimas no solo (a conversão da ureia, a libertação do fósforo e a 
degradação de alguns pesticidas são exemplos da importância e da utilidade das 
enzimas no solo). 

Em consequência daquela actividade microbiana, parte da matéria orgânica é consumida, 

sendo libertados, numa forma mineral, nutrientes no solo, através do processo que se designa 
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por mineralização. A mineralização é o fenómeno responsável pela ciclagem desses mesmos 

nutrientes aplicados sob a forma de correctivos orgânicos. Deste modo, a matéria orgânica do 

solo conduz, geralmente, ao: 

- aumento da disponibilidade de nutrientes para as culturas, nomeadamente de azoto, 
diminuindo as quantidades necessárias a aplicar na forma de adubos minerais. 

Outros efeitos benéficos apontados à matéria orgânica do solo prendem-se com o seu 

potencial efeito directo sobre as culturas, nomeadamente: 

- promoção da germinação e do desenvolvimento radicular; 
- aumento do teor de clorofila das plantas; 
- aumento da actividade enzimática das plantas.  

 

2.2.2 Evolução dos níveis de MO do solo Europeu 

Assiste-se actualmente a uma preocupante diminuição dos teores de matéria orgânica nos 

solos europeus porque, à mineralização natural da matéria orgânica, que atinge o seu máximo 

nas regiões mediterrânicas, se associaram modificações nas práticas culturais ditadas pela 

agricultura moderna, tais como:  

- aplicação intensiva de fertilizantes químicos em detrimento dos orgânicos para 
aumentar a produção para níveis competitivos em virtude das elevadas necessidades 
das culturas em nutrientes, principalmente em azoto; 

- abandono de práticas que restituem matéria orgânica ao solo, tais como a utilização de 
certo tipo de rotações, as siderações e a incorporação de correctivos orgânicos; 

- realização de lavouras profundas que, para além de promoverem a oxidação da MO, 
transferem grande parte desta para horizontes mais profundas do solo; 

- crescente recurso à irrigação, que aumenta substancialmente a taxa de mineralização 
da matéria orgânica; 

- intensificação da monocultura, cujos resíduos, de decomposição nutritiva uniforme, 
são colonizados por uma flora microbiana selectiva, com implicações nas taxas de 
degradação e humificação, as quais são tanto mais elevadas quanto maior a 
diversificação das populações de microrganismos (Zucconi et al., 1985). 

Como referido, a diminuição da matéria orgânica é particularmente preocupante nas 

condições climáticas características dos sistemas de agricultura mediterrânicos, caracterizados 

por verões quentes e invernos suaves, que permitem que a actividade dos microrganismos se 

exerça com elevada intensidade durante todo o ano. As maiores limitações neste clima para a 

actividade biológica do solo estão sobretudo relacionadas com o regime hídrico do solo: falta 

de humidade no verão e excesso no Inverno (Figura 2.1). 

 



 

Fi
Eu

 

A

fr

(D

m

ba

Es

ap

ar

or

   
18 S
zon
(ar
bio
 ht
19 N
con
 

gura 2.1 – In
uropa. 

A rápida m

agilização 

Dormaar et 

mineralização

aixos que se

stimativas r

presentam m

rável (0-30

rgânico nos 

                  
Segundo a Conve
nas áridas, semi-
rt. 1.º, alínea a), e
ota e os processos
ttp://www.diramb
Na maioria dos c
nvertidos para os

fluência (no s

mineralização

da estrutur

al., 1988;

o em tais c

e verifique 

recentes (Zd

menos de 2

cm) (Figur

países do s

                  
enção das Naçõe
-áridas e sub-húm
entendendo-se po
s ecológicos e hid
b.gov.pt/data/base
casos, a matéria 
 teores de matéria

sentido lato) d

o da MO 

ra do solo 

; Oades, 19

condições c

em tais con

druli et al., 2

2% de carb

ra 2.2). A 

sul da Europ

          
s Unidas de Com

midas secas, resul
or “terra” o sistem
drológicos que se
edoc/TXT_LI_69
orgânica (MO) n
a orgânica na pro

da temperatur

assim alca

e aos conc

988, citado

climáticas p

ndições um 

2004) demo

bono orgâni

Tabela 2.1

pa. 

mbate à Desertific
ltantes de vários 
ma bio-produtivo
e desenvolvem de
979_1_0002.htm
no solo é medida
oporção CO:MO d

Fon

ra e da humid

ançada con

comitantes 

o por Blanc

pode conduz

acentuado 

onstram que

ico (menos 

1 destaca o

cação (1994), por
factores, incluin

o terrestre que co
ntro do sistema (

a em função do c
de 1:1,7 (ou 1:1,7

nte: adaptado 

dade no teor d

nduz freque

riscos de 

co et al., 

zir os teore

decréscimo

e 74% dos s

de 3,4% d

os preocup

r “desertificação”
ndo as variações c

mpreende o solo
art. 1.º. alínea e) 

carbono orgânico
72).  

 

de Buckman 

de matéria org

entemente 

erosão e d

1992). Este

es de húmu

o de fertilid

solos no sud

de MO19) n

antes teore

” entende-se a de
climáticas e as a

o, a vegetação, ou
disponível em: 

o (CO). Os valor

and Brady, 19

gânica do solo

à progress

desertificaçã

e processo 

us a níveis 

dade dos sol

doeste europ

na sua cama

es de carbo

gradação da terra
ctividades human

utros componente

res assim obtidos

15 

960. 

o na 

siva 

ão18 

de 

tão 

los. 

peu 

ada 

ono 

a nas 
nas”, 
es do 

s são 



 

Fi

 

O

N

pr

co

im

cl

so

ca

 
Ta

gura 2.2 – Est

s solos nest

No entanto, 

rocesso co

onsequentem

mportante co

lima e das p

olo depende

aracterística

abela 2.1– Val

Albânia 
Bósnia 

Croácia 

França (S

Grécia 

Itália 

Montene

Portugal

Eslovéni

Espanha 

Europa d

timativa para 

tas condiçõe

importa sal

omplexo, d

mente, não 

omponente 

práticas cult

e também d

as do solo em

lores estimado

País 

S de 44ºN) 

egro 

l 

a 

do Sul 

o teor de carb

es são, ineq

lientar que 

determinado

é possível e

do solo (Jo

turais acima

das caracte

m si.  

os para o carb

Área To

Km2

28.704.
51.524.

56.191.

196.550

133.007

300.453

13.792.

89.335.

20.235.

498.914

1.388.710

bono orgânico

quivocament

a evolução

o pela in

estabelecer 

ohnston, 19

a referidas, 

erísticas dos

bono orgânico 

otal 

2 

567 2
030 3

096 2

0.77 1

7.789 1

.890 2

171 

.536 5

843 1

4.695 3

0.394 1.0

 nos solos do 

te, agronóm

do teor de

nteracção d

níveis óptim

93). Efectiv

o teor de m

s resíduos o

(CO) na cama

Mt. baixo a b
(CO≤2%)

Km2 

21.575.076 
34.453.723 

28.030.731 

16.603.968 

26.841.043 

59.601.949 

7.012.719 

51.026.010 

11.615.170 

78.630.678 

035.391.069

sudoeste da E

mica e ecolo

e matéria or

de um co

mos (ou crít

vamente, pa

matéria orgâ

orgânicos i

ada arável dos

baixo  
) 

% 

75,2 6
66,9 1

49,9 2

59,3 7

95,4 4

86,4 3

50,8 6

57,1 3

57,4 8

75,9 11

74,6 34

Fonte: Z

Europa.  

ogicamente i

rgânica de u

onjunto de

ticos) unive

ara além da

ânica de um

incorporado

s solos do sud

Médio a alt
(CO> 2%)

Km2 

6.788,233 
6.898.412 

6.903.652 

8.371.704 

4.868.798 

7.341.722 

6.531.899 

7.944.766 

8.375.443 

17.451.853 

41.476.480 

Fonte: Van-C

 

druli et al., 20

indesejáveis

um solo é u

e factores 

ersais para e

a influência 

m determina

os e do tipo

doeste da Euro

to  
) 

% 

23,6 
32,8 

47,9 

39,9 

3,7 

12,4 

47,4 

42,5 

41,4 

23,5 

24,6 

Camp et al., 20

16 

004. 

s.  

um 

e, 

esta 

do 

ado 

o e 

opa. 

004. 



17 
 

Poder-se-á considerar contudo que a matéria orgânica do solo atinge níveis desejáveis quando 

os seus teores são de molde a permitir que o solo tenha as propriedades que concorrem para a 

manutenção da sua fertilidade20 a todos os níveis (Gonçalves, 2005). Na literatura encontram-

se referências relativamente a valores desejáveis de matéria orgânica estabelecidos em função 

das características do solo, nomeadamente da textura (mais concretamente, do teor de argila) e 

da percentagem de carbonatos. 

Para Eliard (1979), os níveis óptimos de MO deverão corresponder a 45% do teor de argila, 

afirmando também este autor que valores abaixo de 2,5% de MO nos solos argilosos, 2,0% 

nos limosos e 1,3% nos arenosos reduzem acentuadamente a fertilidade do solo. 

Segundo Mustin (1987) os níveis desejáveis de MO podem relacionar-se com os teores de 

argila na proporção seguinte:  

Teor de argila < 10% .............................................................................. % de MO entre 1,5 e 2 

Teor de argila entre 10 a 30% ................................................................. % de MO entre 2 e 2,5 

Teor de argila > 30% ...............................................................................% de MO entre 2,5 e 3  

O Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva (LQARS) estabelece cinco classes de 

riqueza de MO em função da textura do solo cujos limites propostos para cada classe figuram 

na Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2 – Classes de riqueza dos solos em matéria orgânica em função da textura do solo. 

Classe Textura grosseira Textura média e fina 

MB MO <0,5% MO < 1% 

B 0,6% < MO <1,5% 1,1%< MO < 2% 

M 1,6% < MO <5% 2,1%< MO < 7% 

A 5,1% < MO <7% 7,1%< MO < 10% 

MA MO >7,1% MO > 10,1% 
 MB: muito baixo; B: baixo; M: médio; A: alto; MA: muito alto 

Fonte: Dias et al. 1980. 

Em termos nacionais, o estado de depauperamento dos solos é evidenciado em estudos 

realizados com base nos resultados obtidos através da análise de terras para efeitos da 

formulação de conselhos de fertilização. Deles referimos os realizados por Dias et al. (1989), 

                                                 
20 Em sentido lato, a fertilidade do solo é a maior ou a menor aptidão deste para fornecer às plantas as condições físicas, químicas e 
biológicas adequadas ao seu crescimento e desenvolvimento; em sentido restrito, é a capacidade do solo para fornecer às plantas os nutrientes 
minerais nas quantidades e proporções adequadas (Soveral-Dias, 2004). 
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Leandro et al. (1989) e Gonçalves et al. (1995 n.p.), citado por Gonçalves (2005). No 

primeiro procedeu-se à caracterização sumária do estado geral de fertilidade dos solos 

agrícolas da Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste e Alentejo. No segundo e terceiro, 

a caracterização restringiu-se aos solos de Entre Douro e Minho e Algarve, respectivamente. 

Os resultados obtidos, relativamente ao parâmetro matéria orgânica, figuram na Tabela 2.3 e, 

neste caso, as classes de riqueza em MO foram definidas com base nos critérios utilizados no 

LQARS, atrás mencionados (Tabela 2.2). 
 

Tabela 2.3 - Distribuição percentual por classes de riqueza em matéria orgânica (MO) de algumas regiões 
agrícolas, no período de 1980 a 1988.  

Região Agrária Número de 
Amostras 

Classe de Riqueza (% de amostras) 
MB B M A MA 

Entre Douro e Minho 29.245 0,8 2,9 59,0 36,8 0,5 
Beira Litoral 36.365 4,1 20,2 63,0 12,1 0,6 
Beira Interior 13.773 11,1 39,8 41,3 7,4 0,4 
Ribatejo e Oeste 44.189 27,4 50,9 20,8 0,8 0,1 
Alentejo 24.988 24,1 53,8 21,3 0,7 0,1 
Algarve 4.379 26,8 44,5 28,7 - - 
MB: muito baixo; B: baixo; M: médio; A: alto; MA: muito alto 

Fontes: Dias et al. (1989), Leandro et al. (1989). 

Através da análise destas tabelas poder-se-á verificar que 24,5% dos solos agrícolas da Beira 

Litoral apresentam teores de MO abaixo dos níveis das classes de riqueza MB e B o mesmo 

sucedendo para 50,9%, 78,3%, 77,9% e 71,3%, respectivamente, dos solos da Beira Interior, 

Ribatejo e Oeste, Alentejo e Algarve. Embora a situação de depauperamento em MO dos 

solos agrícolas seja considerável na Beira Litoral e preocupante na Beira Interior, atinge 

proporções alarmantes na metade sul do país, onde a influência do clima mediterrânico é mais 

marcante. 

De acordo com os valores da Tabela 2.3 e pelas razões acima enunciadas sobre os benefícios 

da MO, impõe-se a inversão desta situação de empobrecimento dos teores de MO. Acontece 

que, ao mesmo tempo que os correctivos orgânicos naturais tradicionais tendem a 

desaparecer21 as crescentes exigências quanto à defesa da qualidade do ambiente impõem a 

recolha e tratamento de resíduos obtidos no saneamento básico dos aglomerados 

populacionais (RSU e lamas de ETAR), nas actividades pecuárias e nas indústrias florestais e 

                                                 
21 No caso dos estrumes naturais porque, por razões de ordem prática, económica e sanitária as grandes explorações pecuárias são hoje quase 
sempre instaladas em estábulos sem cama; no caso dos estrumes artificiais, isto é, de produtos compostados, porque, salvo quando os 
produtos usados no fabrico não tenham encargos (como por exemplo os desperdícios das serrações), ou, embora tendo encargos, estes devam 
ser suportados por outros benefícios (caso, por exemplo, da limpeza das matas como meio de controlar os incêndios), a sua produção não tem 
viabilidade económica (Santos, 2001).   
 



19 
 

agrícolas (Santos, 2001). Assim sendo, a sua aplicação ao solo pode não só constituir um 

complemento, ou mesmo uma alternativa, a outras formas de tratamento (Santos, 1990), mas 

sobretudo, e porque estes resíduos contêm matéria orgânica e esta desempenha, de facto, um 

papel benéfico insubstituível nos solos, uma importante via para inverter a sua degradação. 

 

2.3 Resíduos orgânicos com interesse agrícola 

2.3.1 Definição e origem 

Os resíduos classificados como orgânicos são todos aqueles materiais que apresentam uma 

constituição propícia à biodegradação natural. Os resíduos biodegradáveis, nomeadamente os 

resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão, são constituídos por material putrescível, 

passível de decomposição aeróbia ou anaeróbia (Decreto-Lei n.º 152/2002)22. No entanto, os 

resíduos biodegradáveis têm origem nos mais diversos sectores de actividade humana, desde 

o sector doméstico, o comércio, a restauração, a indústria agro-alimentar, as estações de 

tratamento das águas residuais, as explorações agro-pecuárias, até à limpeza de jardins e 

arruamentos. Neste sentido, de uma forma simplista e para facilitar o nosso estudo, podemos 

dividir os resíduos orgânicos de acordo com a sua origem relativamente aos agro-sistemas:  

- produzidos nos agro-sistemas e os  
- produzidos externamente mas que podem ser reciclados nos agro-sistemas.  

No primeiro caso referimo-nos aos resíduos orgânicos provenientes das explorações agro-

pecuárias, tais como estrumes, resíduos das culturas, chorumes e, ainda, águas residuais e 

lamas de depuração resultantes do tratamento dos efluentes provenientes das unidades de 

criação intensiva de animais. Fora do âmbito das explorações agrícolas e pecuárias, como 

subprodutos de algumas indústrias, em especial das agro-alimentares e florestais, bem como 

do tratamento dos RSU e do tratamento das águas residuais urbanas, geram-se hoje grandes 

quantidades de materiais que poderão ser recicladas nos solos. 

Na impossibilidade de abordar todos os resíduos orgânicos com potencial de valorização 

agrícola, optámos por aprofundar os resíduos sólidos urbanos e as lamas de ETARs, quer pelo 

volume de produção, quer pelo crescente interesse de ordem ambiental que lhes tem vindo a 

                                                 
22 Decreto-Lei n.º 152/2002 de 23 de Maio. Diário da República n.º 119/2002 – I Série A, que estabelece o regime jurídico a que fica sujeito 
o procedimento para a emissão de licença, instalação, exploração, encerramento e manutenção pós-encerramento de aterros destinados à 
deposição de resíduos em aterro e procede à transposição para a ordem jurídica nacional a Directiva 1999/31/CE, do Conselho de 26 de 
Abril. 
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A eliminação de resíduos por meio de deposição em aterros tem sido, historicamente, o 

principal método de tratamento de resíduos urbanos, embora nas duas últimas décadas se 

tenha registado uma diminuição considerável deste tipo de eliminação. Em 2004, 47% do 

volume total de resíduos urbanos da UE foram depositados em aterros (EEA, 2007). Espera-

se que esse valor baixe para cerca de 35% até 2020 (EEA, 2008). Para o mesmo ano, a 

incineração foi utilizada no tratamento de cerca de 18% dos resíduos urbanos (EEA, 2007). 

Contudo existem diferenças significativas no seio dos países europeus relativamente à sua 

dependência dos aterros sanitários. Em vários países - os Países Baixos, Dinamarca, Suécia e 

Bélgica - o aterro sanitário é um método de tratamento/eliminação muito pouco utilizado.  

Em geral observam-se duas estratégias principais para desviar os RSU dos aterros: recorrendo 

à incineração com recuperação de energia ou, a recuperação material que inclui a reciclagem, 

compostagem e os tratamentos mecânicos e biológico (TMB). Em 2002/2003 (os anos mais 

recentes para os quais os dados do Eurostat sobre compostagem estão disponíveis), a 

compostagem representou 10% em toda a Europa (UE-25 com excepção do Luxemburgo, 

Chipre, Lituânia, Malta e Finlândia). No período entre 1998/1999 e 2002/2003 registou-se um 

aumento pouco significativo da compostagem e em muitos países não houve qualquer 

alteração relativamente a este tipo de tratamento (Figura 2.6). Uma explicação para este facto 

reside no estado de aplicação, quer da Directiva Aterros, quer das medidas implementadas a 

nível nacional que, provavelmente, ainda se encontram numa fase inicial. 

 
Nota :  1998 a 2002: DE, FR, IE, SE e SI 

1999 a 2003: AT; BE, DK, EE, GR, IT, NL, PL e PT 
2001 a 2003: LV; 2000 a 2002: UK e ES. 

Fonte: EEA, 2007 

Figura 2.6 – Evolução da compostagem dos RSU na EU-25, nos últimos 5 anos em que há dados disponíveis 
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Desde meados dos anos oitenta, a compostagem de resíduos biodegradáveis recolhidos 

separadamente foi submetida a uma impressionante crescimento em toda a Europa. Os 

primeiros esquemas de recolha selectiva na Alemanha foram criados em 1983, mas mesmo 

até então, a compostagem tinha sido adoptado como um caminho para a eliminação dos 

resíduos sólidos urbanos, na tentativa de separar mecanicamente a fracção putrescível.  

Esta estratégia de compostagem de resíduos mistos demonstrou-se um fracasso, 

principalmente devido ao aumento da presença de contaminantes nos resíduos urbanos, a falta 

de tecnologias refinação adequadas para tornar o produto aceitável pelos utilizadores finais e, 

consequentemente, a falta de confiança entre os agricultores e outros potenciais utilizadores. 

Simultaneamente, houve uma crescente consciencialização entre os organismos científicos e 

as instituições da importância de proteger os solos - nomeadamente no que diz respeito aos 

elementos potencialmente tóxicos como os metais pesados e, mais recentemente, 

relativamente aos poluentes orgânicos. 

Como consequência, o recente e eficaz aumento de centrais de compostagem iniciou-se em 

paralelo com o crescimento dos esquemas de separação de resíduos biológicos. As pesquisas 

demonstram (Amlinger et al. 2004), uma acentuada redução de metais pesados e poluentes 

orgânicos nos esquemas de compostagem que procedem à separação na fonte de produção. Os 

compostados resultantes de recolha selectiva e de resíduos verdes não diferem 

significativamente dos tradicionais correctivos do solo; por outro lado, a carga média de 

contaminantes de RSU misto compostado, ao contrário de resíduos biodegradáveis recolhidos 

separadamente, pode implicar uma relativamente rápida acumulação de metais pesados e 

poluentes orgânicos nos solos, pela aplicação repetida no tempo. A sua utilização pode e deve 

ser restrita para determinado uso como, por exemplo, em projectos de saneamento e 

revegetação de antigas minas e aterros sanitários.  

Em consonância com o exposto, as obrigações para a recolha selectiva de resíduos biológicos, 

foram repercutidos em alguns Estados-Membros, principalmente da Europa Central (Figura 

2.8): a saber, a Holanda (com a obrigação de cada município estabelecer um regime de 

recolha selectiva) e da Áustria (onde a obrigação é dos moradores, que têm de entregar os 

seus resíduos biológicos separadamente ou fazer a compostagem dos resíduos biológicos 

caseira); na Alemanha a implementação conjunta do Kreislaufwirtschaft-und Abfallgesetz e 

do Bioabfall Verordnung fizeram também de recolha selectiva de resíduos biodegradáveis 

uma característica comum dos sistemas de recolha locais, com apenas algumas excepções. 

Alguns outros países têm metas compostagem (Suécia, com disposições aprovada pelo 
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Parlamento no final de 2003) ou outras metas de reciclagem (Itália, Reino Unido) para agir 

como um "motor" para a difusão de recolha selectiva e de compostagem. 

 
Fonte: Barth, 2006a. 

Figura 2.8 – Grau de implementação da compostagem de resíduos orgânicos recolhidos selectivamente na 
Europa no âmbito das políticas relativas aos resíduos.  

 

A incineração é amplamente utilizada na Dinamarca, na Suécia, no Luxemburgo, nos Países 

Baixos, na Bélgica e em França, demonstrando que alguns países estão a recorrer à 

incineração, a fim de cumprir com as proibições relativas aos aterros (Figura 2.9). Entre 2000 

e 2005, a Áustria e a Suécia aumentaram a taxa de incineração de 12% para 23 e 50%, 

respectivamente. Em comparação, no Luxemburgo, Eslováquia, Hungria e Finlândia a 

incineração foi reduzida em 1-7%. 

 
Fonte: EEA, 2007. 

Figura 2.9 – Evolução do tratamento de RSU pela incineração no período 2000-2005. 
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Situação nacional (Portugal Continental) 

No estado actual, a aplicação da Directiva relativa à deposição em aterro é também entendida 

como um dos principais motores de desenvolvimento das políticas em matéria de gestão de 

resíduos, ao nível nacional, incluindo esforços para promover a canalização de resíduos para a 

reciclagem de materiais e tratamentos biológicos (abrangem a compostagem, digestão 

anaeróbia e o tratamento mecânico/biológico). 

Até à década de 90, a situação do tratamento dos resíduos sólidos urbanos em Portugal era 

desastrosa. A maior parte tinha como destino final as mais de 300 lixeiras25 espalhadas pelo 

país e os poucos aterros sanitários que existiam não mereciam tal nome. Com a aprovação do 

Plano Estratégico Sectorial de Gestão dos Resíduos Sólidos (PERSU), uma nova era surge em 

matéria de gestão de resíduos sólidos urbanos com a construção de infra-estruturas que 

assegurassem um adequado tratamento e destino final dos resíduos produzidos diariamente e 

posteriormente a requalificação ambiental das lixeiras até então existentes. Segundo o PERSU 

II, a par da erradicação das lixeiras que se concretizou em 2002, assistiu-se, neste últimos 

anos, a um aumento da construção de infra-estruturas de gestão de resíduos, designadamente, 

aterros sanitários, estações de transferência, centrais de triagem, unidades de incineração e 

unidades de valorização orgânica. No entanto, pela análise da Figura 2.10, constata-se que o 

depósito em aterro continua a ser ainda o principal destino destes resíduos, ainda que se 

verifique uma ligeira tendência para a redução desta operação, em favor de uma melhoria das 

quantidades de resíduos recolhidos selectivamente, bem como o aumento de quantidades 

remetidas para operações de valorização orgânica. De facto, embora o volume total de 

resíduos produzidos tenha aumentado, a quantidade de resíduos depositada em aterro registou 

um decréscimo da ordem dos 2,5%, face ao ano anterior. Esta diminuição do peso da 

operação de deposição em aterro, resultou de uma melhoria constatada nas quantidades de 

resíduos remetidos para compostagem e que foram consequência do aumento das quantidades 

condicionadas pela população para a recolha selectiva (INE, 2006). No último ano, as 

quantidades remetidas para compostagem e fruto da recolha selectiva representaram cerca de 

9 e 7%, respectivamente. 

 

                                                 
25 Segundo o PERSU II, em 1996 existiam 341 lixeiras activas em Portugal Continental. 
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Embora em 2005 tenha ocorrido um aumento em termos absolutos dos resíduos remetidos 

para valorização energética, cerca de mais de 45 mil toneladas do que o registado em 2004, 

em termos relativos esta operação mantém a sua importância estrutural, absorvendo 21% do 

total de resíduos recolhidos, correspondente a um total de 937 101 toneladas (INE, 2006). 

 

2.3.3 Lamas de ETAR 

Segundo o 3.º draft do documento de trabalho relativo à revisão da Directiva 86/278/CEE, do 

Conselho, de 12 de Junho, relativa à protecção do ambiente e em especial dos solos na 

utilização agrícola de lamas, em sentido lato, poderá definir-se lama como sendo a “mistura 

de água e sólidos separada de diversos tipos de água como resultado de processos naturais ou 

artificiais” (Working document on sludge, 3rd Draft, 2000). De acordo com esta definição, 

podem considerar-se lamas as provenientes do tratamento de águas residuais urbanas26, de 

águas para o abastecimento público, de efluentes líquidos e de explorações pecuárias, de 

efluentes das indústrias agro-alimentares, de efluentes de outras indústrias, entre outras. O 

Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho que revoga o Decreto-Lei n.º 446/91, de 22 de 

Setembro, estabelece o regime jurídico da utilização das lamas de depuração e demais 

legislação regulamentar, transpondo para a ordem interna a referida Directiva, evidencia já 

algumas alterações preconizadas no documento de trabalho relativo à revisão da Directiva 

“Lamas”, nomeadamente a clarificação do conceito de “lamas de composição similar” que, 

até então, não mereciam qualquer tipo de descrição. Para efeitos da presente dissertação, a 

designação “lamas” apenas dirá respeito a lamas produzidas em ETARs urbanas que 

satisfaçam os padrões de qualidade fixados pela legislação em vigor e, portanto, passíveis de 

serem utilizadas em solos agrícolas.  

 

2.3.3.1 PRODUÇÃO DE LAMAS 

Segundo dados da Comissão Europeia, em 2003 produziram-se mais de 9 milhões de 

toneladas de matéria seca de lamas (COM (2006) 406). A tendência é para o aumento da 

quantidade de lamas produzidos, à medida que a Directiva 86/278/CEE vai sendo 

implementada nos diferentes países-membros (Tabela 2.5). 

                                                 
26 Segundo a Directiva 91/271/CEE, “água residual urbana será a água residual doméstica ou a mistura desta com água residual e/ou água 
pluvial”. Ainda de acordo com a mesma Directiva, “água residual doméstica” é a água residual proveniente de núcleos residenciais e de 
serviços que resulta predominantemente do metabolismo humano e das actividades domésticas. 
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Tabela 2.5 - Evolução da produção e valorização agrícola de lamas de ETAR nos países da Comunidade 
europeia 

Estado 
membro 

Produção e valorização agrícola de lamas de ETAR 

1995 2000 2003 

Produzidas 
(ton. mat. seca) 

Utilizadas na 
agricultura  

Produzidas 
(ton. mat. seca) 

Utilizadas na 
agricultura 

Produzidas 
(ton. mat. seca) 

Utilizadas na 
agricultura 

Áustria 390.000 12% 401.867 10% (-2%) 115.448 28% (+18%) 

Alemanha 2.248.647 42% 2.297.460 37% (-5%) 2.172.196 33% (-4%) 

Bélgica 87.636 23% 98.936 11% (-12%) 99.592 --- 

Dinamarca 166.584 67% 155.621 61% (-6%) 140.021(2002) 59% (-2%) 

Espanha --- --- 853.482 53% 1.012.157 66% (+13%) 

Finlândia 141.000 33% 160.000 12% (-21%) 150.000 17% (+5%) 

França 750.000 66% 913.159 56% (-10%) 910.255(2002) 58% (+2%) 

Grécia 51.624 --- 56.335 --- 79.757 --- 

Holanda (1) 220 14% 242 15% (+1%) 550.000 0% 

Irlanda --- --- 35.039 40%  42.147 63% (+23%) 

Itália (2) --- --- 779.220 28% 905.336 32% (+4%) 

Luxemburgo --- --- 7.000 80% 7.750 43% (-37%) 

Portugal 145.855 30% 238.680 16% (-14%) 408.710(2002) 46% (+30%) 

Reino Unido 1.120.000 49% 1.066.176 55% (+6%) 1.360.366 61% (+6%) 

Suécia 230.000 29% 220.000 16% (-13%) 220.000 9% (-7%) 

Comunidade 
Europeia >5.300.000 

±44% 
>7.200.000 

±32% 
>8.170.000 

±42% 

2.330.000 ton. 2.300.000 ton. 3.430.000 
(1) Unicamente lamas produzidas em ETARs privadas; desde 1995 as lamas de ETARS municipais não são utilizadas na 

agricultura 
(2) Dados incompletos 

Fonte: COM (2006) 406. 

Pela análise da Tabela 2.5 observamos que Portugal não é excepção, acompanhando a 

tendência para o aumento da quantidade de lamas produzidas. No ano de 2002, ano mais 

recente para o qual há dados disponíveis, foram produzidas cerca de 400 mil toneladas de 

lamas. 

 

2.3.3.2  DESTINOS FINAIS DAS LAMAS 

À medida que aumentam as quantidades de efluentes geradas em consequência das maiores 

exigências relativamente ao saneamento básico dos aglomerados populacionais 

(nomeadamente em termos de abastecimento domiciliário de água e drenagem e tratamento 

das águas residuais domésticas) e os critérios de qualidade se tornam cada vez mais rigorosos, 
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desvantajosa, na medida em que promove a perda da matéria orgânica e dos nutrientes 

contidos nas lamas, cuja decomposição contribui para os problemas associados à poluição 

atmosférica e, no caso de aterros deficientemente geridos, agravam os já maus odores e o 

risco de contaminação das águas subterrâneas pelos lixiviados produzidos (COM (1999) 

75229). Finalmente, em virtude da implementação gradual da directiva aterros, a eliminação da 

lama por esta via tem tendência a diminuir em todos os países europeus. Estes factos explicam 

a percepção extensamente compartilhada de um futuro declínio da deposição em aterro como 

uma opção para a eliminação de lamas.  

 

2.4 Valorização agrícola de resíduos orgânicos 

Existem motivações de ordem económica e ambiental para uma estratégia integrada da gestão 

de resíduos. Neste contexto, o objectivo da reutilização dos resíduos não se limita a evitar a 

sua eliminação, mas também a diminuir a exploração dos recursos naturais através da 

reciclagem. No caso particular dos resíduos orgânicos isto pode ser conseguido através da 

valorização agrícola. Neste trabalho, a valorização dos resíduos orgânicos é considerada como 

um modo de reaproveitar um resíduo pela restituição em condições apropriadas de matéria 

orgânica de qualidade ao solo, que engloba a vertente económica e a preservação dos recursos 

naturais. 

 

2.4.1 Fertilidade do solo 

2.4.1.1 FONTE DE MATÉRIA ORGÂNICA 

Uns dos principais efeitos no solo em resultados da aplicação de resíduos orgânicos, é o 

aumento do seu teor em MO e cujos benefícios foram referidos anteriormente. Santos (1996) 

refere que embora os resíduos orgânicos apresentem quase sempre, elementos nutritivos que 

lhe conferem uma acção fertilizante directa, a sua principal função, e que os distingue dos 

adubos, manifesta-se de forma indirecta através de uma melhoria das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo.  

Quando aplicados ao solo, os resíduos orgânicos pela sua riqueza em substâncias energéticas 

e elementos nutritivos são colonizados por microrganismos que, em condições ambientais 

                                                 
29 COM (1999) 752, Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da legislação relativa 
aos resíduos no período de 1995-1997. Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/waste/reporting/pdf/pt.pdf 
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favoráveis, procedem à sua decomposição desencadeando vários processos de que resultam, 

nomeadamente, a libertação (mineralização) ou imobilização de nutrientes por reacções 

características para cada elemento e a formação de húmus. No entanto, a taxa de 

decomposição dos resíduos orgânicos é determinada pela interacção entre três factores 

principais: microrganismos do solo, ambiente físico e características da matéria orgânica 

incorporada (Brussaard, 1994), que actuam a diferentes escalas espaciais e temporais (Lavelle 

et al., 1993) e, consequentemente, as taxas de acumulação variam e em geral não é possível 

estabelecer uma relação entre a quantidade de resíduos orgânicos aplicada por unidade de 

tempo e a taxa de acumulação de matéria orgânica no solo (Delschen e Necker, 1996; 

Vetterlein e Hüttl, 1999). 

As lamas contêm elevadas quantidades de matéria orgânica que pode contribuir para a 

conservação da matéria orgânica do solo e estimulam a actividade biológica no solo 

(Stamatiadis et al., 1999) logo, a aplicação de lamas aos solos agrícolas pode ser benéfica em 

resultado das melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo que podem 

favorecer o crescimento vegetal (Beck et al., 1996).  

Relativamente aos materiais compostados, observa-se em muitos casos uma relação positiva 

entre a quantidade de materiais compostados aplicada e os teores de matéria orgânica no solo 

(Loebel et al., 1982; Imagawa et al., 1989; Delschen, 1999). No entanto, a maturidade do 

compostado é, a par do tipo de material aplicado (Delschen, 1999) ou o tipo de solo (Leifeld 

et al., 1998), um factor condicionante da acumulação de matéria orgânica no solo (Zwart, 

2003). Os compostos maturados conduzem a um teor de matéria orgânica no solo superior ao 

dos materiais não compostados, mesmo para as mesmas quantidades aplicadas (Zwart, 2003).   

 

Fornecimento de nutrientes 

Os resíduos orgânicos têm a propriedade de veicular nutrientes, ou seja, elementos essenciais 

ao desenvolvimento do ciclo vegetativo das plantas, permitindo a redução das quantidades de 

fertilizantes minerais aplicadas. Entre estes, o azoto, o fósforo e o potássio designados 

macronutrientes porque as plantas os utilizam em quantidades relativamente elevadas e se 

esgotam, frequentemente, no solo, sendo por isso necessário manter a sua presença no solo 

em níveis adequados, através da incorporação de materiais fertilizantes. O conteúdo de 

nutrientes presente quer nas lamas, quer nos materiais compostados permite a redução das 

quantidades de fertilizantes minerais aplicadas (Hüttl e Fussy, 2003). 
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Compostados 

A concentração de nutrientes nos materiais compostados é relativamente baixo, actuando 

principalmente como correctivos do solo e não como fertilizantes. A fracção de azoto 

disponível para as plantas é sempre baixa, porque a maioria do azoto total dos compostados 

encontra-se na forma orgânica (Kirchmann, 1985), correspondente a cerca de 90% de azoto 

total (Amlinger e Götz, 1999). 

Um grande número de estudos demonstrou quantidades crescentes de fósforo e potássio no 

solo disponíveis para as plantas após a aplicação de materiais compostados (por exemplo, 

Martins e Kowald, 1988; Fragstein et al., 1995; Hartl et al., 1998; Pinamonti, 1998). Esta 

disponibilidade é induzida pelas elevadas quantidades de compostado aplicado, em função das 

necessidades em azoto das plantas e devido à baixa utilização do azoto (aproximadamente 10-

20%) do compostado aplicado (Weinfurtner, 2003).  

 

Lamas de ETAR 

Relativamente às lamas de ETAR, a qualidade agronómica destas e, consequentemente, o teor 

de nutrientes, é condicionada pelas características das águas residuais de que provêm e do tipo 

de tratamento a que estas e as próprias lamas foram submetidas. Segundo Tideström (1997) a 

utilização de lamas como fertilizante diminui as necessidades de fertilizantes químicos 

aplicados na agricultura e fornece micro-nutrientes que normalmente não são restituídos nas 

práticas agrícolas tradicionais. Desta forma, a utilização de lamas na agricultura pode 

contribuir para preservar materiais não renováveis e energia, um pré-requisito para alcançar 

uma produção sustentável (OCDE, 1992 citado por Sequi et al., 2000). 

O azoto contido nas lamas será porventura o componente mais importante tanto sob o ponto 

de vista ambiental como agronómico. Cerca de 70% do azoto total presente nas lamas 

encontra-se sob a forma orgânica, enquanto os restantes 30% estão na forma mineral, 

prevalecendo a forma amoniacal (Sequi et al., 2000). O azoto nítrico, dada a sua grande 

solubilidade, encontra-se habitualmente em teores muito baixos, sem interesse prático.    

Como pode observar-se na Tabela 2.6, a proporção entre azoto orgânico e azoto mineral varia 

muito com os processos de tratamento das lamas.  
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Tabela 2.6 – Efeito do processo de tratamento das lamas sobre as formas de azoto.  

Processo de tratamento Estado físico das 
lamas 

Azoto amoniacal Azoto orgânico 
Em % de azoto total 

Digestão anaeróbia Líquido 60 40 

Digestão aeróbia Líquido 25 75 
Digestão aeróbia/anaeróbia e 
armazenamento em lagoa durante mais 
de 6 meses 

Líquido 25 75 

Digestão anaeróbia e desidratação  Semi-sólido 25 75 

Leito de secagem Sólido  25 75 

Secagem térmica Sólido 10 90 

Compostagem Sólido 10 90 

Fonte: Sullivan (1998). 

As lamas recentemente digeridas possuem uma proporção de azoto orgânico facilmente 

mineralizável mais elevada do que as lamas submetidas a tratamentos mais intensos e 

duradouros de estabilização, como acontece relativamente às lamas com longos períodos de 

retenção e com as lamas que sofreram compostagem (Tabela 2.7).  

 
Tabela 2.7 – Efeito do processo de tratamento das lamas sobre a taxa de mineralização do azoto orgânico no ano 
de aplicação.  

Processo de tratamento 
Taxa de mineralização do 

azoto no 1.º ano  
(%) 

Digestão anaeróbia 20 – 40 
Digestão aeróbia 30 – 45 
Digestão aeróbia/anaeróbia e armazenamento 
em lagoa durante mais de 6 meses 15 – 30 

Digestão anaeróbia e desidratação  20 – 40 
Leito de secagem 15 – 30 
Secagem térmica 20 – 40 
Compostagem 0 – 20 

Fonte: Sullivan (1998). 

Se as condições do solo, sobretudo temperatura e humidade, forem favoráveis, a 

mineralização do azoto orgânico processa-se mais rapidamente logo a seguir à incorporação 

das lamas, verificando-se que mais de metade do azoto mineralizável no primeiro ano se 

mineraliza no decurso do período de 3 a 6 semanas após a aplicação das lamas (Sullivan, 

1998). 

As lamas de depuração podem conter quantidades significativas de fósforo total. A maior 

parte do fósforo contido nas lamas encontra-se na forma de fostatos (Al, Fe e Ca) não 

disponível para as plantas (Sequi et al., 2000). O fósforo presente sob a forma orgânica vai 
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gradualmente ficando disponível à medida que a mineralização das lamas no solo se vai 

processando à semelhança do que acontece com as fracções orgânicas do azoto e de outros 

nutrientes, mineralização essa cuja rapidez depende do tipo de lama e de outros factores, 

como atrás se referiu. As lamas contêm, em média, 1% P e, em geral, a aplicação das doses 

fixadas para satisfazer a necessidade das culturas em azoto, é suficiente para garantir a 

captação de fósforo pela planta. Como consequência do tratamento das águas residuais, as 

lamas são geralmente caracterizadas por um baixo teor de potássio (devido à sua grande 

solubilidade é removido no efluente) e a sua contribuição para a nutrição das plantas é 

desprezível (Sequi et al., 2000). 

 

2.4.1.2  ALTERNATIVA PARA FORMULAÇÃO DE SUBSTRATOS   

Tanto na agricultura convencional, como na agricultura biológica utilizam-se, 

frequentemente, substratos orgânicos, nomeadamente na actividade viveirista. O principal 

material orgânico utilizado na preparação dos substratos tem sido a turfa, em especial na 

cultura em placas alveoladas e em vaso (Reis, 1997). Contudo, tem-se verificado, nos últimos 

anos, um aumento do interesse na pesquisa de materiais alternativos à turfa uma vez que as 

turfeiras são um recurso limitado e não renovável a curto prazo, sendo por isso de prever que 

a sua disponibilidade diminua a médio prazo e o preço aumente (Freire et al., 2007). Por outro 

lado, a exploração das turfeiras provoca grandes danos ambientais (Abad et al., 2001; Raviv, 

2005). De entre os vários materiais alternativos à turfa são exemplo os compostados obtidos a 

partir de diferentes resíduos orgânicos (Shanchez-Monodero et al., 2004; Ribeiro et al., 

2006). A utilização de compostados em viveiros e em culturas sem solo pode melhorar o 

crescimento de algumas espécies, diminuindo o ciclo cultural, e pode também diminuir a 

incidência de algumas doenças do solo (Coelho e Reis, 2007). 

Os fenómenos de supressão de doenças nas plantas provocadas por agentes patogénicos do 

solo como resultado da aplicação de materiais compostados têm sido relatados desde o início 

dos anos 60 (Seidel, 1961; Reinmuth, 1963; Bochow e Seidel, 1964; Bochow, 1968a, 1968b; 

Bruns, 1998). Efectivamente, alguns correctivos orgânicos do solo resultantes de 

compostagem demonstraram-se supressivos relativamente a algumas doenças das plantas 

causadas por nemátodos, bactérias e fungos do solo em várias culturas (Hoitink and Fahy, 

1986; Ringer, 1998). Na maioria das publicações sobre o tema, os factores biológicos como o 

aumento da actividade microbiana, ou os relacionados com a diversidade e composição das 

populações microbianas pela aplicação de compostados, são apontados como os principais 
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responsáveis por essa capacidade supressiva do solo (Hoitink e Boehm, 1999). Vários estudos 

demonstraram uma correlação positiva entre a presença de actinomicetas no solo ou em 

materiais compostados na supressão de doenças nas plantas (Oyarzun, 1994; Workneh e van 

Bruggen, 1994; Craft e Nelson, 1996; Tuitert et al., 1998). No entanto, o contrário, ou seja, o 

aumento de incidência de doenças pelo efeito da aplicação de compostados também já foi 

demonstrado (Tuitert et al., 1998). Várias razões para estes resultados inconsistentes podem 

ser apontadas. Existem muitos tipos de materiais compostados, ou seja, compostados que 

diferem na sua composição em materiais orgânicos, bem como no grau de maturidade. Os 

efeitos supressivos dos materiais compostados dependem da maturidade do compostado; 

apenas compostados maturados 3-6 meses (Waldow et al., 2000) potenciam o efeito anti-

fitopatogénico (Ferrara et al., 1996; Tuitert e Bollen, 1996; Waldow et al., 2000). Em 

contrapartida, compostos fresco ou não maturados proporcionam um meio favorável ao 

desenvolvimento dos agentes patogénicos. No entanto, se o processo de estabilização for 

demasiado longo os efeitos antagónicos diminuem novamente (Hoitink et al., 1996). Além 

disso, o método e a época de aplicação do compostado são importantes para a avaliação do 

efeito no campo. A aplicação de materiais orgânicos, pouco antes da plantação da cultura 

pode mesmo estimular os agentes patogénicos.  

 

2.4.2 Aspectos ambientais 

2.4.2.1 RECICLAGEM E RECURSOS NATURAIS 

Matéria e energia são fundamentais à vida do planeta – permitem a síntese de compostos 

orgânicos e a sua posterior decomposição para se combinarem com elementos inorgânicos. 

Estes processos naturais de reciclagem são fundamentais à regeneração dos recursos que 

todos os seres vivos (incluindo o Homem) necessitam para sobreviver, influenciando o 

equilíbrio dos ecossistemas (Barros et al., 2002). Estes ciclos biogeoquímicos implicam 

necessariamente a eliminação de excedentes dos processos. Se os resíduos orgânicos não 

viriam a pôr em causa o equilíbrio natural, no passado, pois as características destes eram 

fundamentalmente de carácter biodegradável e a população tinha por base uma actividade 

muito rural sendo as quantidades produzidas insignificantes quando comparadas com a taxa 

de regeneração desses ecossistemas (essas zonas acabavam por ser regeneradas e 

renaturalizadas com o decorrer do tempo) actualmente, o crescimento económico e o 

desenvolvimento das sociedades, associado a uma produção intensiva e ao abandono das 
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áreas agrícolas têm criado, frequentemente, situações de desequilíbrio e pressão ambiental 

sobre os tradicionais “sumidouros” de matéria orgânica e nutrientes. No entanto, do ponto de 

vista técnico é consensual a valorização e reutilização dos resíduos ou sub-produtos de 

natureza marcadamente orgânica decorrentes do processo produtivo de determinadas 

actividades como uma variante à tradicional prática de estrumação das áreas de cultivo, numa 

tentativa de “fecho” do ciclo produtivo e da procura de auto-suficiência em termos 

produtivos, desde que a gestão destes resíduos se processe de modo económico e 

ambientalmente adequado, ou seja, uma gestão sustentada.   

 

2.4.2.2  SEQUESTRO DE CARBONO 

Sendo o carbono o principal constituinte da matéria orgânica, ao acumularem matéria 

orgânica, os solos estão, necessariamente, a armazenar carbono, diminuindo as quantidades de 

CO2 na atmosfera. No Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), 

estimou-se que a agricultura é responsável por cerca de 20 % do aumento anual das emissões 

de gases com efeito de estufa (Cole et al., 1996). Os estudos existentes (Lal, 2000) indicam 

que são anualmente capturadas (sequestradas) na matéria orgânica do solo aproximadamente 

2 gigatoneladas de carbono, que se compararmos com as 8 gigatoneladas de carbono 

antropogénico emitido para a atmosfera anualmente, torna evidente a importância da matéria 

orgânica em relação às alterações climáticas.  

Se bem que não esteja directamente relacionado com a qualidade dos solos, este efeito 

demonstra a sua importância ao nível do ambiente em geral e o papel que os agricultores e a 

agricultura podem desempenhar através de práticas culturais mais correctas relacionadas com 

a protecção e aumento dos teores de matéria orgânica dos solos cultivados.  

Relativamente ao tipo de resíduos orgânicos a aplicar ao solo, se atendermos a que a fracção 

mais importante da matéria orgânica é constituída pelos compostos mais estáveis, ou seja, por 

compostos humificados ou húmus, facilmente se depreende que os resíduos compostados e 

maturados são os desejáveis. Segundo Gutser (1999), a longo prazo, a aplicação continuada 

de materiais compostados aumenta o teor de carbono no solo.  
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2.4.2.3 CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

Quando deficientemente geridos, os resíduos orgânicos poderão ser fontes de contaminação e 

de poluição ambiental, seja dos solos, das águas ou do ar, com os consequentes efeitos na 

saúde animal e pública. Os potenciais efeitos ambientais negativos associados à aplicação de 

resíduos orgânicos no solo agrícola estão maioritariamente relacionados com o excesso e/ou 

balanço incorrecto de fornecimento de nutrientes, com a introdução de contaminantes no solo, 

tais como, metais pesados e compostos orgânicos e com a disseminação de organismos 

patogénicos (Draft, 2003). 

Os metais pesados e compostos orgânicos dependendo das suas características intrínsecas (por 

exemplo, valência, solubilidade, reactividade) e das condições do solo (por exemplo, pH, teor 

em argila e matéria orgânica, potencial-redox, temperatura, microflora presente), podem 

acumular-se no solo (metais pesados e compostos orgânicos persistentes), serem degradados 

(compostos orgânicos pouco ou não persistentes) ou serem transferidos para a água, culturas, 

gado e para a atmosfera.   

 

2.4.2.3.1 EXCESSO DE NUTRIENTES  

Da má gestão dos resíduos orgânicos ou da aplicação descontrolada dos correctivos orgânicos 

no solo podem resultar graves problemas de contaminação, principalmente nos casos do azoto 

e do fósforo. 

Azoto  

Um dos aspectos relevantes que importa tomar em consideração na fertilidade e fertilização 

com recurso a resíduos orgânicos é o problema do azoto, que se põe não só pela importância 

deste elemento enquanto macronutriente principal mas também pelas perdas que pode sofrer 

para a água, solo e atmosfera. 

Segundo Wildhagen et al. (1987) e Sikora e Yakovchenko (1996), enquanto que nas lamas o 

risco de lixiviação do azoto é elevado, devido à sua geralmente baixa relação C/N, a taxa de 

mineralização dos compostados é menor (maior humificação e C/N) e, consequentemente, o 

risco de perdas de azoto por lixiviação nos materiais compostados é geralmente baixa.  

Fósforo 

O fósforo encontra-se na quase totalidade dos solos em muito maiores quantidades em formas 

minerais do que em formas orgânicas (Santos, 2001). No entanto, estas formas têm hoje uma 
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importância acrescida, sobretudo no que se refere à sua relação com um possível aumento da 

mobilidade do fósforo e, como consequência, a sua maior possibilidade de ser transferido, em 

maior extensão, para as águas subterrâneas, podendo nessa transferência arrastar consigo 

outros elementos que, como acontece com os metais pesados, são ainda mais poluentes, 

causando problemas de poluição das águas. A explicação para este comportamento especial 

do fósforo estará relacionado com o facto de, sobretudo após a incorporação de matéria 

orgânica fresca, por exemplo através dos estrumes, haver tendência para ocorrer a formação 

de moléculas orgânicas simples, contendo fósforo, as quais poderão ficar mais “protegidas” 

contra a retenção/fixação daquele nutriente pelos constituintes normais do solo (Santos, 

2001). No caso dos resíduos que, por exemplo através da compostagem, se encontrem 

estabilizados, o fenómeno será menos de recear já que, entretanto, as formas orgânicas do 

fósforo se converteram em moléculas menos solúveis e, eventualmente, com menor poder 

complexante (Santos, 2001). No caso das lamas de ETAR, estando a matéria orgânica, de 

forma geral, já bastante estabilizada, a ocorrência de moléculas orgânicas complexas solúveis, 

será pouco provável (Santos, 2001). 

 

2.4.2.3.2 METAIS PESADOS 

Dos elementos habitualmente designados por metais pesados salientamos o cádmio, chumbo, 

cobre, crómio, mercúrio, níquel e o zinco. Na qualidade de elementos (não sendo, por isso, 

possível a sua destruição) é extremamente difícil controlar a sua deposição e eliminá-los dos 

resíduos orgânicos que contaminam. 

Alguns dos metais pesados são essenciais ao pleno desenvolvimento das funções vitais, tais 

como o cobre, zinco e crómio, no caso dos animais, e o cobre, zinco e níquel, no caso das 

plantas, em quantidades muito reduzidas. Todos eles podem, contudo, provocar doenças, 

agudas ou crónicas, acima de determinada concentração, quer na forma elementar, quer por 

intermédio dos compostos químicos que constituem, e alguns são cancerígenos. Os mais 

perigosos são o mercúrio, o cádmio e o chumbo, cuja toxicidade se manifesta em 

concentrações extremamente reduzidas. 

Cádmio 

Nas lamas o cádmio tem sobretudo origem industrial, podendo também estar presente nos 

efluentes de origem doméstica, dada a sua presença em produtos cosméticos e em pesticidas. 
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A sua presença nas águas das chuvas resulta da deposição atmosférica deste metal (Andersen, 

2001). 

Conforme também observado para o chumbo, os compostados provenientes de centros 

industriais contêm concentrações de cádmio comparativamente mais elevados (Fricke e 

Vogtmann, 1993) 

Chumbo  

Existem duas origens principais do chumbo presente nas lamas: águas de escorrimento nas 

zonas rodoviárias e a corrosão de canalizações antigas. (EC DG Environment, 2002) Os 

efluentes industriais também podem conter chumbo. O seu contributo para conteúdo na lama 

é de cerca de 20%.  

O aumento da contaminação de compostados pode ser observada em áreas onde o solo 

apresenta um aumento da concentração de chumbo, devido quer a factores pedológicos quer a 

actividades antropogénicas (Fricke e Vogtmann, 1993). No entanto, a contaminação de 

compostados pelo chumbo está a diminuir e está significativamente correlacionada com a 

densidade de tráfego e com a data de introdução do combustível sem chumbo (Reinhold, 

1998). 

Cobre 

As principais fontes de cobre provêm da indústria (indústria de cobre, indústria de metais não-

ferrosos, incineração) (Andersen, 2001). O cobre é um micronutriente para as plantas e para 

os animais, contudo tóxico para os microrganismos (bactérias, etc.) e para os ruminantes 

(Reinhold, 1998). 

Nas lamas de águas residuais o cobre provém principalmente de efluentes domésticos 

(produtos domésticos, tubos corroídos), mas também pode ter uma origem industrial 

(tratamento de revestimento, indústria química e electrónica) (Andersen, 2001). 

Nos materiais compostados o cobre pode estar presente em concentrações mais elevadas em 

dejectos provenientes de suínos em que se utilizaram aditivos à base de cobre na sua 

alimentação para a engorda. A utilização de fungicidas cúpricos na vinicultura e horticultura 

pode implicar a utilização de resíduos das plantas com cobre. Os restos de madeira podem 

estar contaminados com fungicidas e bactericidas utilizados como conservantes (Reinhold, 

1998). 
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Crómio 

De acordo com o nível de industrialização da região, a origem do crómio encontrado nas 

lamas pode ser dividida da seguinte forma: 

- 35 a 50% da indústria (tratamento de superfícies, curtumes, oxidação química); 
- 9 a 50% do escoamento superficial (poeiras, pesticidas, fertilizantes); 
- 14 a 28% dos efluentes domésticos. (Andersen, 2001)  

No caso de materiais compostados, o crómio não é considerado crítico. As potenciais fontes 

deste elemento, como a madeira tratada (tintas e vernizes) e os resíduos de curtume são 

insignificantes como matéria-prima para a compostagem (Reinhold, 1998). 

Mercúrio 

O mercúrio existe sob diferentes formas químicas que determinam a sua toxicidade e 

biodisponibilidade. Na sua forma inorgânica, o mercúrio está presente no ar na forma de 

poeiras ou na água. Tem uma presença natural no ambiente, mas em parte provém de 

actividades industriais: mineração (cinábrio HgS), fundição, combustão de carvão, a 

incineração. Outras fontes podem ser alguns fungicidas utilizados e baterias de mercúrio. O 

mercúrio pode ser facilmente encontrado na sua forma gasosa. Na forma biológica/orgânica, o 

mercúrio está sobretudo presente na alimentação, uma vez que resulta de um processo 

biológico e, portanto, se concentra na cadeia alimentar (Reinhold, 1998; Andersen, 2001). 

O mercúrio presente nas lamas provém de produtos farmacêuticos, termómetros, e das águas 

pluviais às quais podem ser adicionadas descargas industriais (Andersen, 2001).  

Níquel  

O níquel presente nas lamas provém dos efluentes domésticos (produtos cosméticos e 

pigmentos), mas também pode ter origem nos efluentes industriais de actividades tais como a 

metalúrgica (Andersen, 2001).  

Zinco  

O zinco presente nas lamas tem principal origem na corrosão de canalizações e, em menor 

extensão, nos efluentes industriais (Andersen, 2001). 
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2.4.2.3.3  POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS) 

O incremento da produção de compostos químicos orgânicos, bem como da sua aplicação 

generalizada nas últimas décadas (por exemplo, como pesticidas agrícolas, solventes 

industriais, corantes, plastificados, detergentes), tem originado preocupação relativamente aos 

potenciais impactos daqueles compostos no ambiente e, particularmente, na saúde humana. 

Do enorme número de poluentes orgânicos que podem ser encontradas no ambiente, os 

poluentes persistentes (POPs) são uma grande preocupação. Ao contrário do que acontece 

com a esmagadora maioria dos compostos orgânicos, os aromáticos, designadamente os 

POPs, tendem a ser muito estáveis, o que lhes confere uma persistência (intervalo de tempo 

que um composto é capaz de permanecer no ambiente antes de ser degradado noutros 

compostos mais simples) elevada nos compartimentos ambientais e biológicos. Estes 

hidrocarbonetos podem-se tornar ainda mais estáveis quando um ou mais átomos de 

hidrogénio se encontram substituídos por halogéneos (flúor, cloro, bromo ou iodo). O cloro 

tem sido largamente usado desta forma, encontrando uma grande variedade de aplicações na 

agricultura (como biocidas) e na indústria (como solventes, agentes de limpeza, plásticos, 

etc.). Para além de altamente tóxicos e estáveis, os POPs caracterizam-se ainda pela 

capacidade de se acumularem nos tecidos biológicos, em particular os adiposos, que é 

proporcional à lipossolubilidade que apresentam – fenómeno a que se dá o nome de 

bioacumulação. Sendo hidrofóbicos, em ambientes aquáticos só se encontram dissolvidos em 

seres vivos ou em matéria orgânica, onde atingem concentrações muito maiores do que no 

meio envolvente (moléculas apolares como os POPs só se solubilizam em compostos com 

propriedades semelhantes). Os POPs podem, por conseguinte, acumular-se na cadeia de 

alimentos (Jones e Voogt, 1999 citado por Brändli et al., 2003).  

Os POPs mais proeminentes são as substâncias regulamentadas pela Convenção de 

Estocolmo. A lista inclui oito pesticidas (aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, 

heptacloro, mirex e toxafeno), dois químicos industriais (PCBs e hexaclorobenzeno, este 

também usado como pesticida) e dois subprodutos involuntários de processos industriais de 

combustão (dioxinas e furanos). 

A sua presença é generalizada e alguns estão inevitavelmente presentes quer nas lamas de 

ETAR, quer nas matérias-primas para compostagem. Uma comparação dos níveis típicos 

destes compostos nos materiais de compostagem e nas lamas de depuração, tal como consta 

no relatório AFR (Johanson et al., 1997 citado por Bywater, 1998), mostram que a 

contaminação nos compostados é geralmente muito menor do que nas lamas de depuração. 
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Segundo Rogers (1996) os contaminantes orgânicos podem persistir e podem mesmo ser 

acumulados nas lamas, em especial durante o tratamento anaeróbio.  

Do grande número de compostos potencialmente perigosos e nocivos os pesticidas clorados, o 

bifenilos policlorados (PCB), os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH), bem como a 

policlorodibenzodioxinas (PCDD) e os dibenzofuranos (PCDF) são considerados 

ecologicamente significativos devido à sua alta estabilidade e toxicidade (Amlinger et al., 

2004).  

Uma vez introduzidos no agro-sistemas, estes contaminantes podem ser perdidos para a 

atmosfera e para as águas superficiais por acção erosiva causada pela chuva ou pelo vento 

(Beck et al., 1996). Além disso, os compostos orgânicos podem ser degradados no solo 

podendo formar-se produtos da degradação ainda mais tóxicos do que os compostos originais. 

Um outro risco da introdução de contaminantes orgânicos ao solo agrícola reside na 

possibilidade de transporte dos compostos através do solo para as águas subterrâneas e, assim, 

pôr em perigo os recursos de água potável recursos. Outras formas de “perder” os 

contaminantes orgânicos podem ser por transferência para as plantas ou por ingestão directa 

do solo pelo gado (caso de pastagens) e pelos invertebrados do solo (Beck et al., 1996). 

Assim, existe a preocupação de que estes contaminantes orgânicos possam ser transferidos 

para os seres humanos através de produtos agrícolas ou de água potável proveniente de águas 

subterrâneas contaminadas (Figge e Schöberl, 1989; Wilson et al., 1996; Staples et al., 1997). 

 

2.4.2.4  ORGANISMOS PATOGÉNICOS 

Os resíduos orgânicos contêm, quando não submetidos a tratamento eficaz, organismos 

patogénicos e parasitas, cuja quantidade e diversidade depende da origem e natureza daqueles 

resíduos. As lamas de ETAR conterão, certamente, elevadas concentrações de agentes 

patogénicos de origem fecal. No caso dos RSU, pressupor-se-á a presença de uma extensa 

gama de organismos patogénicos, uma vez que integram resíduos das mais diversas 

proveniências. Na tabela indicam-se alguns dos organismos que são capazes de afectar os 

animais e/ou a saúde pública, em casos de contacto ou exposição, ou veiculados pelos 

resíduos orgânicos para o solo e meios hídricos. 
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Tabela 2.8 – Organismos patogénicos transmitidos pelos efluentes das pecuárias, RSU ou lamas que podem 
afectar os animais ou a saúde pública.  

Grupo taxonómico Organismo patogénico Doenças provocadas 

Bactérias 

Vibrio cholerae 
Salmonella sp. 

Salmonella tiphy 
Dtaphylococcus aureus 

Brucella abortus, 
Mycobacterium tuberculosis 

Shigella dysenteriae 
Bacillus antrhacis 
Clostridium tetani 
Escherichia coli 

Listeria monocytogenes 

Cólera 
Salmonelose 
Febre tifóide 

Diarreia 
Brucelose 

Tuberculose 
Disenteria 

Antrax, (carbúnculo) 
Tétano 

Colibaciloses, mastites 
Listerose 

Protozoários 

Entamoeba hystolytica 
Giarda lamblia 

Eimeria sp 
Toxoplasma sp.. 

Disenteria amibiana 
Giardíase 

Coccidiose 
Toxoplasmose 

Helmintas Trichinella spiralis Triquinose 

Nemátodos 
Enterobius vermiculares 

Ascaris lumbricoides 
Tricuris trichiura 

Oxiuríase 
Ascaridíase 

Tricocefalíase 

Céstodes Taenia solium, T. saginata 
Echinococus granuloses 

Ténia 
Quisto hidático 

Tremátodes Schistosoma mansoni Bilharziose 

Fungos 

Histoplasma capsulatuns 
Cryptococcus neoformans 

Sporothrix schenki 
Candida albicans 

Aspergillus funigatus 

Histoplasmose 
Criptococose 
Esporotricose 
Candidiose 
Aspergilose 

Vírus Vários grupos e estirpes 

Meningite asséptica; 
Miocardite aguda; Poliomielite 

Pneumonia; Peste suína africana 
Doença de Aujeszky 

Doença de New Castle 

Fonte: Adaptado de USDA (1992); Haug (1993); CEN (1998); Burton e Turner (2003). 

 

2.4.3 O papel da compostagem na valorização agrícola de resíduos 
orgânicos 

Já muitos séculos atrás o Homem aproveitava os diversos resíduos produzidos pela sua 

própria actividade, designadamente dejectos animais e os detritos vegetais e acumulava-os em 

pilhas ou depositava em fossas, onde sofriam um processo de compostagem (Gotaas, 1959), 

ainda que de forma primitiva e, porventura de forma tecnicamente incorrecta. Actualmente o 

termo compostagem é associado mais ao processo de tratamento dos resíduos orgânicos do 
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que ao processo para aproveitamento dos resíduos agrícolas e florestais, constituindo uma 

solução de tratamento privilegiada na UE relativamente a estes resíduos. 

O processo de compostagem envolve a decomposição da matéria orgânica por 

microrganismos e ocorre naturalmente, podendo contudo ser acelerado pela intervenção do 

homem. Segundo Gonçalves (2005) a aplicação dos conhecimentos resultantes do estudo da 

evolução do processo de decomposição espontânea da matéria orgânica no solo permite 

optimizar a compostagem, visando objectivos de natureza ambiental e agronómica.  

É certo que a demonstração científica da importância da matéria orgânica na fertilidade dos 

solos e a comprovação dos efeitos positivos da correcta aplicação de produtos compostados 

na produtividade das culturas contribuíram para a instalação de centrais de compostagem em 

toda a Europa. Mas foi contudo, a premência dos problemas de poluição actualmente postos 

pelos RSU e outros resíduos orgânicos, a par da comprovação de significativos decréscimos 

dos teores de matéria orgânica e da constatação de fenómenos de erosão pronunciada em 

muitos solos do Globo, que fez aumentar de novo o interesse pelos produtos compostados e, 

consequentemente pela compostagem. 

 Zucconi et al. (1986) definiram a compostagem como um processo bioxidativo controlado 

com produção de dióxido de carbono, água, minerais e matéria orgânica estabilizada definida 

como composto. Para Leege e Thompson (1997) a compostagem consiste num processo 

manipulado que controla a decomposição e transformação do material biodegradável numa 

substância semelhante ao húmus designada composto. Quanto a nós, esta definição não faz a 

distinção entre compostagem (digestão aeróbia) e digestão anaeróbia (também designada de 

fermentação, biogasificação e biodigestão). Mais, subentende-se que o principal objectivo da 

compostagem é a produção de compostado, o que não é necessariamente verdadeiro (ADAS, 

2005). Efectivamente, o aproveitamento da elevada quantidade de calor produzida durante a 

compostagem, uma mais-valia deste processo, é ainda uma prática invulgar (ADAS, 2005). A 

higienização, estabilização, redução do potencial de contaminação ambiental (metano) e a 

redução do volume dos resíduos orgânicos, poderão muitas vezes integrar o objectivo central 

da compostagem. A definição de compostagem proposta pela proposta de directiva sobre 

tratamento biológico de resíduos biodegradáveis (“Working Document on Biological 

Treatment of Biowaste – 2nd Draft”) da Comissão Europeia (2001) conduz, igualmente, a uma 

interpretação no sentido de que o composto é o principal objectivo da compostagem. Segundo 

a referida proposta, a compostagem consiste na decomposição biológica termofílica e auto-

térmica dos resíduos biodegradáveis de recolha selectiva pela acção dos micro e 
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macrorganismos, na presença de oxigénio e sob condições controladas, com a finalidade de 

produzir composto. 

Facilmente se constata não existir uma definição consensual do processo de compostagem, no 

entanto, e tendo em conta o objectivo do presente trabalho, pode-se considerar a 

compostagem como um processo de biodegradação aeróbica dos materiais orgânicos no 

sentido da obtenção de um produto final estabilizado e humificado. 

O compostado é o resíduo sólido resultante do processo de compostagem. Segundo Zucconi et 

al. (1986) o compostado é a matéria orgânica estabilizada que resulta de um processo 

bioxidativo controlado (compostagem). Zucconi e Bertoldi (1987) consideram que o termo 

composto orgânico pode ser aplicado ao produto compostado, estabilizado e higienizado, que 

é benéfico para a produção vegetal. A definição apontada por Leege e Thompson (1997) 

assumiu contornos semelhantes; os autores definiram o composto como “o produto resultante 

da decomposição biológica controlada de resíduos orgânicos, higienizado e estabilizado a um 

determinado grau que é potencialmente benéfico para o crescimento vegetal, quando usado 

como correctivo do solo; o composto é na sua maioria matéria orgânica decomposta 

participante no processo de humificação”. Mais recentemente, Gonçalves (2005) sustentou 

esta definição, afirmando que “poderemos designar de compostado ou composto o produto 

higienizado e suficientemente estabilizado, resultante da decomposição da matéria orgânica 

por compostagem que, após uma fase de degradação, se encontra em processo de humificação 

e cujas características são de molde a beneficiar o crescimento vegetal”. 

Esta última definição levanta uma questão pertinente, relativa à aplicação usual do termo 

composto ao produto obtido pelo processo de compostagem. De facto, o termo composto 

origina alguma ambiguidade, suscitada pelo facto de aplicar a mesma designação aos adubos 

apresentando mais de um nutriente declarável, no âmbito dos fertilizantes (Santos, 2001; 

Gonçalves, 2005), e às substâncias constituídas por mais do que um elemento, no âmbito da 

química (Gonçalves, 2005). Igualmente, em países como o Reino Unido, o termo composto é 

aplicado com o sentido mais abrangente, incluindo todos os substratos para propagação das 

plantas com base em turfas (Bardos et al., 1992; ADAS, 2005). Gonçalves (2005) aponta 

ainda o facto de muitos autores designarem, também, de composto o digerido proveniente da 

digestão anaeróbia, considerando que essa definição está errada, na medida em que o digerido 

só merecerá tal designação após submissão a tratamento aeróbio, tendo em vista a sua 

maturação. Posto isto, consideramos a adopção generalizada do termo compostado para o 

produto resultante do processo de compostagem, na medida em que restringe o âmbito de 
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aplicação do termo, evitando as actuais e inevitáveis confusões decorrentes da utilização do 

termo composto.  

A proposta de directiva sobre tratamento biológico de resíduos biodegradáveis (2nd Draft, 

2001) define o compostado como o material estável, higienizado e semelhante ao húmus, rico 

em matéria orgânica e isento de odores agressivos, que resulta do processo de compostagem 

de resíduos biodegradáveis recolhidos selectivamente, desde que em conformidade com as 

classes de qualidade ambiental enunciadas no Anexo III do respectivo documento. 

Relativamente à definição proposta pela Comissão Europeia, podemos concluir que o material 

que não estiver em conformidade com os critérios de qualidade impostos, não poderão ser 

classificados como compostado. Efectivamente, esta proposta de directiva prevê uma outra 

categoria de material – resíduos biodegradáveis estabilizados -, onde serão incluídos todos os 

materiais que não cumpram os requisitos de qualidade para serem considerados compostado.  

 

2.5 Qualidade dos resíduos orgânicos: avaliação, classificação e 
aplicação  

Uma particularidade comum da legislação e das normas relativas aos produtos de resíduos 

orgânicos designados como correctivos ou fertilizantes do solo recai sobre as restrições para o 

seu uso tendo em consideração os aspectos ambientais e da conservação do solo. As 

imposições legais incidem nos elementos nocivos presentes (metais pesados e poluentes 

orgânicos), sendo os valores-limite para os metais pesados o exemplo mais óbvio.  

Importa referir que para a colocação no mercado de qualquer matéria fertilizante, as menções 

de identificação e rotulagem são ferramentas obrigatórias, a fim de assegurar o correcto 

(sustentável) uso dos fertilizantes orgânicos. Enquanto a utilização de resíduos como as lamas 

e os materiais compostados estiver sujeita à legislação sobre resíduos, os instrumentos de 

controlo deveriam abranger simultaneamente as regras de aplicação, o que até ao momento só 

é inteiramente verdade para as lamas de depuração. No caso dos materiais compostados na 

Áustria e da Itália, o mesmo já não se aplica se o material processado de resíduos for 

regulamentado sob o regime de produto (Amlinger et al., 2004). 

Estas principais condições e os progressos da aplicação da recolha selectiva e de sistemas de 

compostagem deverão ser considerados quando da implementação do quadro jurídico no 

domínio da produção e da utilização de produtos derivados da compostagem nos países 

europeus. 
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Até ao momento, uma regulamentação abrangente para todos os tipos de fertilizantes com 

uma abordagem única para limitar a concentração e a carga de poluentes no solo ainda não 

existe. A primeira abordagem nacional no sentido da protecção do solo englobando todos os 

tipos de actividades que podem ocasionar efeitos adversos sobre o solo, pode ser encontrada 

na Alemanha - Soil Protection Act (BBSchG, 1998). A regulamentação da protecção do solo 

(BBSchV, 1999), que foi adoptada com base na presente lei, define valores de precaução, 

intervenção e de cargas máximas de metais pesados, caso sejam ultrapassados os valores-

limite nos terrenos agrícolas. Esta legislação de protecção do solo é apenas uma componente 

da regulamentação relativa aos fertilizantes, resíduos biológicos e conservação da água e da 

regulamentação das lamas que determinam as qualidades mínimas do material e limitações 

para a utilização de fertilizantes derivados de resíduos. Uma situação semelhante encontra-se 

na Suíça onde o Decreto sobre a Contaminação de Solos define valores guia, de acção e 

remediação de solos sob diversas utilizações, e é complementada pelo Decreto sobre 

Substâncias Perigosas (Amlinger et al., 2004). Na Dinamarca, as lamas de depuração e o 

compostado são abrangidos pela mesma regulação, em que são definidos os valores-limite 

para os produtos e para o solo (Ministério da Ambiente e Energia, 1996).  

Em contraste, uma multiplicidade de diferentes regras para as lamas de depuração, 

compostados, fertilizantes minerais e orgânicos e estrumes são encontrados na maioria dos 

Estados-membros. Muitas vezes, a aplicação de regras está sujeita à jurisdição 

provincial/regional. Portanto, a diversidade de estratégias dentro de um mesmo país é uma 

realidade comum. 

Pelo exposto e na impossibilidade de abordar a diversidade de critérios estabelecidos ou 

propostos para a avaliação da qualidade dos resíduos orgânicos ao nível da Comunidade 

Europeia, optámos por fazer uma breve abordagem aos padrões de qualidade regulamentados 

para as lamas a nível nacional e, proceder a uma análise mais profunda dos critérios de 

qualidade para os produtos compostados, motivada pela ausência de legislação comunitária e 

nacional neste domínio.   
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2.5.1 Parâmetros reguladores da qualidade das lamas das ETARs 

Ao nível comunitário a utilização das lamas de depuração na agricultura está sujeita ao 

disposto na Directiva 86/278/CEE que tem por objectivo “regulamentar a utilização agrícola 

das lamas de depuração por forma a evitar efeitos nocivos sobre os solos, a vegetação, os 

animais e o homem, incentivando ao mesmo tempo a sua correcta utilização”. 

O progresso técnico e científico e a experiência acumulada desde então neste domínio têm 

levado as autoridades comunitárias a considerar a conveniência de proceder à revisão da 

directiva, visando o seu aperfeiçoamento. Neste contexto, no último documento de trabalho 

sobre esta matéria – Working document on sludge, 3rd Draft, 2000 – sugerem-se ou propõem-

se alterações em vários domínios, dos quais se destacam no âmbito do presente trabalho, os 

padrões de qualidade das lamas e dos solos receptores. 

Na directiva em vigor os valores-limite são estabelecidos apenas no âmbito dos metais 

pesados, tanto no que toca à sua concentração nas lamas como nos solos e ainda nas 

quantidades a introduzir anualmente nos solos através das lamas na base de uma média de 10 

anos. Segundo o 3rd Draft (2000) para além das alterações que se sugerem neste mesmo 

âmbito, propõem-se, também, valores-limite para poluentes orgânicos e para agentes 

patogénicos. 

Em linha com as alterações propostas, o Decreto-Lei n.º 446/91 que transpôs para direito 

interno a Directiva 86/278/CEE, foi recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 118/2006, 

onde são já considerados outros parâmetros de qualidade, designadamente no que concerne à 

concentração de determinados poluentes orgânicos e à presença de organismos patogénicos, 

para além dos valores-limite para os metais pesados estabelecidos no diploma anterior. 

 

Metais pesados 

Nas três primeiras tabelas seguintes apresentam-se os novos valores-limite propostos para as 

concentrações de metais pesados nas lamas de utilização agrícola e nos solos receptores, bem 

como os valores-limite para as quantidades de metais pesados que será permitido incorporar 

anualmente nos solos na base de uma média de anos. 

Nestas tabelas, apresentam-se, para comparação, os correspondentes valores fixados pela 

directiva em vigor, excepto os relativos ao crómio, que esta inicialmente não definiu e, ainda, 

os valores fixados pela legislação nacional.  
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Tabela 2.9 – Valores-limite das concentrações de metais pesados nas lamas de utilização agrícola, propostos e 
vinculativos. 

Parâmetro 
Valores-limite (mg.kg-1 ms)

Directiva n.º 86/278/CEE 3rd draft Decreto-Lei n.º 118/2006 
Cd 20 - 40 10 20 
Cr - 1000 1000 
Cu 1000 – 1750 1000 1000 
Hg 16 – 25 10 16 
Ni 300 – 400 300 300 
Pb 750 – 1200 750 750 
Zn 2500 – 4000 2500 2500 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 118/2006, apenas podem ser utilizadas em solos agrícolas as lamas 

tratadas30 que cumpram os valores-limite constantes dos parâmetros na Tabela 2.9. Quando a 

concentração de um ou vários metais pesados de uma lama ultrapassa os valores-limite 

estabelecidos, ela não poderá ser utilizada na fertilização do solo e deverá ter outro destino 

final que não esse.  

Convém referir que os valores-limite das concentrações de metais pesados nas lamas 

actualmente em vigor no contexto nacional não sofreram alteração relativamente ao diploma 

anterior, ainda que o 3rd Draft proponha a diminuição das concentrações de cádmio e mercúrio 

permitidas nas lamas de utilização agrícola.  

 
Tabela 2.10 – Valores-limite para a concentração de metais pesados nos solos propostos e vinculativos. 

Parâmetro 

Valores-limite (mg.kg-1 ms) 
Directiva 

86/278/CEE 3rd draft Decreto-Lei n.º 118/2006 

6<pH<7 5≤pH>6 6≤pH<7 pH≥7 pH≤5,5 5,5<pH≤7 pH>7 
Cd 1 – 3 0,5 1 1,5 1 3 4 
Cr - 30 60 100 50 200 300 
Cu 50 – 140 20 50 100 50 100 200 
Hg 1 – 1,5 0,1 0,5 1 1 1,5 2 
Ni 30 – 75 15 50 70 30 75 110 
Pb 50 – 300 70 70 100 50 300 450 
Zn 150 - 300 60 150 200 150 300 450 

 

Relativamente à legislação em vigor, os valores-limite de concentração de metais pesados nos 

solos indicados na última coluna da Tabela 2.11, são aplicáveis apenas a solos com culturas 

que não sejam destinadas a consumo humano, como pastagens e forragens, culturas 

                                                 
30 As lamas tratadas por via biológica, química ou térmica, por armazenagem a longo prazo ou por qualquer outro processo, que promova a 
eliminação dos microrganismos patogénicos que ponham em risco a saúde pública, bem como a redução significativa do poder de 
fermentação de modo a evitar a formação de odores desagradáveis (Decreto-Lei n.º 118/2006).  
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industriais, culturas florestais e outras. No caso de solos com pH superior a 7,0, destinados a 

culturas para consumo humano, aplicam-se os valores-limite que figuram na coluna ao lado. 

 
Tabela 2.11 – Valores-limite das quantidades de metais pesados que anualmente são permitidos aplicar ao solo 
na base de uma média de 10 anos.  

Parâmetro Valores-limite (g/ha/ano) 
Directiva n.º 86/278/CEE 3rd Draft Decreto-Lei n.º 118/2006 

Cd 150 30 150 
Cr - 3000 4500 
Cu 12000 3000 12000 
Hg 100 30 100 
Ni 3000 900 3000 
Pb 15000 2250 15000 
Zn 30000 7500 30000 

  

No que diz respeito às quantidades máximas de metais pesados que anualmente podem ser 

incorporados no solo, verifica-se que com a excepção da introdução de valor-limite para o 

crómio (não definido pela directiva, nem anteriormente pela legislação nacional), o 

documento do 3rd Draft não induziu alterações em termos da revisão da legislação, sendo os 

valores-limite vigentes para os diferentes parâmetros muito superiores aos valores propostos. 

 

Compostos orgânicos e dioxinas 

Na Tabela 2.12 figuram os valores propostos para os compostos orgânicos e para as dioxinas, 

não previstos na actual directiva, bem como os valores fixados pela legislação nacional. 

Como se pode observar na referida tabela, estes últimos correspondem a uma transposição dos 

valores propostos no 3rd Draft. 

A análise destes parâmetros é obrigatória nas lamas destinadas à agricultura de ETARs que 

recebam águas residuais de outras origens para além da doméstica (Decreto-Lei n.º 

118/2006).  
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Tabela 2.12 – Valores-limite da concentração de compostos orgânicos e dioxinas nas lamas utilizadas na 
agricultura propostos e em vigor. 

Compostos orgânicos 
Valores-limite (mg/kg ms) 

Directiva n.º 
86/278/CEE 3rd draft Decreto-Lei n.º 

118/2006
PAH hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos - 6 6 

PCB compostos bifenilos policlorados - 0,8 0,8 
AOX compostos organohalogenados 
adsorvíveis - 500 500 

LAS alquilo benzenossulfonatos leneares - 2600 2600 

DEHP di(2-etilhexil)ftalato - 100 100 

NPE nonifenóis e nonifenóis etoxilados - 50 50 

Dioxinas Valores-limite (ng TE/kg ms) 
PCDD/F Dioxinas – 
policlrorodibenzodioxinas/furanos - 100 100 

 

Outros parâmetros  

A utilização agrícola das lamas deverá ser feita sempre na perspectiva de retirar o máximo 

benefício do seu potencial fertilizante e, ao mesmo tempo, de minimizar o efeito negativo de 

substâncias nocivas que contenham, como os já referidos metais pesados e os compostos 

orgânicos, de forma a preservar, tanto quanto possível, a qualidade dos solos e das águas 

superficiais e subterrâneas. Torna-se, por isso, indispensável proceder à sua análise para 

verificar se satisfazem os padrões de qualidade atrás mencionados, por um lado; por outro 

lado, para determinar o valor fertilizante.   

De acordo com o Decreto-Lei n.º 118/2006, a análise deve contemplar ainda, 

obrigatoriamente, os seguintes parâmetros: 

- matéria seca; 
- matéria orgânica; 
- pH; 
- azoto total; 
- azoto nítrico e amoniacal; 
- fósforo total. 

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e a Direcção Regional de 

Agricultura (DRA) podem exigir a análise de outros parâmetros, designadamente 

microrganismos patogénicos, tais como Salmonella spp e Escherichia coli.. 
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Como acontece com as lamas, e imposta pelas mesmas disposições legais, nos solos é 

necessário analisar, para além dos metais pesados já referidos: 

- pH; 
- azoto; 
- fósforo. 
 

2.5.2 Qualidade dos compostados 

2.5.2.1 CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

A qualidade do compostado depende das matérias-primas utilizadas e do processo de 

compostagem - tecnologia utilizada, evolução e controlo das condições do processo. Para 

avaliar a qualidade de um compostado não existe um único parâmetro que reflicta por si só a 

sua qualidade de forma satisfatória. O uso integrado de diferentes parâmetros31 (físicos, 

químicos e biológicos) é frequentemente utilizado em simultâneo para fornecer uma indicação 

mais completa da qualidade de uma matriz tão complexa como a do compostado (Inbar et al., 

1990; Barberis and Nappi, 1996; Chen et al., 1996; Itävaara et al., 2002). Os termos 

estabilidade e maturidade são referidos com frequência na literatura científica da 

especialidade, como sendo ambos importantes para o controlo da qualidade do mesmo 

(Gómez et al., 2006). 

A qualidade de um compostado, como um produto compatível com o uso agrícola ou outras 

finalidades deve reger-se por normas técnicas que assegurem a garantia de qualidade do 

produto e que a sua utilização não cause danos para o ambiente e para a saúde pública. 

Segundo a ACR + (2005) no estabelecimento de normas de garantia de qualidade dos 

compostados devem ser tidos em conta os seguintes aspectos: 

- definição do tipo de resíduos que podem ser utilizados para a produção do 
compostado; 

- definição das condições do processo de compostagem, nomeadamente no que respeita 
à tecnologia utilizada e controlo do processo, com vista à obtenção de um produto 
higienicamente seguro e que os odores e as emissões são controlados por forma a 
minimizar os impactes ambientais; 

- estabelecimento de valores-limite para as substâncias potencialmente tóxicas que 
podem estar presentes no compostado e a adequação do compostado ao uso 
agronómico; 

- qualidade dos solos. 

                                                 
31 Está implícita a presença materiais inertes, metais pesados, compostos orgânicos, presença de microrganismos patogénicos e de sementes 
infestantes. 
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Os critérios usualmente utilizados para a avaliação da qualidade dos produtos finais – os 

compostados -, são baseados nos seguintes parâmetros: 

- metais pesados; 
- poluentes orgânicos; 
- presença de organismos patogénicos; 
- contaminantes físicos, tais como plásticos, pedras, vidros, borracha e metais; 
- granulometria; 
- grau de estabilidade; 
- grau de maturação; 
- presença de sementes infestantes e de propágulos com  capacidade germinativa. 

É igualmente importante a avaliação de outros parâmetros físicos, químicos e biológicos 

como: 

- teor de matéria seca; 
- teor de matéria orgânica; 
- pH; 
- condutividade eléctrica; 
- teor de macronutrientes: azoto (total, amoniacal e nítrico), fósforo, potássio, cálcio e 

magnésio; 
- razão carbono/azoto; 
- substâncias húmicas; 

os quais constituem uma informação importante para o utilizador destes produtos. 

 

2.5.2.1.1 ESTABILIDADE E MATURIDADE 

A aplicação de compostados instáveis ou imaturos ao solo pode causar uma redução no 

crescimento vegetal e danos nas culturas pela competição do oxigénio, ou ainda causar 

fitotoxicidade às plantas devido à insuficiente biodegradação da matéria orgânica (Brodie et 

al., 1994; Keeling et al., 1994; He et al., 1995). Devido a estas preocupações, uma extensa 

investigação tem sido conduzida para estudar o processo de compostagem e desenvolver 

métodos para avaliar a estabilidade/maturidade do compostado antes da sua utilização na 

agricultura (Jimenez e Garcia, 1992; Mathur et al., 1993; Iannotti et al., 1994; Hue e Liu, 

1995).  

Embora a estabilidade e maturidade sejam parâmetros de qualidade frequentemente utilizados 

como sinónimos, alguns pesquisadores têm procurado diferenciar estes conceitos uma vez que 

existem diferenças reais, podendo vulgarmente ser correlacionados (por exemplo, um 

compostado mais estável tende a ser mais maduro) (Wu et al., 2000). 

O termo "estabilidade do compostado", geralmente assume uma definição mais consensual 

muitas vezes definida como "a taxa ou grau de decomposição da matéria orgânica" de que 
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deriva a designação de grau de estabilidade. Como tal, a estabilidade de um compostado pode 

ser expressa em função da actividade microbiológica, que pode ser determinada pela taxa de 

captação de O2, taxa de produção de C02, ou pelo calor libertado como resultado da actividade 

microbiana (Chen e Inbar, 1993; Iannotti et al., 1993). De acordo com Haug (1993) a 

estabilidade de um compostado é uma medida do grau de maturação do mesmo.  

A “maturidade de um compostado” é um conceito mais fugaz (Frost et al., 1992) para referir 

o grau de decomposição das substâncias orgânicas fitotóxicas produzidas durante a fase mais 

activa da compostagem podendo ser avaliada por testes com plantas ou sementes (Zucconi et 

al., 1981; Iannotti et al., 1993). No entanto, a fitotoxicidade também pode ser causada por 

outros factores, como o excesso de sais solúveis ou concentrações elevadas de metais 

pesados, o que pode levar a uma confusão na definição de maturidade de um compostado e do 

limite de aplicação dos testes de fitotoxicidade na avaliação da sua maturidade (Wu et al., 

2000). 

Entender e definir correctamente estabilidade e maturidade de um compostado permitirá a 

padronização e regulamentação dos métodos utilizados para avaliar a qualidade dos 

compostados.  

 

Grau de estabilidade  

Vários autores relacionaram a estabilidade do compostado com a sua actividade 

microbiológica (Hue e Liu, 1995; Bernal et al., 1998; Brewer e Sullivan, 2001; Butler et al., 

2001 e Eggen e Vethe, 2001). Uma vez que a respiração está directamente relacionada com a 

actividade metabólica da população microbiana (Gómez et al., 2006), diminuindo à medida 

que a matéria orgânica vai sendo humificada (Barberis e Nappi, 1996), pode ser considerada 

uma medida da actividade microbiológica de um compostado (Gómez et al., 2006). 

Haug (1986) refere que a estabilidade é definida pelo ponto a partir do qual a quantidade de 

oxigénio consumido é reduzida, para que não se criem condições de anaerobiose ou 

favoráveis à produção de odores, susceptíveis de causar dificuldades no armazenamento e na 

utilização do produto final. Efectivamente, na sua maioria, quando definida em função da 

actividade biológica, a estabilidade é avaliada pela medição da taxa de respiração dos 

compostados. 
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Actualmente, os métodos respirométricos mais utilizados baseiam-se (ADAS, 2005): i) no 

calor libertado (“teste de auto-aquecimento” ou “teste de Dewar”), ii) na taxa de consumo de 

oxigénio e iii) na produção de dióxido de carbono. 

Segundo Epstein (2003), o teste de auto-aquecimento é de fácil interpretação, no entanto 

consideramos a sua utilização limitativa. Se a existência de aquecimento em determinado grau 

é indicador da instabilidade do compostado, a ausência de subida de temperatura, não permite 

inferir sobre a estabilidade de um compostado. Efectivamente, apesar de ser um método 

prático na avaliação da qualidade do compostado, é considerado uma medida indirecta da taxa 

de respiração (Stoffella e Khan, 2001; ADAS, 2005), na medida em que diversas reacções 

químicas e bioquímicas independentes da respiração são também exotérmicas (ADAS, 2005; 

Gómez et al., 2006). Além disso, o aumento de temperatura da biomassa é igualmente 

influenciado por factores como a porosidade e a humidade (Gómez et al., 2006). 

O consumo de oxigénio é encarado como um parâmetro directo de avaliação da actividade de 

microrganismos aeróbios que permite avaliar o estado de evolução de um compostado 

(Mustin, 1987), amplamente utilizado em diversos estudos (Haug, 1993). No entanto, a 

produção de dióxido de carbono é, segundo a ADAS (2005), o método de medição da taxa de 

respiração mais directo e preciso, uma vez que mede directamente a quantidade de dióxido de 

carbono produzida pelo compostado. 

A proposta de directiva sobre tratamento biológico de resíduos biodegradáveis (Working 

Document – Biological Treatment of Biowaste – 2nd Draft) da Comissão Europeia (2001) não 

refere os termos estabilidade ou maturidade, mas define a estabilização como “a redução das 

propriedades de decomposição dos resíduos biodegradáveis, na medida em que os odores 

desagradáveis são minimizados.  

O grau ou estado de decomposição da matéria orgânica é também um parâmetro de avaliação 

frequentemente de estabilidade, no entanto, dada a sua elevada dependência relativamente à 

matéria-prima original e ao processo de valorização utilizado, torna-se uma propriedade 

difícil de medir correctamente nos compostados de origem desconhecida. A ADAS (2005) 

considera, portanto, inadequada a referência isolada do grau de decomposição da MO na 

definição de estabilidade, uma vez que o que se pretende é uma definição universalmente 

aplicável a todos os compostados, designadamente àqueles para os quais se desconhecem a 

origem e o processo de valorização a que foram submetidos. A título de exemplo, Iannoti et 

al. (1993) definiram estabilidade com o grau de decomposição atingida pelos compostados. 

Contrariamente, Leege e Thompson (1997) definiram o termo estabilidade como o grau de 
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decomposição da matéria orgânica durante a compostagem, em função da actividade 

biológica. A referência aos odores desagradáveis (Hue e Liu, 1995; Eggen e Vethe, 2001) é 

igualmente frequente para inferir sobre a estabilidade de um composto. No entanto, a ADAS 

(2005) entende que este é um parâmetro subjectivo e pouco adequado como parâmetro de 

referência. Relativamente aos restantes parâmetros citados (por exemplo, disponibilidade de 

nutrientes, fitotoxicidade, cor, textura) a ADAS (2005) entende serem parâmetros indirectos 

de avaliação ou, possivelmente, o resultado da dificuldade dos autores em diferenciar 

estabilidade de maturidade. 

 

Grau de maturidade 

Os efeitos adversos nas plantas incluindo a fitotoxicidade, a imobilização do nitrogénio e o 

teor em nutrientes são os parâmetros mais utilizados na avaliação da maturidade (ADAS, 

2005). Iannoti et al. (1993) associaram a maturidade ao potencial de crescimento vegetal e à 

fitotoxicidade do compostado. 

A estabilidade associada à actividade biológica e ao grau de decomposição são também 

frequentemente apontados como parâmetros de avaliação da maturidade. Embora os 

benefícios agrícolas (por exemplo, textura do solo, capacidade de retenção da água, 

disponibilização de nutrientes, supressão de patogénios) e a cor surjam, em determinada 

medida, associados à qualidade do compostado, representam parâmetros indirectos, não 

estando necessariamente relacionados com o processo de maturação (ADAS, 2005). No 

entanto, a avaliação do compostado pela cor e pelo odor poderá ser usado na triagem de 

compostados que não possuem a qualidade mínima; um compostado com um odor intenso a 

amoníaco, não será considerado à partida maturado através de qualquer outro método 

(Stoffella e Khan, 2001). 

A diminuição de organismos patogénicos representa um passo importante no processo de 

compostagem, sendo a presença destes organismos no compostado final uma condição 

limitadora das suas possíveis utilizações. Todavia, o facto da higienização do compostado 

ocorrer nas fases iniciais do processo de compostagem, questiona o seu papel como parâmetro 

de avaliação da maturidade do composto (ADAS, 2005). 

Concluímos que, de uma forma geral a maturidade de um compostado pode ser avaliada em 

função da estabilidade do compostado e/ou pelos efeitos adversos causados nas plantas 

resultantes da sua utilização. Contudo, os diferentes critérios e parâmetros de avaliação da 
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maturidade deverão considerar o fim a que se destina o compostado. Segundo Stoffella e 

Khan (2001) as exigências de qualidade de um compostado dependem da sua aplicação ou do 

fim a que se destina. Efectivamente, uma vez conhecida a utilização a dar ao compostado, a 

eleição dos parâmetros a avaliar irão reflectir de modo concreto a qualidade do mesmo para 

esse fim (Itavaara et al. 1998), ou seja, a maturidade assume-se como um termo geral, usado 

para descrever o estado e aptidão do compostado para um determinado uso (Stoffella e Khan, 

2001).  

Os métodos para avaliação da maturidade de um compostado podem assim, ser classificados, 

genericamente, em testes físicos, químicos, biológicos e microbiológicos (Itävaara et al., 

1988). 

 

2.5.2.2  REGULAMENTAÇÃO PARA A QUALIDADE DOS COMPOSTADOS 

Não existem normas de qualidade para os compostados que sejam aplicadas universalmente. 

A pouca regulamentação que existe tem sido produzida e propostas por diversas organizações 

responsáveis e os critérios em que se baseiam estão longe de ser consensuais.  

Alguns países da União Europeia aprovaram normas (Tabela 2.13) sobre as especificações a 

que o compostado orgânico deve obedecer, com especial relevo para os teores de metais 

pesados (Russo, 2003); outros países como a Suécia e o Reino Unido têm apenas orientações 

a nível dos sistemas de certificação de qualidade. Contudo, não existe uniformidade quer a 

nível dos parâmetros indicados, quer a nível dos valores para os diferentes parâmetros.  

Em Fevereiro de 2001, foi apresentado uma proposta de directiva – Biological Treatment of 

Biowaste - 2nd Draft -, no qual são propostos os limites de concentrações de metais pesados e 

de microrganismos patogénicos. São igualmente propostas as classes de qualidade para 

produtos obtidos através da compostagem.  

Apesar de em 2005 ter sido anunciada a intenção do seu abandono por parte da Comissão 

Europeia este documento tem sido uma ferramenta útil para a apreciação da qualidade de 

compostados por toda a Europa (Gómez et al., 2006).  

Em Portugal não existe até à data qualquer tipo de regulamentação para a qualidade de 

compostados, pelo que tem sido utilizado como referência, nos teores máximos de metais 

pesados, o estipulado para a aplicação de lamas aos solos. No entanto, em Outubro de 2001, 

foi apresentada pelo Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

Instituto de Investigação Agrária e pelo Laboratório Químico Rebelo da Silva, uma proposta 
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de Norma Portuguesa sobre Qualidade do Composto para Utilização na Agricultura na qual 

são apresentados os limites de metais pesados para compostados, bem como os relativos à 

concentração de organismos patogénicos e a classificação dos compostados em função desses 

teores.  

Em Abril de 2004, o mesmo grupo do Instituto de Investigação Agrária apresentou a Proposta 

de Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto, a qual foi reformulada em 

Fevereiro de 2005. Nesta proposta de norma técnica são indicados os resíduos que podem ser 

utilizados para a produção de compostados, a classificação do compostado quanto à sua 

origem e em relação a alguns indicadores de qualidade (metais pesados, materiais inertes 

antropogénicos e microrganismos patogénicos, compostos orgânicos e dioxinas), a utilização 

do compostado no que respeita a limitações específicas (limitações em função das 

características dos solos, quantidades máximas de compostado aplicáveis anualmente ao solo, 

humidade, granulometria, matéria orgânica, grau de maturação, pH e quantidade por volume), 

a marcação, as técnicas de amostragem do compostado e métodos analíticos de referência e 

recomendações para a higienização do composto. 

 
Tabela 2.13- Regulamentação (existente e proposta) para a qualidade do compostado para vários países. 

País Regulamentação
Alemanha Lei dos Resíduos Biodegradáveis (Biowaste Ordinance) 
Áustria Lei do Composto (Compost Ordinance – FLG II N.º. 292/2001) 
Bélgica Decreto Real (Arrete Royal) com adições de Março de 1990 

Dinamarca 

Ordem Estatutária N.º 49 de Janeiro de 2000 relativa à utilização na agricultura de produtos 
obtidos a partir de resíduos – Ministério do Ambiente e da Energia (Statutory Order N.º 49, 
January 2000: Application of Waste Products for Agricultural Purposes). 
Ordem Estatutária N.º 612 de 1993 relativa a fertilizantes e beneficiadores do solo – 
Ministério da Agricultura e das Pescas (Statutory Order N.º 612, 1993: Regarding Fertilisers 
and Soil Improvers) 

Espanha Decreto 28 de Maio de 1998 sobre fertilizantes e produtos relacionados (Ordinance, 28 May 
1998, on fertilisers and related products) 

Finlândia Decisões do Ministério da Agricultura e das Florestas (46/94) 
França Regulamentação Francesa NF U 44 051 relativa a beneficiadores do solo (soil improvers) 
Grécia Decisão Ministerial Comum KYA 114218/97 (ΦEK 1016B/17-11-1997) 

Holanda Decreto sobre outros fertilizantes orgânicos (BOOM-decree) 

Hungria Decreto 8/2001 Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Irlanda Licenciamento de acordo com a Lei de Gestão de Resíduos 

Itália Lei dos Fertilizantes (L 748/84) modificada pelo Decreto de 27 de Março de 1998 ( Law on 
Fertilisers (L 748/84) modificado pelo Decree 27 March 1998) 

Luxemburgo Integrada no licenciamento de instalações 

Portugal Inexistente. Em 2004 foi apresentada uma Proposta de Norma Técnica sobre Qualidade e 
Utilizações do Composto, a qual foi reformulada em 2005 

Reino Unido Normas voluntárias (Compost Association)  
Suécia Normas voluntárias 

Fonte: adaptado de Hogg et al., 2002 e Amlinger et al., 2004. 



63 
 

2.5.2.3 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPOSTADOS 

2.5.2.3.1 METAIS PESADOS 

As dificuldades de uma abordagem única para limitar os metais pesados nos produtos 

derivados de resíduos orgânicos tornaram-se evidentes no âmbito do relatório técnico 

elaborado pelo CEN / TC 223 "Soil improvers and growing media” (CEN TC 223, 1999). 

Os teores máximos para os metais pesados nos compostados e as quantidades máximas 

aplicáveis estão relacionados com o estado de implementação da recolha selectiva dos 

resíduos orgânicos. 

As estratégias de prevenção e os sistemas de gestão de risco para a contaminação ambiental 

com metais pesados de materiais orgânicos considerados correctivos do solo ou suportes de 

culturas englobam três parâmetros: 

- valores-limite de metais pesados no produto; 
- valores-limite definidos pela carga máxima de metais pesados no solo (g/ha/ano),  

muitas vezes combinados com restrições impostas à quantidade máxima de matéria 
seca a aplicar no solo por hectare e por ano; 

- valores máximos admissíveis de metais pesados aplicados no solo, tanto para a 
generalidade dos solos agrícolas ou válido apenas para solos onde são aplicados os 
compostados ou as lamas. 

Na Tabela 2.14 são apresentados os valores-limite para os metais pesados em vários países 

europeus, determinados quer por normas legais quer por normas voluntárias. A análise da 

tabela permite afirmar que nos países do norte da Europa (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Dinamarca, Holanda e Reino Unido) os limites são mais restritivos do que nos países do sul. 
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Tabela 2.14– Teores totais máximos (regulamentados e propostos) de metais pesados para compostados em 
vários países (mg/kg peso seco, excepto quando referido). 

Fonte: adaptado de Amlinger, 1999 e Hoggs et al., 2002. 

 

País Regulamentação Cd Cr Cr 
(VI) Cu Hg Ni Pb Zn As 

Alemanha 
Biowaste Ordinance (I) 1 70 --- 70 0,7 35 100 200 --- 

Biowaste Ordinance (II) e 
norma RAL GZ 1,5 100 --- 100 1 50 150 400 --- 

Áustria Compost 
Ordinance 

Classe A+ 
(agricultura 
biológica) 

0,7 70 --- 70 0,4 25 45 200 --- 

Classe A 
(agricultura e 
jardinagem 
doméstica) 

1 70 --- 150 0,7 60 120 500 --- 

Classe B 
(paisagismo e 

reabilitação) valor 
limite 

3 250 --- 500 3 100 200 1800 --- 

Classe B 
(paisagismo e 

reabilitação) valor 
indicativo, se 

exceder deve ser 
vendido com 
referência na 

etiqueta 

--- --- --- 400 --- --- --- 1200 --- 

Bélgica Ministério da Agricultura 1,5 70 --- 90 1 20 120 300 --- 

Dinamarca Composto após 01-06-2000 0,4 --- --- 1000 0,8 30 
120/60 
jardins 

privados 
4000 25 

Espanha 

Decreto 1310/1990 
(aplicação de lamas 

de ETAR na 
agricultura) 

pH>7 40 1500 --- 1750 25 400 1200 4000 --- 

pH<7 20 1000 --- 1000 16 300 750 2500 --- 

Decreto 28/V/1998 relativa a 
fertilizantes (B.O.E.n´m.131.2 

Junho 1998) 
10 400 --- 450 7 120 300 1100 --- 

Regulamentação 
para compostos 

em projecto 

Classe AA 2 250 --- 300 2 100 150 400 --- 

Classe A    
(bio-resíduo 
estabilizado)

5 400 --- 450 5 120 300 1100 --- 

Regulamentação 
para compostos 
em projecto na 

Região da 
Catalunha 

Classe A 2 100 0 100 1 60 150 400 --- 

Classe B   
(bio-resíduo 
estabilizado)

3 250 0 500 3 100 300 1000 --- 
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Tabala 2.14 - (continuação) – Teores totais máximos (regulamentados e propostos) de metais pesados para 

compostados em vários países (mg/kg peso seco, excepto quando referido).  

Fonte: adaptado de Amlinger, 1999 e Hoggs et al., 2002. 

País Regulamentação Cd Cr Cr 
(VI) Cu Hg Ni Pb Zn As 

Finlândia Substratos para plantas 3 --- --- 600 2 100 150 1500 50 

França NF composto urbano 3 --- --- --- 8 200 800 --- --- 

Grécia Programa geral para a gestão de 
resíduos sólidos 10 510 10 500 5 200 500 2000 15 

Holanda 
Composto 1 50 --- 60 0,3 20 100 200 15 

Composto (“muito limpo”) 0,7 50 --- 25 0,2 10 65 75 5 

Hungria 
Decreto 8/2001 Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento 
Rural 

2 100 --- 100 1 50 100 --- --- 

Irlanda Limites em autorizações recentes 1,5 100 --- 100 1 50 150 350 15 

Itália 
Valores limite para a fracção 

orgânica sólida 10 500 10 600 10 200 500 2500 10 

Compostos verdes e mistos 1,5 --- 0,5 150 1,5 50 140 500 --- 

Luxemburgo Autorizações para instalações 1,5 100 --- 100 1 50 150 400 --- 

Portugal 

Decreto-Lei 118/2006 20 1000 --- 1000 16 300 750 2500 --- 

Proposta de norma 
técnica sobre qualidade 

e utilizações do 
composto (Fev-2005) 

Classe I 0,7 100 --- 100 0,7 50 100 200 --- 

Classe II 1,5 150 --- 200 1,5 100 150 500 --- 

Classe III 5 600 --- 600 5 200 500 1500 --- 

Reino Unido 

UKROFS composto de resíduos 
domésticos 0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 --- 

Etiqueta de qualidade da 
Associação de Compostagem 1,5 100 --- 200 1 50 150 400 --- 

Suécia Orientações da Quality Assurance 
System 1 100 --- 100 1 50 100 300 --- 

CE 

2º Draft 
Working 

Document 
Biological 

Treatment of 
Biowaste 

Classe 1 0,7 100 --- 100 0,5 50 100 200 --- 

Classe 2 1,5 150 --- 150 1 75 150 400 --- 

Resíduo 
biodegradável 
estabilizado 

5 600 --- 600 5 150 500 1500 --- 

Ecolabel CE 2001/688/EC 1 100 --- 100 1 50 100 300 10 

CE 
Agricultura 
Biológica 

2092/91/EC – 1488/98/EC 0,7 70 0 70 0,4 25 45 200 --- 
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A Tabela 2.15 faz uma distinção entre os valores-limite para os metais pesados estabelecidos 

nas regulamentações que actualmente se baseiam num nível de qualidade assente na recolha 

selectiva de resíduos orgânicos e as regulamentações que se referem a materiais compostados 

de recolha indiferenciada, lamas e tratamento mecânico e biológico (TMB). Constata-se que 

mesmo no caso dos valores-limite considerados para os compostados de recolha selectiva 

existe uma variação considerável. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo é 

menor para o cádmio, sendo a maior diferença relativa ao cobre.  

 
Tabela 2.15 – Valores-limite máximo, mínimo e médio de metais pesados nos compostados de vários países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Amlinger et al., 2004. 

 

Principais restrições 

No que diz respeito aos metais pesados torna-se necessário distinguir entre: 

- limitação da carga máxima (g/ha/ano) aplicada, na maioria dos casos calculada numa 
base de 2 a 10 anos; 

- restrições à aplicação máxima  de matéria seca por hectare e por ano; 
- restrições de acordo com a quantidade máxima de nutrientes (fósforo ou azoto) 

aplicadas às culturas. 

A Tabela 2.16 resume as restrições e regulamentos para a utilização de compostados e 

resíduos orgânicos estabilizados provenientes de recolha indiferenciada ou TMB.  

 

 

 
mg kg-1 M.S. 

Cd Cr Cr 
(VI) Cu Hg Ni Pb Zn As 

Valores-limite para 
compostados de 
RSU de recolha 

selectiva 

Mínimo 0,7 50 0 25 0,2 10 45 75 5 

Máximo 3 250 3 600 
(1000)1 3 100 280 1500 

(4000)1 50 

Média 1,4 93 0,9 143 
(184)1 1,0 47 121 416 

(587)1 23 

Max/Min 4,3 5,0  24,0 15,0 10,0 6,2 20,0 10,0

Valores-limite para 
compostados de 
RSU de recolha 
indiferenciada e 

TMB 

Mínimo 3 250 0 450 3 100 200 1000 10 

Máximo 20 1000 10 1000 16 300 800 4000 25 

Média 8,0 473 6,7 625 7,1 168 456 2000 17 

Max/Min 6,7 4,0  2,2 5,3 3,0 4,0 4,0 2,5
1 Os limites para Cu=1000 e Zn=4000 mg/Kg-1 provêm de Danish Statutory Order on Application of Waste Products for 
Agricultural Purposes, onde as lamas são também abrangidas, sendo que  Cu e Zn são também considerados como 
nutrientes essenciais, o que explica os valores elevados.
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Tabela 2.16- Restrições impostas nas regulamentações para a utilização dos compostados . 

País Quantidade permitida ou restrição à aplicação 

Alemanha Agricultura: 10 ou 60 ton  M.S. ha-1 ano-1 (média 3 anos) 

Áustria 
Agricultura, 8 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 5 anos) 
Recuperação de solos, 400 ou 200  ton. M.S. ha-1 ano-1 em 10 anos dependendo da classe 
Não destinado a alimentação, 20 ou 40  ton. M.S. ha-1 ano-1 em 3 anos dependendo da classe 

Bélgica Aplicação máxima de metais pesados permitida 
Baseada na aplicação de estrumes (teor em N e P) Manure Action Programme 

Dinamarca 
Produção alimentar, 7 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 10 anos) 
Não destinado a alimentação, 15  ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 10 anos) 
Restrições na aplicação de N e P em 210 Kg. ha-1 ano-1 e 30 Kg. ha-1 ano-1 respectivamente 

Espanha Aplicação máxima de metais pesados permitida (média 10 anos) 
Finlândia Aplicação máxima de metais pesados permitida (regulamentação da aplicação de lamas) 
França Aplicação máxima de metais pesados permitida 
Grécia Sem regulamentação 

Holanda 
Agricultura 

Composto Standard   
Solo arável, 6 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 2 anos) 
Solo pasto, 3 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 2 anos) 

Composto muito limpo 80 Kg P2O5 ha-1 ano-1 
Nova estratégia: balanço dos ganhos e perdas de metais pesados no solo 

Terrenos 
set-aside 

Composto Standard/solo arável,  6 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 2 anos) 
Composto muito limpo 20 Kg P2O5 ha-1 ano-1 

Irlanda Sem regulamentação 

Itália 
Produção alimentar: aplicação máxima de metais pesados permitida 
Recuperação de solos, 100 ou mais de 300  ton. M.S. ha-1 ano-1 quando suportado por estudo 

Luxemburgo Sem regulamentação específica (aconselhado 15 ton. M.S. ha-1 ano-1) 
Portugal Aplicação máxima de metais pesados permitida (regulamentação da aplicação de lamas) 

Reino Unido 
Aplicação máxima de metais pesados permitida (regulamentação da aplicação de lamas) 
Code of Good Agriculture for the Protection (voluntário), 250 Kg N ha-1 ano-1 

Suécia 
Aplicação máxima de metais pesados permitida (regulamentação da aplicação de lamas) 
Restrições na aplicação de N e P em 150 Kg. ha-1 ano-1 e 35 Kg. ha-1 ano-1, respectivamente 

Suiça Agricultura, 8,3 ton. M.S. ha-1 ano-1 (média 10 anos) 

Fonte: Amlinger et al., 2004. 

 

Pela análise da Tabela 2.17 observamos que quando as restrições impostas à quantidade de 

metais pesados que anualmente se pode aplicar ao solo resultam dos regulamentos das lamas, 

segundo os quais a quantidade máxima permitida de lama na agricultura é baixa (1,5-3 ton 

(ms). ha-1.ano-1), em alguns casos os valores máximos de metais pesados permitidos nos solos 

são extremamente baixos (Suécia e Finlândia). 
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Tabela 2.17– Valores máximos admissíveis para os teores de metais pesados nos solos nas regulamentações de 
vários países. 

Fonte: Amlinger et al., 2004. 

 

2.5.2.3.2 POLUENTES ORGÂNICOS 

Os valores-limite para poluentes orgânicos estabelecidos para compostados de RSU de 

recolha selectiva e de resíduos verdes apenas se encontram estabelecidos em dois países 

europeus (Tabela 2.18). Na Alemanha, os valores guia para os PCB e PCCD/F foram 

estabelecidos apenas numa única região (Baden-Württemberg). A polémica instalada no início 

dos anos 90 quando da ocorrência de dioxinas, PCB e outros poluentes orgânicos deu origem 

a uma série de investigações (Krauß et al., 1992; Fricke e Vogtmann, 1993; Krauß, 1993; 

Tabasaran e Sihler, 1993; Fricke e Einzmann, 1995; Kumer, 1996; Zethner et al., 2001, entre 

outros). Na Áustria, Alemanha, Holanda e Suíça não são fornecidos valores-limite para 

compostos orgânicos dado o baixo nível que foi detectado em compostados derivados de 

recolha selectiva.  

País 
 

 g ha-1ano-1 

Cd Cr Cr 
(VI) Cu Hg Ni Pb Zn As 

Alemanha 
Lamas 16 1500  1300 13 300 1500 4100  
Biowaste Ordin. (I) (média 3anos)1 10 700  700 7 350 1000 3000  
Biowaste Ordin. (II) (média 3anos)1 10 667  667 7 334 1001 2668  

Áustria 

Lamas2 20 1250  1250 20 250 1000 5000  
Fertiliser Ordin. (média 2 anos) 10 625  625 10 375 625 2500  
Comp. Ordin. Agric. (média 5 anos)1 8 560  1200 5,6 480 960 4000  
Comp. Ordin. Cl. A (média 3 anos)1 13,3 933  2000 9,3 800 1600 6665  
Comp. Ordin. Cl. B (média 3 anos)1 20 1668  3335 20 667 1334 12006  

Bélgica VILAREA3 12 500  750 10 100 600 1800 300

Dinamarca Agricultura 5,6 700  7000 5,6 210 840 28000 175
Não Alimentar 12 1500  15000 12 450 1800 60000 375

Espanha Dec. 877/19914 150 4500  12000 100 3000 15000 30000  

Finlândia  3 300  600 2 150 150 1500  
Objectivo para 1998 1,5    1 100    

França5 
Lama/Resíduos Industriais 306   1500 15 300 1500 4500  
pH<6 15   1200 12 300 900 3000  
Draft NF U 4451 15 600  1000 10 300 900 3000 90 

Holanda1 Composto 6 300  360 1,8 120 600 1200 90 
Itália DCI 27/07/84 15 2000 15 3000 15 1000 500 10000 100
Portugal Dec. Lamas (média 10 anos) 150 4500  12000 100 3000 15000 30000  
Suécia SNFS 1992:2 0,75 40  300 1,5 25 25 600  
Suiça StoffVo 6,2 333  2500 12,5 208 208 5000  

Directiva 86/276 CEE (média 10 anos) 150   12000 100 3000 15000 30000  
1 Com base na dosagem máxima ha-1 ano-1 4 Valores a aplicar num prazo de 10 anos 
2 Sewage Sludge Ordinance (Class III) 

5 Dose máxima a aplicar por ano num período de 10 anos; Cr+Cu+Ni+Zn: 6Kg ha-1 ano-1 
(Se pH<6,0: 4Kg ha-1 ano-1; Se solo destinado à pastorícia:0,12Kg ha-1 ano-1)

3 Para matérias-primas secundárias 6 0,015 Kg ha-1 ano-1 



69 
 

Na Áustria, um certo número de poluentes orgânicos devem ser analisadas apenas em 

compostados de recolha indiferenciada e cuja aplicação está restringida à selagem de aterros 

sanitários e como bio-filtros.  

A Dinamarca define critérios de qualidade do solo que incluem alguns poluentes orgânicos. 

Os Países Baixos decidiram contra a definição de limites, uma vez que os níveis encontrados 

são considerados demasiado baixos para causar preocupação. Pouca informação está 

disponível sobre os níveis em que os poluentes orgânicos se tornam perigosos. As opiniões 

divergem e existe pouca investigação na área. 

Na proposta de Norma Técnica (2005) é referido que a análise de compostos orgânicos e 

dioxinas deverá ser efectuada sempre que se trate de compostado produzido a partir de lamas 

de ETAR urbanas que tratem simultaneamente águas residuais de origem industrial ou 

equiparadas ou de ETARs industriais. 

 
Tabela 2.18- Valores-limite e valores de referência para compostos orgânicos nos compostados. 

 
mg/kg m.s. ng TE/kg m.s. 

Benzo-
pirene Hidrocarbon. PAH PCB AOX LAS DEHP NPE PCDD/F Diox. 

Áustria1 
RSU indiferenciados 

C
om

po
st

ad
os

 

 3000 6 1 500     50 
Luxemburgo2 

RSU recolha selectiva 
(compostados frescos e 

maturados) 
  10  0,1     20  

Dinamarca3 

RSU recolha selectiva   3   1300 50 10   
Baden-

Württemberg4 RSU 
recolha selectiva 

   0,2     17      
+30% tol  

Alemanha5 
MO 
>8% 

So
lo

 1  10 0,1      
5-40MO 

≤8% 0,3  3 0,05      

Áustria6 0,2 20,50, 
100,2008 2 0,1       

2nd Draft7 

Classe 
1 

C
om

po
st

ad
os

           
Classe 

2           
RBE   3 0,4       

Proposta de Norma 
Técnica (2005)   6 0,8 500 2600 100 50 100 

1 Compost Ordinance, valores limite  5 German Soil Protection Ordinance 
2 Valores referência 6 BMLFUW (2001) 
3 Statutory Order Nr. 49, valores referência 7 DG Env.A.2, 2001 
4 Decree of Baden-Württemberg, valores referência 

8 Valores para solos com Carbono Orgânico Total (COT)≤0,3%; 
0,3%<COT≤0,5%; 0,5%<COT≤2% e COT>2% , respectivamente

Fonte: Amlinger et al., 2004. 
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2.5.2.3.3 AVALIAÇÃO DO GRAU DE HIGIENIZAÇÃO 

O estado de contaminação dos fertilizantes orgânicos relativamente aos patogénicos e 

parasitas do homem e dos animais é avaliado através da contagem ou pesquisa de alguns 

grupos ou espécies de organismos, tais como o grupo das bactérias fecais (coliformes e 

estreptococos fecais), o Escherichia coli, algumas espécies de salmonelas (Salmonella sp. e 

Salmonella softenberg), o Clostridium perfringens e os ovos de parasitas intestinais 

(helmintas). Relativamente à higienização dos compostados, para que estes sejam passíveis de 

utilização na agricultura, deverão apresentar as condições propostas na tabela que se segue 

(Tabela 2.19). 
 

Tabela 2.19 - Valores-limite (propostos) para os agentes patogénicos presentes nos compostados.  

 

2.5.2.3.4 CONTAMINANTES FÍSICOS 

Material estranho é todo o material indesejável que esteja presente no processo de 

compostagem, ou seja, em princípio todos os materiais como vidros, plásticos, metais, 

borracha, entre outros, são considerados material estranho. 

Estes materiais são indesejáveis dadas a sua aparência no compostado e também porque 

podem provocar problemas aquando da utilização do compostado. O grau de impurezas 

depende da visibilidade dos materiais estranhos (pequenas partículas são menos visíveis do 

que partículas maiores). Apenas material estranho com partículas de dimensão superior a 2 

mm é relevante para o grau efectivo de impurezas do compostado. As pedras são também um 

material indesejável mas não são englobadas no teor de material estranho. A avaliação da 

presença de pedras em compostados é feita separadamente e apenas pedras com dimensão 

superiores as 5 mm são relevantes para a avaliação. 

Os valores máximos de contaminantes físicos como plásticos, pedras, vidros, borracha e 

metais propostos pelo 2nd Draft e pela Proposta de Norma (2005) para compostados são 

apresentados na Tabela 2.20.  

 

 

Agente patogénico 2nd Draft (DG Env.A.2, 2001) Proposta de Norma Técnica (2005) 

Salmonela spp. Ausente em 50g de 
compostado Ausente em 25g de compostado 

Escherichia coli - < 1000 NPM/g (NPM: número mais provável)
Clostridium perfringens Ausente em 1g de compostado - 
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Tabela 2.20 - Valores máximos propostos para contaminantes físicos em compostados. 

 

2.5.2.3.5 GRAU DE ESTABILIDADE DOS COMPOSTADOS  

De entre as várias metodologias que permitem avaliar a estabilidade de compostados os 

métodos baseados no consumo de oxigénio, nomeadamente a Actividade Respiratória ao fim 

de quatro dias (AT4) e o Índice de Respiração Dinâmica (DRI) são recomendados pelo 2nd 

Draft da Comissão Europeia (2001); quando os RSU são sujeitos a um tratamento 

mecânico/biológico antes da deposição em aterro o valor da Actividade Respiratória ao fim de 

quatro dias (AT4) deve ser inferior a 10 mg O2.g-1 de peso seco da amostra ou o Índice de 

Respiração Dinâmica (DRI) inferior a 1,0 mg O2.kg (MO)-1.h-1 para que seja considerado um 

resíduos não biodegradável e esteja estabilizado de acordo com a definição apresentada no 

artigo 2.º, alínea m) da Directiva 1999/31/CE.  

 

2.5.2.3.6 AVALIAÇÃO DO GRAU DE MATURAÇÃO  

2.5.2.3.6.1 Parâmetros físicoquímicos e químicos 

Razão carbono /azoto 

Usualmente a razão carbono/azoto (C/N) decresce durante o processo de compostagem, 

principalmente durante a fase activa. No entanto, a razão carbono/azoto não pode constituir 

um parâmetro absoluto de maturação (Mustin, 1987), pois depende da razão carbono/azoto 

dos resíduos a partir dos quais se produz o compostado. Contudo, Juste (1980) e Jiménez e 

Garcia (1989) propuseram como indicador a razão entre as relações C/N final e inicial sendo o 

valor de 0,75 como adequado para compostados maturados.  

  

Parâmetro 

2nd Draft (DG Env.A.2, 2001) Proposta de Norma Técnica (2005) 

Classe 1 Classe 2 
Resíduo 

Biodegradável 
Estabilizado 

Classe I Classe II Classe III 

Materiais estranhos, 
impurezas ou 

materiais inertes 
antropogénicos1, 2, > 

2 mm (%) 

<0,5 <0,5 <3 0,5 1,0 3,0 

Pedras 1, > 5 mm (%) < 5 < 5 - 5 5 -
1  Avaliados numa amostra seca a 105ºC 2  Incluem vidro, metais e plástico 
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Compostos azotados 

O amoníaco presente nos primeiros estádios da compostagem resulta da mineralização do 

azoto orgânico. A concentração deste elemento tende a sofrer redução durante a compostagem 

através da volatização e da oxidação aparecendo no final sob a forma de nitratos (Mustin, 

1987; Haug, 1993). Bernal et al. (1998) consideraram que um compostado é estável quando a 

concentração de N-NH4
+ e a relação N-NH4

+/N-NO3
- são inferiores a 0,4mg/g e 0,16 

respectivamente. 

 

Substâncias húmicas 

Alterações na composição da matéria orgânica podem dar informações úteis da maturidade do 

compostado. No decurso do processo de compostagem, à medida que a decomposição avança, 

ocorre um aumento dos ácidos húmicos e uma diminuição do teor em ácidos fúlvicos 

(Barberis e Nappi, 1996). A razão entre estes dois é também um possível parâmetro de 

avaliação da maturidade do compostado. Para um compostado ser considerado maturado, este 

valor designado de índice de humificação, deve ser superior a um (Barberis e Nappi, 1996).  

É possível estimar ainda mais dois parâmetros: 1) o grau de humificação, que se relaciona 

directamente com a quantidade extraível de substâncias húmicas (ácidos húmicos e fúlvicos), 

variando entre 0 e 100, e em que os valores baixos correspondem a compostados imaturos, e 

valores próximos de 100 a compostados maturos e, 2) a taxa de humificação, que quantifica a 

fracção de carbono orgânico total da amostra que se encontra estabilizada (Barberis e Nappi, 

1996) que segundo Jodice (1989) deve ser superior a 20%. Os métodos baseados em 

parâmetros de humificação requerem tempo e material de laboratório sofisticado (Epstein, 

2003). 

 

Capacidade de troca catiónica 

Durante o processo de compostagem a capacidade de troca catiónica (CTC) aumenta como 

resultado da formação de substâncias húmicas com elevada CTC. A CTC é um indicador da 

aptidão de materiais orgânicos ou inorgânicos à adsorção ou retenção de catiões à sua 

superfície, e quanto mais elevada, maior a capacidade das partículas reterem nutrientes 

(Epstein, 2003). Contudo este parâmetro de avaliação da maturidade do compostado só por si 

fornece pouca informação, salvo quando se possuem dados que permitam apreciar a sua 

evolução (De Bertoli et al., 1986). 
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Temperatura 

A temperatura do compostado não é por si só um indicador da maturidade, mas pode sempre 

ser usada como um parâmetro complementar (Stoffella e Kahn, 2001). Temperaturas 

próximas da temperatura ambiente indicam um compostado maturado (Barberis e Nappi, 

1996). 

Referido em diversas normas internacionais, como um método padronizado de avaliação da 

qualidade do compostado, o teste de “Dewar” é provavelmente o método mais barato e 

simples de determinação da maturidade de um compostado (CMR, 2003) e é o método 

proposto pela Proposta de Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto (2005) 

para a avaliação do grau de maturação dos compostados.  

Este método permite o desenvolvimento de uma sucessão natural da microflora do 

compostado similar à que ocorre na pilha de compostagem, e baseia-se no facto de que a 

presença de calor no compostado é um sinal de imaturidade (USCC, 1997). Os materiais não 

compostados completamente tem um potencial de aquecimento porque o crescimento dos 

microrganismos pode continuar e na presença de água estes geram calor que não conseguem 

dissipar (USEPA, 1999). 

O procedimento consiste em avaliar a evolução da temperatura de uma amostra de 

compostado (com teor de humidade corrigido a 35%), colocada num recipiente adiabático 

(frasco de Dewar), durante 10 dias. O valor máximo de temperatura alcançada é função da 

actividade biológica do compostado e depende do estado de degradação da matéria orgânica 

presente na amostra. A avaliação dos resultados é feita de acordo com a Tabela 2.21, onde a 

variação da temperatura pode ser avaliada pelo valor absoluto atingido ou pelo n.º de graus 

registados acima da temperatura ambiente (Gutezeichen Kompost RAL-GZ 251, 1992 citado 

por Gonçalves e Baptista, 2001). 
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Tabela 2.21– Avaliação da estabilidade dos compostados de acordo com a temperatura máxima atingida no teste 
de auto-aquecimento.  

T Máxima 
atingida 

(ºC) 

T acima da T 
ambiente 

(ºC) 

Classe de 
estabilidade 

Descrição da classe 
de estabilidade 

Grau de 
estabilidade 

Uso do 
compostado 

Abaixo de 30 <10 V Muito estável Compostado 
maturados 

Substratos, 
sementeiras 

30-45 10-20 IV Moderadamente 
estável Jardinagem 

45-60 20-30 III Ainda em 
decomposição Compostado 

activo ou 
semi-maturado 

Vinhas, 
Pomares 

60-70 30-40 II Imaturo, novo ou 
muito activo Milho, tomates 

> 70 >40 I Fresco Compostado 
fresco 

Controlo de 
erosão 

 

2.5.2.3.6.2 Testes biológicos/microbiológicos 

Enquanto os métodos químicos permitem obter uma quantificação de uma substância ou 

elemento presente, quantidade que é variável com o método analítico utilizado, os parâmetros 

biológicos são muito úteis pois avaliam o compostado como um todo, numa situação idêntica 

ao fim a que se destinam (Barberis e Nappi, 1996). São geralmente designados de testes de 

fitotoxicidade (Brinton, 2000) quando se utilizam plantas ou de ecotoxicidade quando são 

usadas plantas e organismos do solo. 

A aplicação ao solo de lamas, RSU´s, chorumes ou qualquer substrato deve evitar os efeitos 

tóxicos para o ambiente. Actualmente, o nível de elementos tóxicos (particularmente metais 

pesados) nomeadamente nas lamas, RSU´s e chorumes, é regulado usando como critério a 

concentração destes no solo ou a capacidade máxima de absorção pelo mesmo. No entanto e 

mesmo que os níveis totais não sejam excedidos, os riscos de aplicação não são nulos, pois o 

efeito de um elemento químico (ou vários) no solo não está só dependente da sua 

concentração, mas também do tipo de elemento químico, propriedades do solo e tipo de 

cultura presente e/ou a instalar. Por esta razão, para além das necessárias análises químicas, a 

avaliação biológica, com o uso de ensaios ecotoxicológicos, deve ser rotineiramente 

executada (Van Straaler, 2002).  

Aos produtores e utilizadores de compostados interessam métodos eficientes que mostrem o 

efeito dos mesmos no crescimento das plantas e sua fertilização. A maioria dos métodos 

químicos e físicos foram adaptados dos métodos padronizados para solos e não têm mudado 

significativamente com o tempo. Ao contrário, os métodos biológicos para determinação da 
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estabilidade e maturidade, foram recentemente desenvolvidos e podem ser melhorados para 

serem adaptados a nível industrial (Stoffella e Kahn, 2001). 

Os resultados da avaliação biológica devem complementar os resultados químicos, permitindo 

uma mais completa e relevante avaliação dos efeitos tóxicos. Os ensaios ecotoxicológicos são 

efectuados usando diferentes organismos com diferentes sensibilidades. O uso de diferentes 

organismos para avaliar o efeito do comportamento do solo é justificado pelo tipo e/ou 

magnitude da resposta obtida. Organismos distintos tem sensibilidades diferentes e somente 

com uma bateria de testes, usando organismos de diferentes grupos tróficos, com ciclos de 

vida diferentes e expostos a diferentes rotas, é possível executar uma avaliação mais relevante 

e holística dos efeitos tóxicos (Römbke, 1996).  

A toxicidade num processo de compostagem tende a aumentar nas fases iniciais, a que 

corresponde um pico de multiplicação microbiana e de intensa biodegradação dos materiais 

orgânicos rapidamente fermentescíveis com libertação de metabolitos tóxicos (Barberis e 

Nappi, 1996). A libertação de metabolitos vai diminuindo em fases mais adiantadas da 

compostagem, até que desaparece no fim do processo indicando que o compostado está 

estável e maturado (Barberis e Nappi, 1996). 

 

2.5.2.3.6.3 Testes com plantas 

Os organismos que mais rapidamente evidenciam os efeitos adversos das limitações 

ambientais são as plantas (Stoffella e Kahn, 2001). Assim, embora sem uma especificação 

detalhada da causa, os efeitos fitotóxicos nas plantas, provocados por um compostado podem 

ser usados como indicador. A fitotoxicidade é definida como o atraso da germinação das 

sementes, inibição do crescimento da planta ou qualquer efeito adverso nas plantas causadas 

por substâncias específicas (fitotoxinas) (Hogg et al., 2002).  

Os testes biológicos com plantas baseiam-se no efeito adverso da salinidade e amónia (Brito, 

1994) ou na combinação de factores fitotóxicos incluindo amoníaco, sais solúveis, ácidos 

orgânicos de cadeia curta e pH (Stoffella e Kahn, 2001) na germinação ou crescimento. 

Muitos designam-se por testes de bio-maturidade onde há uma mistura de testes biológicos e 

químicos (Brinton, 2000).  

Existe uma variedade de testes biológicos para determinação da fitotoxicidade dos 

compostados que estão propostos e publicados para monitorização da qualidade do 

compostado (Stoffella e Kahn, 2001). Estes incluem desde ensaios com solo ou em 
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hidroponia, a ensaios foliares, com placas de petri, e com culturas de tecidos. Ensaios foliares 

expõem directamente a folha a extractos do compostado. Ensaios em placa de 

petri/germinação ou de crescimento são geralmente usados para estudos de germinação de 

sementes (Epstein, 2003). Os ensaios de germinação consistem numa incubação de sementes 

colocadas em papel de filtro impregnado de extractos aquosos dos compostados em placas de 

petri. Geralmente utiliza-se espécies de resposta rápida como o agrião (Lepidium sativum) 

(Brito, 1994). A cultura de tecidos envolve o uso de ensaios in vitro, com o cultivo de células 

de plantas ou tecidos. Os ensaios utilizando o solo (ensaios de campo) ou hidropónicos 

incorporam o compostado no solo/água, expondo a planta através do contacto do compostado 

com as sementes ou com as raízes (Epstein, 2003). São usualmente ensaios finais. 

O recurso a diversas espécies de plantas deve ser tido em conta, pois entre estas existem 

diferenças entre a sensibilidade a materiais e toxinas (Baumgarten e Spiegel, 2004 citado por 

Vasconcelos, 2005). No entanto o interesse de testar diferentes espécies nos ensaios 

biológicos apesar de ser de extrema importância é de concretização prática mais difícil 

(Epstein, 2003). Pelo menos uma monocotiledónea e uma dicotiledónea devem ser usadas de 

modo a abranger um maior leque de sensibilidades a efeitos tóxicos (Baumgarten e Spiegel, 

2004 citado por Vasconcelos, 2005), duas espécies comummente sugeridas são a cevada 

(Hordeum vulgare) e a couve (Brassica oleracea).  

A produção de fitotoxinas pode ser afectada por factores de variada ordem relacionados com a 

natureza do substrato, nomeadamente relação C/N, teor de azoto na forma amoniacal e pela 

presença de fenóis, de ácidos gordos, etc. (Stoffella e Kahn, 2001). Os ácidos gordos de 

cadeia curta são produzidos durante as fases iniciais de compostagem e em condições de 

aerobiose são metabolizados noutros constituintes no decurso das fases seguintes de 

compostagem (De Bertoli et al., 1986). A toxicidade surge em condições de anaerobiose, 

como consequência da acumulação dos referidos ácidos gordos de cadeia curta. Para De 

Bertoli et al. (1986) a sensibilidade da planta às toxinas tende a ser uma condição transitória, 

quando o primeiro contacto entre raízes e a matéria orgânica não é letal, a planta apresenta 

capacidade de restabelecer-se. 

Enquanto os produtores de compostados são contra o uso indiscriminado de ensaios com 

plantas, sobretudo pelo conceito de interpretação, alguns investigadores usam-nos para 

distinguir compostados de alta qualidade dos de dúbio valor (Brinton, 2000). Efectivamente, 

os testes biológicos são os melhores métodos para indicar o efeito dos materiais orgânicos em 

condições reais, mas dão-nos pouca informação sobre os aspectos cinéticos (Brito, 1994), pois 
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não indicam se a inibição da germinação ou crescimento resulta da decomposição incompleta 

ou da presença de substâncias nocivas, não diferenciando a causa de fitotoxicidade (USCC, 

1997). 

Os testes biológicos que só avaliam o efeito da germinação sobre a semente, se por um lado 

tem a vantagem de incluir a fase mais sensível do ciclo de vida da planta, por outro podem 

não identificar a presença de elementos tóxicos, pois o embrião alimenta-se das reservas 

presentes no interior da semente e não do meio envolvente (Brito, 1994), verificando-se que o 

desenvolvimento das raízes é geralmente mais afectado do que a germinação (Brinton, 2000). 

Alguns autores colocam muitas reservas relativamente á utilização dos testes biológicos para 

avaliação do grau de maturação. A título de exemplo, num estudo em que se comparou três 

reconhecidos testes de maturidade/estabilidade que usam a germinação e o crescimento de 

plantas, verificou-se que estes testes não eram suficientemente sensíveis para distinguir um 

compostado maturo de um imaturo (CMR, 2003). 

 

2.5.2.3.6.4 Teste ecotoxicológicos 

A fauna do solo, pelas funções que desempenha (decomposição da MO, regulação da 

actividade microbiana, do ciclo de nutrientes e da estrutura do solo) e por ser sensível a 

perturbações, é muitas vezes utilizada como bioindicadora da sua qualidade (Pankhurst, 

1997). Os testes ecotoxicológicos têm vindo a ser empregues para obtenção de informação 

sobre a qualidade do solo e da sua função de habitat para os organismos (Yeardley et al., 

1996; Luz et al., 2004 e Domene et al., 2007). 

Os bioensaios com organismos vivos baseiam-se na sua capacidade para evitarem condições 

edáficas desfavoráveis, apresentando um grande potencial na avaliação ecotoxicológica de 

locais contaminados e/ou recuperados (Nielsen e Winding, 2002), podendo funcionar como 

uma ferramenta de avaliação preliminar na avaliação da possibilidade da aplicação de 

resíduos compostados.  

A maior parte dos trabalhos realizados para avaliação do risco ecotoxicológico de resíduos 

orgânicos aplicados ao solo sobre os organismos que aí habitam envolvem o estudo da 

reprodução e crescimento de organismos teste, tais como minhocas (Renoux et al., 2001; 

Pandiard et al., 2006; Renoux et al., 2007) e colêmbolos (Krogh et al., 1997; Domene et al., 

2007).  
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2.5.2.3.7 PESQUISA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE INFESTANTES 

Durante o processo de compostagem as temperaturas alcançadas durante a fase termófila 

devem permitir para além da inactivação de microrganismos patogénicos a eliminação de 

sementes de infestantes. Segundo o 2nd Draft da Comissão Europeia (2001) um compostado 

deve conter menos de 3 sementes de infestantes por litro de amostra. 

 

2.5.2.3.8 OUTROS PARÂMETROS DE QUALIDADE RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO 

COMPOSTADO 

Na Proposta de Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto (2005) são ainda 

indicados valores para outros parâmetros como a humidade, granulometria, matéria orgânica e 

o pH, para compostados destinados à utilização na agricultura e que a seguir se apresentam. 

 

Humidade  

Parâmetros como a humidade dão-nos pouca informação sobre a qualidade de um 

compostado, enquanto que a capacidade de retenção de água é um parâmetro fundamental 

quando o compostado é usado como substrato de envasamento de culturas (Brinton, 2000). 

Segundo a Proposta de Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto (2005) o 

teor de humidade do compostado para utilização na agricultura deverá ser inferior a 40%.  

 

Granulometria 

Durante a compostagem há redução da dimensão das partículas devido quer à transformação 

do resíduo quer às operações de revolvimento. A granulometria também depende do tipo de 

resíduos utilizados e das operações de afinação do compostado. Uma granulometria muito 

pequena constitui um factor limitante ao seu uso em campos de golfe ou como substrato para 

envasamento, onde é condição necessária uma rápida drenagem. O mesmo se passa quando 

utilizamos o compostado para “mulch” pois a difícil drenagem pode promover a germinação 

de sementes infestantes (Stoffella e Kahn, 2001). A Proposta de Norma Técnica sobre 

Qualidade e Utilizações do Composto (2005) refere que cerca de 99% do material deverá 

passar por um crivo (de malha quadrada) de 25 mm quando o compostado de destina à 

utilização na agricultura. 
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Matéria orgânica 

A Proposta de Norma Técnica sobre Qualidade e Utilizações do Composto (2005) refere que 

o teor de matéria orgânica total do compostado reportado ao peso seco deverá ser superior a 

30%. 

 

pH 

Segundo a mesma proposta o pH do compostado deverá situar-se entre 5,5 e 8,5.  

 

2.5.2.4 MERCADO DE COMPOSTADOS 

Diversos estudos na Europa indicam que a garantia do cumprimento de normas de qualidade 

para o compostado é uma componente crucial para garantir a comercialização e a 

possibilidade de diversificar a sua aplicação (Barth, 2006b). Com efeito, a existência de um 

mercado para o compostado assegurando a sua comercialização complementa as vantagens 

ambientais associadas à compostagem. 

Os custos, os benefícios e as perspectivas de saída para as utilizações possíveis do 

compostado devem ser rigorosamente analisados a nível local. Efectivamente, a análise da 

Tabela 2.22 permite verificar que relativamente às utilizações do compostado existem 

diferenças significativas ao nível dos países europeus. Na generalidade, verifica-se que 

mesmo nos países desenvolvidos onde a produção de compostado é regular, como no caso da 

Alemanha, não existem problemas no escoamento do produto. 

 
Tabela 2.22 – Segmentos de mercado para o compostado (%) em diversos países europeus.  

Destino Áustria 
(1998) 

Bélgica 
(1998) 

Alemanha 
(1998) 

Dinamarca 
(1998) 

Itália 
(1999) 

Holanda 
(1998) 

Dimensão 
do mercado 

Paisagismo 30 24 
25 

19 30 30 Grande 
Cobertura aterros 
Recuperação solos 5 5 13 - - Pequeno 

Agricultura 
Culturas especiais 35(1) 5 43 10 20 40 Mt. grande 

Horticultura 5 6 5 3 - - Médio 
Misturas de solo 5 33 10 - 50 - Médio 
Jardinagem de lazer 20 18 14 48 20 Grande 
Exportação - 9 - - - - Mt. pequeno 
Outros - - 3 7 - 10  
(1) 60% da fracção orgânica dos RSU e dos resíduos verdes é sujeita a compostagem caseira. 

Fonte: Hogg et al., 2002 ; Barth, 2006b. 
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A Tabela 2.22 permite ainda verificar que em todos os países assinalados a jardinagem de 

lazer, a agricultura e o paisagismo constituem os principais mercados de sucesso com 

potencial de crescimento. Podemos assim concluir que: 

- a agricultura e a horticultura deveriam continuar a oferecer importantes saídas para o 
compostado e outros resíduos orgânicos desde que seja garantida a sua qualidade, 
independentemente do retorno económico, mas principalmente em função do 
empobrecimento dos solos em matéria orgânica; 

- o arranjo paisagístico revelou ser um mercado receptivo que exige contudo uma 
elevada qualidade do compostado, que enfrenta uma forte competição com uma gama 
de produtos (turfa, cascas) provenientes de uma indústria bem organizada ; 

- a  jardinagem de lazer e a utilização do compostado pelas habitações oferecem saídas 
viáveis bem como oportunidades de sensibilização do público para a valorização dos 
resíduos orgânicos. 

As tecnologias de tratamento dos resíduos biodegradáveis e as técnicas de triagem evoluíram 

ao longo do tempo, pelo que alguns consideram hoje que a recolha selectiva já não é 

indispensável para transformar os resíduos domésticos biodegradáveis em produtos de 

qualidade. Trazer uma resposta formal a esta questão ultrapassa o quadro do presente 

trabalho. Os factores locais, como o quadro legal, a infra-estrutura existente, os custos de 

deposição em aterro, os objectivos ambientais e a vontade política, bem como os mercados 

locais para as matérias valorizadas intervêm de forma determinante na escolha de qualquer 

opção de tratamento dos resíduos e estará na base das variações observadas em termos de 

volumes de compostado produzido e, consequentemente, dos preços praticados.  

Contudo, encontrar saídas duráveis para as matérias orgânicas valorizadas através da 

compostagem continua a ser um objectivo crucial. Neste contexto, é essencial ganhar a 

confiança dos consumidores finais pois, mesmo que os mercados locais pareçam poder 

absorver toda a produção resultante do tratamento dos resíduos biodegradáveis, vender 

compostado exige que o produto apresente uma qualidade constante e responda às exigências 

do consumidor. Considerando, mais do que a «qualidade» na verdadeira acepção da palavra, 

as recolhas selectivas de resíduos biodegradáveis parecem assegurar uma maior constância 

(uniformidade e fiabilidade) do produto ao longo do tempo – o que é crucial para a confiança 

dos consumidores.   

Portanto, o fabrico de produtos de alta qualidade parece apresentar mais garantias de 

utilização, uma maior variedade de aplicações e um melhor potencial de venda, permitindo 

também aos consumidores prever a aplicação do seu compostado sem outras restrições para 

além das boas práticas agronómicas. 
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Sistemas de garantia de qualidade 

Análises de mercado realizadas nos últimos anos demonstram que os consumidores finais 

exigem a garantia de normas de qualidade supervisionadas por entidades independentes 

(Barth, 2006b); a título de exemplo, refira-se que um estudo realizado no sul da Alemanha 

mostrou que 94% dos utilizadores de matérias orgânicas valorizadas exigem este requisito, 

enquanto que um inquérito realizado nas cidades de Colónia e Düsseldorf constatou que 80% 

dos participantes teriam uma atitude mais positiva perante os compostados e a sua utilização 

na agricultura se fossem garantidos sistemas de garantia de qualidade. 

Os sistemas de garantia de qualidade (SGQ) podem ser considerados como finalizadores do 

ciclo orgânico. Fazem a ligação entre a produção do compostado e a sua comercialização, e 

podem influenciar todas as etapas do tratamento dos resíduos orgânicos (recolha selectiva, 

concepção e gestão das instalações, produção do composto, desenvolvimento de compostos 

que respondam às normas específicas e concebidos por diferentes domínios de aplicação, 

informações relativas ao desenvolvimento das políticas e regulamentações, …). Os SGQ 

contribuem igualmente para garantir que o consumidor final receba as informações relativas à 

qualidade do composto. Assim, o SGQ pode contribuir positivamente para a imagem do 

produto e representa uma base preponderante para o marketing, as vendas e as relações 

públicas. 

Os sistemas de garantia de qualidade (SGQ) controlam cerca de 550 grandes centrais de 

compostagem e de metanização na Áustria, na Bélgica, na Alemanha, no Luxemburgo, em 

Itália, na Holanda e na Suécia. Estas centrais tratam cerca de 70% dos resíduos orgânicos 

triados na fonte em toda a Europa. Nestes países, o compostado é utilizado em grandes 

quantidades para diferentes aplicações (Hogg et al., 2002) e as matérias derivadas dos 

resíduos sólidos urbanos indiferenciados, bem como os produtos altamente contaminados, são 

excluídos da própria definição de compostado. 

 

Rótulo ecológico 

Criado em 1992, através do Regulamento (CEE) n.º 880/92, do Conselho, de 23 de Março, e 

revisto em 2000 através do Regulamento (CE) n.º 1980/200032, o Sistema Comunitário de 

Atribuição do Rótulo Ecológico incentiva os fabricantes na concepção de produtos com 

                                                 
32 Regulamento CE n.º 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Julho de 2000 relativo a um sistema comunitário revisto 
de atribuição de rótulo ecológico (JO L 237 de 21.9.2000). 
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impacto ambiental reduzido e dá aos consumidores europeus os meios necessários para uma 

escolha criteriosa e segura em termos ambientais. O objectivo do sistema consiste em 

promover produtos susceptíveis de contribuir para a redução de impactos ambientais 

negativos, por comparação com outros produtos do mesmo grupo, contribuindo deste modo 

para a utilização eficiente dos recursos e para um elevado nível de protecção do ambiente.  

A atribuição deste rótulo confere ao produto uma vantagem competitiva, uma vez que num 

mercado cada vez mais uniforme no que diz respeito a preços e qualidade, a responsabilidade 

ambiental representa uma oportunidade de diferenciação positiva. 

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1980/2000, a atribuição do rótulo ecológico 

comunitário aos correctivos do solo e aos suportes de cultura foi estabelecido pela Decisão da 

Comissão 2001/688/CE, recentemente revista. Na sequência desta revisão o grupo de 

produtos foi dividido em dois grupos separados e foi adoptada pela Comissão a Decisão 

2006/799/CE33 relativa aos correctivos de solos e a Decisão da Comissão n.º 2007/64/CE34, 

para atribuição do rótulo ecológico comunitário aos suportes de culturas.  

A aplicação do sistema deve ser coordenada com outras disposições e sistemas de rotulagem 

ou certificação de qualidade, nomeadamente o de agricultura biológica previsto no 

Regulamento (CEE) n.º 2092/9135. 

Segundo Brinton (2000) a atribuição do rótulo ecológico não tem tido grande aplicação. 

Actualmente, segundo os últimos dados disponíveis, verifica-se um número muito reduzido 

de matérias fertilizantes (correctivos do solo e suportes de culturas) abrangidas pelo rótulo 

ecológico (Tabela 2.23). 
 

Tabela 2.23 – Correctivos do solo e suportes de culturas abrangidos pelo rótulo ecológico na CE. 

 Bélgica Dinamarca Espanha França Itália Polónia Total 
Correctivo 
do solo 1 1 1 11 2 1 17 

Suporte de 
culturas - - - 3 - - 3 

Fonte: Comissão Europeia, acedido em 1 de Março de 2008, em http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/marketing/stats/stats.pdf 

 

                                                 
33 Decisão da Comissão de 3 de Novembro de 2006, que estabelece os critérios ecológicos revistos e os respectivos requisitos de avaliação e 
verificação para a atribuição do rótulo ecológico comunitário aos correctivos do solo (JO L 325 de 24.11.2006, p.28). 
34 Decisão da Comissão de 15 de Dezembro de 2006, que estabelece os critérios ecológicos revistos e os respectivos requisitos de avaliação e 
verificação para a atribuição do rótulo ecológico comunitário aos suportes de cultura (JO L 32 de 6.2.2007, p.137). 
35 Regulamento (CEE) n.º 2092/91 do Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de produção biológico de produtos agrícolas e à 
sua indicação nos produtos agrícolas e nos géneros alimentícios 
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Modo de produção biológico 

O regulamento CEE n.º 2092/91 implicou inegáveis vantagens e aspectos positivos, como 

sejam, a adopção de um conjunto de regras comuns entre os vários Estados-membros, 

permitindo assim uma maior harmonização da sua aplicação, bem como a circulação dos 

produtos no seio da comunidade europeia e, consequentemente, de uma maior transparência 

no mercado. Na óptica do consumidor, essas alterações traduziram-se no aumento da 

confiança nos produtos biológicos, porventura os únicos que são submetidos às mesmas 

regras de produção e de controlo, em toda a União Europeia (Serrador, 2007).  

Neste sistema de produção, a nutrição das plantas é, regra geral, assegurada pela própria 

fertilidade do solo, normalmente por produtos produzidos na exploração agrícola como 

estrumes e adubação verde. Acontece, no entanto, que a maioria das culturas hortícolas 

necessitam de uma elevada quantidade de azoto num curto período de tempo, pelo que 

frequentemente é necessário, para se obter um nível de produção competitivo, recorrer à 

aplicação de produtos que disponibilizem os nutrientes mais rapidamente, como é o caso dos 

adubos orgânicos.  

Da literatura consultada não nos foi possível reunir dados concretos sobre a comercialização 

de fertilizantes orgânicos para a agricultura biológica. A justificação poderá em parte ser 

atribuída à insuficiência de factores de produção, nomeadamente, fertilizantes e os elevados 

preços associados (PNDAB, 2004), apontada como um factor condicionante do modo de 

produção biológico no contexto nacional. Todavia, a lista de produtos comerciais disponíveis 

no mercado nacional que consta do Guia de Factores de Produção para Agricultura Biológica 

(Ferreira, 2005) reflecte a escassez de fertilizantes autorizados para a agricultura biológica em 

Portugal, bem como o reduzido aproveitamento das matérias-primas como fertilizantes 

(adubos e correctivos), ainda que a lista se limite, na sua maioria, a produtos comerciais para 

os quais se considerou haver informação mínima (matérias primas utilizadas e/ou pareceres 

dos organismos de controlo) para serem considerados em conformidade com a legislação em 

vigor. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Conforme referido nos objectivos, este trabalho incidiu em dois grupos de materiais 

orgânicos: i) matérias fertilizantes orgânicas comercializadas na região Norte e ii) 

compostados de sub-produtos do processo de vinificação de adegas da RVV obtidos em 

condições experimentais. Para estes materiais orgânicos foram determinados alguns dos 

parâmetros de avaliação da qualidade referidos na legislação e/ou literatura da especialidade. 

Para os compostados de sub-produtos do processo de vinificação foi ainda determinado o seu 

valor agronómico em ensaios de campo onde se procedeu à comparação deste parâmetro com 

um compostado de RSU de recolha selectiva e de uma lama de ETAR doméstica. 

 

3.1 Matérias fertilizantes em comercialização 

Para avaliar a qualidade das matérias fertilizantes em comercialização na região norte do país, 

procedeu-se à recolha aleatória de 10 amostras de produtos orgânicos granulados, cinco dos 

quais com indicação no rótulo de produtos autorizados para uso em Agricultura Biológica. O 

nome comercial dos materiais recolhidos não consta deste trabalho tendo-se optado pela 

atribuição de siglas: AB1, AB2, AB3, AB4 e AB5, para o caso das matérias fertilizantes 

autorizadas para uso em Agricultura Biológica e CV1, CV2, CV3, CV4 e CV5, 

correspondentes às matérias fertilizantes recomendadas para uso na agricultura convencional. 

Para além das determinações químicas, foram realizados dois testes biológicos: o teste de 

germinação em placa e o teste de crescimento com cevada que consta da Proposta 

Regulamentar sobre Qualidade do composto para Utilização na Agricultura (2001), os quais 

se descrevem no ponto 3.4. 

 

3.2 Compostados obtidos em condições experimentais  

Obtenção e selecção dos compostados experimentais 

Os compostados avaliados no âmbito deste trabalho foram obtidos através de ensaios de co-

compostagem de subprodutos da actividade vitivinícola – bagaço e cangaço36 -, resultantes do 

processo de vinificação com chorume das explorações agrícolas da região do EDM e 

materiais orgânicos resultantes de espaços ajardinados. A selecção destes resíduos deve-se à 

                                                 
36 Projecto Agro n.º 757 “Bagaço - valorização de subprodutos de adegas, resultantes do processo de vinificação” em curso no Laboratório de 
Química da Divisão de Experimentação, Qualificação e Apoio Laboratorial (DEQAL) da DRAP-Norte. 
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grande disponibilidade na região e ao facto de usualmente o cangaço ter como destino final a 

queima, não sendo reciclado por via da restituição ao solo como fertilizante. Por outro lado, a 

aplicação destes resíduos em fresco pode conduzir a problemas de inibição da germinação de 

sementes, de fitotoxicidade em culturas mais sensíveis, nomeadamente culturas hortícolas e 

materiais vegetais para a propagação (p. ex. enraizamento de estacas). 

Dado que o presente trabalho incide na avaliação da qualidade dos compostados e na 

determinação do seu valor agronómico, apenas apresentamos as principais características dos 

compostados obtidos, remetendo para os trabalhos realizados por Fernandes et al. (2005) e 

Costa et al. (2007) para uma descrição mais profunda das condições de obtenção. 

A proporção de mistura dos materiais orgânicos utilizados e o respectivo resumo dos 

tratamentos (processo de compostagem) para obtenção dos compostados experimentais 

figuram na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1- Proporção de mistura dos resíduos nos diversos tratamentos e nomenclatura utilizada.  

  

 

 

 

 

 

 

O aspecto visual dos compostados obtidos pode ser observado na Figura 3.1. 

 
Figura 3.1- Aspecto geral dos compostados: 1 – compostado BC; 2 – compostado CFC1.  

Compostado Resíduos misturados Proporção (v/v) Tratamento 

BC Bagaço + cangaço  2:1 
2 meses de compostagem 
pelo sistema “Windrow”;  
7 meses de maturação 

CFC 1 Cangaço + folhas de plátano + 
fracção sólida chorume (FSC) 2:1:2 

2 meses de compostagem 
pelo sistema “Windrow”; 
6 meses de maturação 

CFC 2 Cangaço + folhas de plátano + 
fracção sólida chorume (FSC) 3:1:1 

CFC 3 Cangaço + folhas de plátano + 
fracção sólida chorume (FSC) 2,5:1:1,5 

1 2 
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Os compostados BC e CFC1 foram seleccionados para determinação do seu valor agronómico 

em ensaios de campo (ver adiante), com base na qualidade e grau de maturação previamente 

confirmados por testes biológicos de crescimento de cevada e por análises químicas, segundo 

os quais apresentavam potencial para serem utilizados como correctivos orgânicos do solo 

quer em agricultura convencional, quer em agricultura biológica. Estes resultados são 

apresentados mais adiante. 

Estes compostados (BC e CFC1) foram comparados em ensaios de campo com outros 

materiais orgânicos em circulação na região. 

 

Materiais orgânicos de comparação utilizados nos ensaios de campo  

Como referimos anteriormente foi determinado o valor agronómico em ensaios de campo dos 

compostados BC e CFC1 de sub-produtos do processo de vinificação tendo-se neste ensaio 

procedido à comparação com outros materiais orgânicos: um compostado de RSU e uma lama 

de ETAR doméstica. 

A escolha dos materiais utilizados para termos de comparação resultou, no caso do 

compostado de RSU (designação N), da elevada disponibilidade deste material na região que 

como já integrados no circuito comercial, é expectável que possa ter interesse comercial 

acrescido, pelo que se considerou importante proceder a estudos mais detalhados. 

O compostado de RSU seleccionado, apresenta na informação do rótulo a indicação de 

correctivo agrícola orgânico pulverulento. Segundo as informações a que tivemos acesso o 

referido compostado é proveniente da compostagem de matérias-primas separadas na origem 

nomeadamente, produtos horto-frutícolas, restos de alimentos seleccionados em restaurantes, 

cantinas e estabelecimentos similares, resíduos de exploração florestal (troncos, ramagens, 

folhagem) e resíduos verdes (flores, relvas, podas,...), materiais impróprios para consumo 

humano ou processamento (frutas/legumes, lacticínios em estado sólido, panificação) e 

materiais lenhosos. Da informação que consta no rótulo é também referida a composição do 

compostado (ver adiante, Tabela 4.6). 

A lama de ETAR doméstica utilizada no ensaio de campo, designada pela sigla L, é 

proveniente, como a própria designação indica, do tratamento de águas residuais provenientes 

do saneamento básico de aglomerados populacionais. A sua inclusão neste trabalho resultou 

de um pedido realizado pela empresa que procede actualmente à sua valorização agrícola. 
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Análises efectuadas aos compostados 

Procedeu-se à caracterização química dos compostados experimentais BC, CFC1, CFC2 e 

CFC3 e dos materiais orgânicos utilizados para comparação nos ensaios de campo 

(compostado N e lama doméstica L). 

Com base nas análises químicas considerou-se necessário proceder, à avaliação dos 

compostados experimentais (CFC1, CFC2 e CFC3), relativamente aos seguintes parâmetros: 

- Teste de crescimento com cevada. O teste de crescimento não foi realizado no 
contexto deste trabalho para o compostado BC uma vez que resultados anteriores 
(Costa et al., 2007) revelaram que o respectivo compostado para além de não ser 
fitotóxico, induziu um acréscimo de produção de biomassa da cevada nas proporções 
de mistura com turfa de 25% e 50%, comparativamente à modalidade testemunha, de 
117,1% e 111,1%, respectivamente. Face aos resultados obtidos pelos autores e de 
acordo com a Proposta de Regulamentação sobre Qualidade do Compostos para 
Utilização na Agricultura (2001) o compostado BC está maturado e tem qualidade 
para ser usado quer como correctivo orgânico do solo, quer como constituinte de 
suporte de culturas para viveiro. 

- Análises microbiológicas para avaliação do grau de higienização, as quais se 
consideraram dispensáveis para o compostado BC tendo em conta a sua origem. 

No caso dos materiais orgânicos utilizados para comparação procedeu-se à realização dos 

seguintes testes: 

- Análises microbiológicas e aos compostos orgânicos e dioxinas, para a lama (L), como 
definido pela legislação em vigor.   

- Teste de crescimento com cevada, para o compostado N, de acordo com a Proposta 
Regulamentar sobre Qualidade do Composto para Utilização na Agricultura (2001)  

A descrição da metodologia das análises efectuadas pode ser consultada no ponto 3.4.  

 

3.3 Instalação de ensaios de campo 

Com o objectivo de avaliar e comparar o valor fertilizante dos compostados BC e CFC1 

relativamente a outros fertilizantes orgânicos, instalaram-se dois ensaios de campo com 

culturas hortícolas. A necessidade de proceder à instalação de um segundo ensaio resultou da 

não inclusão do compostado CFC1 no primeiro ensaio. 

A escolha de plantas indicadoras de fitotoxicidade é fundamental porque as espécies diferem 

significativamente na sua sensibilidade e nos sintomas apresentados: atraso na germinação, 

ritmo de crescimento, produtividade e compostos relacionados com a qualidade. Por este 

motivo em ensaios de avaliação de compostados é recomendável a utilização de uma 

dicotiledónea e de uma monocotiledónea. Duas espécies vulgarmente referidas como boas 

indicadoras são a cevada (Hordeum vulgare) e a couve (Brassica oleraceae). A alface 
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(Lactuca sativa) é também referida como uma cultura sensível à presença de metais pesados e 

à salinidade e, por isso, também utilizada com planta indicadora. 

Neste trabalho foram utilizadas duas culturas hortícolas: a couve e a alface. A escolha de 

culturas hortícolas resultou da escassez nacional em produtos hortícolas biológicos, que da 

área total no MPB (6,1% da SAU total) em 2005, apenas 0,7% estava destinada à produção de 

culturas hortícolas e plantas aromáticas e medicinais (IDRHa, 2007), e para os quais existe 

um mercado potencial em crescimento. 

Os ensaios decorreram ao ar livre numa parcela de terreno da Estação de Hortofloricultura da 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), Quinta de Castro, Vairão 

(41º20’N, 8º40’O, h = 70m). O solo onde foi instalado o ensaio pertence à unidade dos 

Cambissolos dístricos da Base de Referencia Mundial para Recursos de Solos (WRB) (FAO, 

1998). 

De acordo com a classificação racional de Thornthwaite (Thornthwaite, 1948) o clima da 

região é do tipo húmido, mesotérmico, moderada deficiência de água no Verão, grande 

excesso de água no Inverno e nula ou pequena concentração da eficiência térmica 

(B3B’2s2a’). As precipitações médias anuais variam entre 1000 a 1250 mm sendo as 

precipitações no período de Maio a Setembro de 200 a 240 mm. A temperatura média anual 

varia entre 8,3 e 10,0 ºC. O Inverno é temperado, com período livre de geadas superior a 7 

meses com cerca de 4 a 5 ocorrências anuais37.  

A caracterização física e química do solo foi efectuada no extracto aquoso na proporção 1:5 

(p/v) (Payot et al., 1983; Ryser et al., 1995). A extracção do fósforo de reserva foi feita pelo 

método do lactato de amónio (LQARS, 1977). No doseamento dos nutrientes usou-se o 

método da destilação após redução pelo sulfato ferroso para o azoto mineral (Payot et al., 

1983), a colorimetria para o fósforo, a fotometria de chama para o sódio e potássio e a 

espectrofotometria de absorção atómica de chama para o cálcio, magnésio e micronutrientes. 

A determinação da capacidade de retenção de água no solo foi efectuada através dos métodos 

da câmara de pressão a 0,3 bar e a 15 bar (Silva, 1967a). Na determinação da densidade 

aparente utilizou-se o método de Keen e Raczkowski modificado (Silva, 1957) e na 

determinação da classe textural o método da pipeta (Silva, 1967b). 

A fertilidade do solo utilizado no ensaio, de classificação textural – franco e com uma 

capacidade de retenção de água e nutrientes considerada média, está expressa na Tabela 3.2. 

                                                 
37 Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), série 1951-1980. 
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Tabela 3.2 – Caracterização química e física do solo utilizado no ensaio. 

Determinações Unidades Resultados 
pH  5,2 
Matéria orgânica (MO) g.kg-1 28,0 
N mineral mg.kg-1 4,0 
Fósforo (P2O5) (H20) mg.kg-1 1,0 
Fósforo (P2O5) (ER) mg.kg-1 77,0 
Potássio (K2O) mg.kg-1 12,0 
Cálcio (Ca) mg.kg-1 13,0 
Magnésio (Mg) mg.kg-1 4,0 
Sódio (Na) mg.kg-1 10,0 
Condutividade eléctrica (CE) 25ºC mS/cm 0,13 
CTC cM. kg-1 104,0 
pF1,7 (C.C) g. kg-1 221 
Massa volúmica g. cm-3 1,19 
Elementos grosseiros % 14,5 
ER – método de Egnér- Rihem (método do lactato de amónio) 

 

Relativamente ao fósforo não são apresentados resultados devido a problemas laboratoriais 

que não foram solucionados em tempo útil para a sua inclusão neste trabalho. 

 

3.3.1 Ensaio de campo da couve 

Foi objectivo deste ensaio avaliar o valor fertilizante sobre a produção da cultura da couve 

repolho (Brassica oleracea L. var. capitata cultivar Duchy) do compostado de bagaço e 

cangaço (BC) comparativamente a outros dois resíduos orgânicos de diferentes origens: 

compostado de RSU de recolha selectiva (N) e lama de ETAR doméstica (L).  

 

Fertilização e correcção do solo 

No solo da parcela do ensaio, de área 224,4 m2, procedeu-se a uma prévia correcção da 

fertilidade de acordo com os valores de referência para a cultura adoptada (Brassica oleracea 

L. var. capitata cultivar Duchy) e com base nos valores médios de exportação de nutrientes 

(Tabela 3.3), mediante a adição de correctivos e adubos autorizados no modo de produção 

biológica. Assim, na parcela do ensaio foram adicionados: 37,5 kg de Corbigran (80% 

CaCO3), 50 kg de Dix N10 (10-3-3), 26,7 kg de Patent-PK (0-12-15) e 13,3 kg de Patentkali 

(0-0-30). 
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Tabela 3.3 – Caracterização físico-química do solo utilizado no ensaio e coeficientes técnicos para 
recomendação da fertilização da cultura da couve-repolho. 

Parâmetros  Unidades Resultados 
Valores 

recomendados no 
solo (mg/kg)  

Valores médios de 
exportação da cultura 

da couve (g/m2) (2) 

pH  5,2 6,5-8,0(1)  
Matéria orgânica (MO) g.kg-1 28,0   
N mineral mg.kg-1 4,0 50,0(2) 12,0 
Fósforo (P2O5) (H20) mg.kg-1 1,0 40,0(2) 8,0 
Fósforo (P2O5) (ER) mg.kg-1 77,0   
Potássio (K2O) mg.kg-1 12,0 90,0(2) 15,0 
Cálcio (Ca) mg.kg-1 13,0  15,0 
Magnésio (Mg) mg.kg-1 4,0 25,0(2) 2,5 
Sódio (Na) mg.kg-1 10,0   
Condutividade eléctrica (CE) 25ºC mS/cm 0,13 1-3(1)  
(1) Santos, 1996 
(2) Simões, 1997 

 

Aplicação das matérias fertilizantes 

Após a correcção da fertilidade do solo, os compostados de bagaço e cangaço (BC) e RSU 

(N) e a lama de ETAR doméstica (L) foram aplicados ao solo de cada unidade experimental 

em doses equivalentes a 5, 15 e 45 toneladas de matéria seca/ha (Tabela 3.4).   

 
Tabela 3.4 - Doses de compostado experimental (BC), compostado de RSU (N) e de lama (L) aplicados por 
talhão (unidade experimental). 

Tratamento Ton ms/ha  kg ms/ m2 kg ms/talhão kg mf/talhão 1

BC5 5 0,5 1,5 5,36 
BC15 15 1,5 4,5 16,1 
BC45 45 4,5 13,5 48,2 
N5 5 0,5 1,5 1,8 
N15 15 1,5 4,5 5,3 
N45 45 4,5 13,5 16,0 
L5 5 0,5 1,5 6,8 
L15 15 1,5 4,5 20,4 
L45 45 4,5 13,5 61,1 
1 Humidade dos compostados BC: 72%; compostado RSU (N): 15,7% e lama de Etar doméstica 
(L): 77,9% 
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Para reduzir os danos causados pela mosca da couve (Delia radicum) utilizaram-se 

armadilhas cromotrópicas amarelas em placas e discos plásticos de protecção do colo da 

planta.  

 

Delineamento experimental 

Para avaliar o efeito na planta e no solo das diferentes matérias orgânicas em estudo 

estabeleceu-se um delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. Foram avaliados 3 

materiais orgânicos de diferentes origens (BC, RSU e Lamas de ETAR), em 3 doses de 

aplicação equivalentes a 5, 15 e 45 ton MS/ha tendo ainda sido estabelecido uma modalidade 

testemunha sem aplicação de qualquer MO. O ensaio é constituído por 10 tratamentos por 

bloco que foram casualizados dentro de cada bloco, a que correspondem 40 unidades 

experimentais38 (Figura 3.3). 

Procedeu-se à análise de variância dos resultados obtidos com as diferentes matérias 

orgânicas, verificando-se a significância dos factores em análise entre (ver adiante análise 

estatística): 

- Doses diferentes de aplicação da mesma matéria orgânica e 
- Matérias orgânicas diferentes para a mesma dose 

para as seguintes variáveis agronómicas: 

- Efeito na produtividade; 
- Efeito na qualidade alimentar e 
- Efeito na fertilidade química do solo 

Na avaliação dos efeitos relacionados com a qualidade alimentar da cultura foram analisados 

os compostos cuja metodologia de análise pode ser consultada na Tabela 3.6. Por motivos 

orçamentais, eliminou-se a análise das plantas correspondentes ao bloco 4 e a dose de 

aplicação de 5 ton/ha. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 40 unidades experimentais: [1 testemunha + (3 origens de compostado x 3 doses aplicação)] x 4 repetições 
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Tabela 3.6 - Parâmetros e métodos utilizados na análise de compostos relacionados com a qualidade alimentar da 
couve-repolho. 

Parâmetro Método 
Hidratos de carbono totais (1)

Proteína total Método de Kjeldahl 
Humidade  Secagem a 102ºC 
Cinza total Incineração a 550ºC 
Ácido ascórbico AOAC 967.21 (volumetria com 2,6-dicloroindofenol) 
Nitratos  EN-12014-2 
Clorofilas  Método Espectrofotométrico. Extracção com acetona 80% 
Carotenóides  Método Espectrofotométrico. Extracção com acetona 80% 

1 Método não disponibilizado pelo laboratório responsável pelas análises. 
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Figura 3.3 – Delineamento experimental do ensaio do valor fertilizante com couve com casualização dos 
tratamentos por bloco experimental. Pormenor da distribuição das plantas na unidade experimental. 

Área da parcela: 224,4 m2 (1000 plantas); Distância entre blocos (passeio) 1m, distância entre unidades 
experimentais intra-bloco 0,6m; 

Unidades experimentais com dimensão de 3 m2 (1,5m x 2m), com 25 plantas por unidade experimental, sendo 9 
plantas úteis (centrais). Compasso de plantação: 0,3m x 0,4m;  

Legenda: (BC: compostado de bagaço e cangaço; N: compostado de RSU; L: lama de Etar doméstica). 
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3.3.2 Ensaio de campo da alface 

Neste segundo ensaio foi testado o compostado de cangaço (CFC1) com o objectivo de 

comparar o seu valor fertilizante na produção da cultura da alface e na fertilidade do solo 

relativamente a um compostado de RSU de recolha selectiva (N). A escolha da cultura da 

alface esteve associada à necessidade de se optar por uma cultura de ciclo cultural curto por 

escassez de tempo. 

À semelhança do ensaio anterior, na condução da cultura foram seguidas as exigências do 

modo de produção biológico (Regulamento CEE n.º 2092/91 (modificado)).  

Fertilização e correcção do solo 

A correcção da fertilidade do solo da parcela do ensaio, de área de 93,6 m2, foi efectuada com 

base na recomendação de fertilização expressa na Tabela 3.7 e de acordo com a exportação de 

nutrientes para a cultura adoptada, a alface (Lactuca sativa var. Estela). Assim, aplicaram-se 

na parcela do ensaio fertilizantes autorizados em modo de produção biológico, 

correspondentes a 14,79 kg de Dix N10 (10-3-3), 12,76 kg de Patent-PK (0-12-15) e 4,25 kg 

de Patentkali (0-0-30). 
 

Tabela 3.7 – Caracterização físico-química do solo utilizado no ensaio e coeficientes técnicos para 
recomendação da fertilização da cultura da alface. 

Determinações Unidades Resultados Valores de referência 
no solo (mg/kg) 

Valores médios de 
exportação da cultura 

da alface (g/m2) (2) 

pH  5,2 6,0-7,0(1)  
Matéria orgânica (MO) g.kg-1 28,0   
N mineral mg.kg-1 4,0 30,0 (2) 6,0 
Fósforo (P2O5) (H20) mg.kg-1 1,0 40,0(2) 2,0 
Fósforo (P2O5) mg.kg-1 77,0   
Potássio (K2O) mg.kg-1 12,0 90,0(2) 12,0 
Cálcio (Ca) mg.kg-1 13,0  3,5 
Magnésio (Mg) mg.kg-1 4,0 25,0(2) 1,0 
Sódio (Na) mg.kg-1 10,0   
Condutividade eléctrica (CE) 25ºC mS/cm 0,13 1-3(1)  
1 Santos, 1996 
2 Simões, 1997 

 

Aplicação dos compostados 

Após a correcção da fertilidade do solo, os compostados de cangaço (CFC) e RSU (N) foram 

aplicados ao solo de cada unidade experimental em doses equivalentes a 5, 15 e 45 toneladas 

de matéria seca/ha (Tabela 3.8).   
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A mistura das matérias fertilizantes com o solo foi realizada à profundidade de 15 cm com 

recurso a sacholas e ancinhos. 

 
Tabela 3.8 – Doses de compostado experimental (CFC1) e compostado de  RSU (N) aplicados por talhão 
(unidade experimental). 

Tratamento Ton ms/ha kg ms/ m2 kg ms/talhão kg mf/talhão (1)

CFC5 5 0,5 0,72 1,35 
CFC15 15 1,5 2,16 4,06 
CFC45 45 4,5 6,48 12,18 
N5 5 0,5 0,72 0,85 
N15 15 1,5 2,16 2,56 
N45 45 4,5 6,48 7,69 
1 Humidade compostado CFC: 46,8% e compostado RSU (N): 15,7%  

 

Ciclo cultural e colheita de amostras de terra do ensaio  

Foram plantas produzidas em tabuleiros e a transplantação efectuada no dia 2 de Julho de 

2007, data a partir da qual se procedeu à recolha de amostras de solo para avaliação do efeito 

induzido pelos compostados no solo. No delineamento experimental (ver adiante) 

apresentamos os aspectos agronómicos relacionados com o compasso e densidade de 

plantação. 

 
Tabela 3.9 – Datas referentes à condução da cultura da alface e de recolha de amostras de solo. 

Tarefas  Data  Dias após plantação (DAP) Destino das amostras 
Plantação 02/07/2007   
1ª recolha  24/07/2007 22 Análise de terra 
2ª recolha  04/10/2007  94 Análise de terra 
Colheita 27/09/2007 87 Análise da planta 

 

Pragas e doenças 

As roscas (Agrotis spp.) são apontadas como uma das principais pragas da cultura da alface. 

O meio de luta utilizado no seu combate foi o Bacillus thuringiensis. O controlo das restantes 

pragas foi realizado mediante a colocação de armadilhas cromotrópicas amarelas, em placa. 

 

Delineamento experimental 

Para avaliar o efeito na planta e no solo dos dois compostados em estudo estabeleceu-se um 

delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. Foram avaliados 2 compostado de 

diferentes origens (CFC e RSU), em 3 doses de aplicação equivalentes a 5, 15 e 45 ton MS/ha 

tendo ainda sido estabelecido uma modalidade testemunha sem aplicação de compostado. O 
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ensaio é constituído por 7 tratamentos por bloco que foram casualizados dentro de cada bloco, 

a que correspondem 28 unidades experimentais39 (Figura 3.4). 

Procedeu-se à análise de variância dos resultados obtidos com os compostados, verificando-se 

a significância dos factores em análise entre (ver adiante análise estatística): 

- Doses diferentes de aplicação do mesmo compostado e 
- Compostados diferentes para a mesma dose 

para os seguintes aspectos: 

- efeito na produtividade; 
- efeito na qualidade alimentar e 
- efeito na fertilidade química do solo 

Os parâmetros e a metodologia seguida para a análise de compostos relacionados com a 

qualidade alimentar da cultura são os mesmos referidos para a cultura da couve-repolho (ver 

Tabela 3.6). A análise de variância foi realizada, pelos motivos já referidos, eliminando, neste 

ensaio, apenas o bloco 4. 
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Figura 3.4 – Delineamento experimental do ensaio do valor fertilizante com alface com casualização dos 
tratamentos por bloco experimental. Pormenor da distribuição das plantas na unidade experimental. 

Área da parcela: 93,6 m2 (1000 plantas); Distância entre blocos (passeio) 1m, distância entre unidades 
experimentais intra-bloco 0,6m; 

Unidades experimentais com dimensão de 1,44m2 (1,2m x 1,2m), com 25 plantas por unidade experimental, 
sendo 9 plantas úteis (centrais). Compasso de plantação: 0,24m x 0,24m; 

Legenda: (CFC: compostado de cangaço, folhas de plátano e fracção sólida de chorume; N: compostado de 
RSU).  
                                                 
39 28 unidades experimentais: [1 testemunha + (2 origens de compostado x 3 doses aplicação)] x 4 repetições 
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3.4 Avaliação da qualidade das matérias orgânicas fertilizantes 

3.4.1 Análises químicas 

Procedeu-se à caracterização química de acordo com protocolo do Laboratório de Química da 

Divisão de Experimentação, Qualificação e Apoio Laboratorial (DEQAL) da DRAP-Norte 

(Tabela 3.10). 

 
Tabela 3.10 – Parâmetros e métodos utilizados para a caracterização química das matérias fertilizantes utilizadas. 

Parâmetro (unidade) Método 

Humidade (%) Secagem em estufa, até peso constante, à temperatura de 
105º C; 

Carbono orgânico (%) Método de Tinsley (Tinsley, 1950) 
Matéria orgânica (%) Carbono orgânico*1,724 
Azoto total (% N) Método de Kjeldahl 
Azoto amoniacal (ppm N) Método do arrastamento pelo vapor (Bremner, 1965) 
Azoto nítrico (ppm N) Método da liga de Devarda (Bremner, 1965) 

pH Leitura directa na suspensão aquosa amostra e água 
desionizada, na proporção 1:5 (p/v) 

Condutividade eléctrica (mS/cm) Leitura directa na suspensão, na proporção 1:5 (v/v) 

Fósforo (% P2O5) 
Após digestão nítrico-perclórica (Miller, 1988), doseamento 

por espectofotometria de absorção molecular 

Restantes elementos minerais  Após digestão nítrico-perclórica (Miller, 1988), doseamento 
por espectofotometria de absorção atómica de chama 

  

3.4.2 Grau de higienização 

As análises microbiológicas para monitorização do grau de higienização incidiram na 

pesquisa das bactérias Escherichia coli e Salmonela sp., referidas na Decisão da Comissão n.º 

2006/799/CE, para atribuição do rótulo ecológico comunitário aos correctivos do solo e na 

Decisão da Comissão n.º 2007/64/CE, para atribuição do rótulo ecológico comunitário aos 

suportes de culturas. Na ausência de métodos específicos para os resíduos orgânicos 

adoptaram-se os métodos que constam nas normas de qualidade alimentar. Para a pesquisa de 

Escherichia coli utilizou-se a fermentação em tubos múltiplos, interpretando-se os resultados 

pela “tabela de McCrady”40. Para a Salmonela sp., foi realizado o pré-enriquecimento, 

seguido de isolamento em placa e posterior confirmação sorológica e bioquímica41.  

 

 
                                                 
40 NP 4396 (2002). Norma Portuguesa para Microbiologia alimentar. Regras Gerais para contagem de Eschericia Coli. Método corrente. 
Instituto Português da Qualidade. 
41 NP 870 (1988). Norma Portuguesa para Microbiologia alimentar. Alimentos para animais. Pesquisa de Salmonella. Instituto Português da 
Qualidade. 
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Tabela 3.11 - Análises microbiológicas. 

 

3.4.3 Testes biológicos 

3.4.3.1  TESTE DE GERMINAÇÃO EM PLACA 

O teste de germinação em placa foi realizado segundo a metodologia citada por Brito (1997). 

De acordo com a referida metodologia as amostras dos compostados são previamente secas ao 

ar e crivadas (<5 mm). Neste teste procede-se à germinação de sementes de alface (Lactuca 

sativa L. var. Nadine) em diferentes concentrações de extractos aquosos dos compostados. 

Os extractos aquosos são preparados através de agitação mecânica das amostras com água 

destilada pré-aquecida a 60ºC, utilizando um agitador rotativo a 200 rpm, durante 3 horas e 

filtragem através de papel de filtro Whatman n.º 2 dos extractos obtidos por agitação. Dos 

extractos aquosos, pipetam-se 3 ml para placas de Petri (9 mm de diâmetro), previamente 

forradas com discos de papel de filtro (Whatman n.º 42). Finalmente, distribuem-se 40 

sementes de alface (Lactuca sativa L. var. Nadine) por placa de Petri, posteriormente seladas 

com parafilme para controlo da humidade e colocadas numa estufa regulada para a 

temperatura de 28ºC.  

Os ensaios são completamente casualizados, com três repetições por tratamento e, com 

estrutura factorial dos tratamentos, sendo estes correspondentes aos extractos aquosos com 

concentrações crescentes (0, 10, 20, 30 e 40% v/v) em relação à água, de cada amostra em 

estudo. As sementes são mantidas no escuro, excepto durante os períodos de examinação para 

contagem. A percentagem de germinação é registada diariamente, até não se verificar a 

germinação de qualquer semente. 

Este método não propõe um critério de avaliação para a percentagem de germinação, pelo que 

a avaliação da maturidade das matérias fertilizantes foi realizada segundo Brinton (2000) e 

CMR (2003). Segundo os mesmos autores a avaliação da maturidade de compostados pode 

ser avaliada considerando que: 

- uma taxa de germinação > 90% indicam um composto bem maturado, 

Agentes patogénicos Decisão da Comissão n.º 2006/799/CE e Decisão da Comissão n.º 2007/64/CE 

Salmonela spp. Ausente em 25g 
Escherichia coli < 1000 NPM/g (NPM: número mais provável) (1) 

Ovos de helmintas Ausentes em 1,5g (2)

1 Para os produtos cujo teor orgânico deriva exclusivamente de resíduos verdes, de jardins ou de parques. 
2 Para os produtos cujo teor orgânico não deriva exclusivamente de resíduos verdes, de jardins ou de parques. 
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- entre 80 e 90% um composto maturado e  
- inferior a 80%, um composto imaturo. 

 

3.4.3.2  TESTE DE CRESCIMENTO  

Neste trabalho os testes de crescimento seguiram a metodologia definida por Gutezeichen 

Kompost RAL-GZ 215 (1992) proposta por Souteiro e Baptista (2001). De acordo com o 

referido método as amostras previamente crivadas (malha 10 mm), são adicionadas a turfa de 

pH corrigido, nas proporções de 25% e 50% (v/v) e as misturas são adequadamente 

fertilizadas com uma solução nutritiva que veicula 65 mg de N-P-K. As misturas são 

introduzidas em vasos de 500 ml de capacidade e à superfície distribuem-se 50 sementes de 

cevada (Hordeum vulgare L.).  

O ensaio finaliza quando, na maioria dos vasos da modalidade testemunha (100% turfa, MT), 

a maioria das primeiras folhas definitivas apresentam maior desenvolvimento do que as 

cotiledonares. No final do ensaio avalia-se a produção de biomassa na parte aérea da cevada, 

registando-se o peso em verde (MV) e em seco (MS) após secagem a 60ºC. 

A presença de eventual fitotoxicidade é avaliada com base nos valores médios de biomassa de 

cevada produzida nas modalidades 25% (M25) e 50% (M50) comparativamente com 

biomassa da cevada obtida na modalidade testemunha (MT). Para a interpretação dos 

resultados (Tabela 3.12), a produção de biomassa de cevada (MS) obtida nas modalidades 

M25 e M50 é expressa em percentagem da produção de biomassa de cevada (MS) da 

testemunha (MT). 

 
Tabela 3.12 – Interpretação dos resultados de PRB (%) de acordo com a proposta de Souteiro e Baptista (2001). 

Situação PRB (%) Interpretação 
M25 M50 

Situação A > 90 > 90 O composto apresenta óptima qualidade e pode ser usado como 
substrato de suporte de culturas. 

Situação B > 90 < 90 
O composto está suficientemente maturado para ser usado como 

correctivo orgânico do solo mas não pode ser usado como constituinte 
de suporte de culturas. 

 Situação C < 90 <90 O composto não apresenta qualidade para ser usado como correctivo 
orgânico e a sua utilização é restrita. 

M25: modalidade com 25% turfa (v/v); M50: modalidade com 50% turfa (v/v)  
PRB (%): produção relativa de biomassa 

 

Para a avaliação do efeito das diferentes matérias orgânicas fertilizantes na produtividade das 

plantas (biomassa produzida), recorremos a um delineamento completamente aleatório com 3 
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repetições. As duas doses de matéria orgânica 25 e 50% foram comparadas com a modalidade 

testemunha apenas com turfa como substrato. Procedeu-se à análise de variância dos 

resultados da biomassa obtida em cada modalidade verificando-se a significância dos factores 

em análise conforme referido na análise estatística (ver adiante).  

 

3.5 Análise estatística  

A análise de variância foi precedida da verificação dos pressupostos necessários à sua 

realização: amostragem casual, que os dados provêm de populações com distribuições 

normais (teste Kolmogorov-Smirnov) e com variâncias idênticas (teste Levene). A 

significância dos valores de F calculados, para os factores e interacções, foi estabelecida para 

probabilidades inferiores a 5% (*), a 1% (**) e a 0,1% (***), considerando-se como 

significativos, muito significativos e altamente significativos, respectivamente. Para as 

respostas aos factores e interacções cujas médias revelaram diferenças significativas na 

análise de variância, procedemos à avaliação estatística dessas diferenças com a realização do 

teste de Duncan, com uma probabilidade de erro de 5 %. 

Na análise dos dados recorremos ao programa SPSS 16.0 for Windows. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação da qualidade de matérias fertilizantes orgânicas em 
comercialização 

O alerta para a necessidade de um controlo mais rigoroso da qualidade ao nível dos 

fertilizantes orgânicos presentes no circuito comercial na região do Entre-Douro e Minho foi 

referido em trabalhos anteriores, nomeadamente Oliveira (2004) e Vasconcelos (2005). 

Segundo Vasconcelos (2005), os fertilizantes orgânicos comercializados avaliados revelam 

que na sua grande maioria se aplicados ao solo podem provocar toxicidade, inibindo a 

germinação ou o crescimento de plantas contrariando por vezes as indicações fornecidas nos 

rótulos. 

Numa primeira fase comparamos a designação dos rótulos em termos de classificação com a 

legislação disponível sobre o assunto. Numa segunda fase comparamos as características das 

matérias fertilizantes referidas no rótulo com os resultados laboratoriais efectuados. 

Classificação dos fertilizantes orgânicos 

A legislação em vigor (NP 1048) classifica os fertilizantes orgânicos em correctivos e adubos 

com base nos teores de azoto, fósforo, potássio e matéria orgânica. Sob a designação de 

adubos orgânicos são comercializados produtos que têm de obedecer a determinados 

requisitos (Tabela 4.1). 

 
Tabela 4.1- Classificação dos fertilizantes orgânicos (NP 1048). São indicados os teores mínimos (% em peso do 
produto comercial) para a classificação enquanto adubo. 

Adubo orgânico  
(segundo NP 1048 de 1990) 

N 
orgânico P2O5 K2O N+P2O5+K2O Matéria 

orgânica 
Adubo orgânico azotado >3% - - - >50% 
Adubo orgânico azotado NPK >2% >2% >2% >10% >50% 
Adubo orgânico NP >2% >3% - >6% >50% 
Adubo orgânico NK >3% - >6% >10% >50% 

 

Nas Tabelas 4.2 e 4.3 são apresentadas as informações disponíveis nos rótulos das matérias 

fertilizantes orgânicas avaliadas, em função da sua designação como correctivo ou adubo 

orgânico, em relação às menções obrigatórias segundo a legislação em vigor. Refere-se 

contudo a opção de integrar as matérias fertilizantes cuja designação no rótulo consta, 

simplesmente, fertilizante orgânico, no grupo dos correctivos orgânicos. 

Como anteriormente referido, 50% das matérias orgânicas fertilizantes avaliadas (AB1, AB3, 

CV2, CV4 e CV5) apresentam no rótulo a designação de adubo orgânico. Pela observação da 



102 
 

Tabela 4.2 constatamos que a designação de adubos orgânicos referidas nos rótulos de 

algumas das matérias fertilizantes analisadas, não coincide com esta designação quando se 

comparam os valores com os valores da NP 1048 referidos na Tabela 4.1. De acordo com as 

informações do rótulo apesar de para todas as matérias fertilizantes orgânicas o teor de azoto 

orgânico se encontrar dentro dos limites exigidos pela referida norma, para uma classificação 

como adubo orgânico, no caso dos adubos AB1 e CV4 a soma dos teores de azoto, fósforo e 

potássio é inferior aos limites exigidos. Assim 2 matérias fertilizantes (AB3 e CV5) de acordo 

com a NP 1048 podem ser classificadas, tal como refere no rótulo, como adubos orgânicos, o 

que representa que cerca de 60% dos materiais orgânicos em estudo com designação de adubo 

orgânico estão incorrectamente designados, uma vez que a inexistência de informação no 

rótulo do fertilizante orgânico CV2 não nos permite fazer qualquer tipo de comentário a este 

nível. No entanto, refira-se que no caso das matérias orgânicas fertilizantes AB1 e CV4 os 

valores que constam no rótulo estão muito próximo dos valores limites e a sensibilidade das 

análises laboratoriais pode não ser suficiente para detectar as pequenas diferenças. 

 
Tabela 4.2 – Informações apresentadas nos rótulos dos fertilizantes orgânicos com a designação de adubo 
orgânico. 

Teores a declarar nos 
adubos agrícolas segundo a 

Portaria 1322/2006  

Fertilizantes orgânicos 
Unidade total % (m/m) 

AB1 AB3 CV2 CV4 CV5 
Matéria orgânica 70 60  65 65 
Nutrientes principais      

Azoto total (N) 3 5  4 3,5 
N nítrico      

N amoniacal    0,4  
N orgânico 2,7 5  3 5 

N ureico      
Fósforo (P2O5) 2,7 6  2,5 3 
Potássio (K2O) 2,7 3,5  2,3 3 

Nutrientes secundários      
Enxofre (S)  2     
Sódio (Na)      
Cálcio (Ca) 8 12    

Magnésio (Mg) 7 0,8  1,1 1,3 
Micronutrientes       

Boro (B)  0,01  * * 
Cobalto (Co)      

Cobre (Cu)    *  
Ferro (Fe) 2 0,04  * * 

Manganês (Mn) 0,09 0,02  * * 
Molibdénio (Mo)    * * 

Zinco (Zn) 0,02 0,03  * * 
Outras menções de 

identificação obrigatórias      

Menção Adubo orgânico Adubo orgânico Adubo orgânico Adubo orgânico Adubo orgânico 
Tipo de adubo NPK com ferro     

Matérias-primas 85% estrume de 
ovelha  Origem vegetal 100% estrume 

galinha  

Forma de apresentação Peletizado granulado granulado  peletizado 
Outras características      

Humidade  (%) 25 10   12 
pH 7   7 6,5 

Massa bruta 40kg  25kg   
Identificação responsável 
pela colocação no mercado sim  sim   
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Acresce ainda que os fertilizantes orgânicos que não constem do Anexo I do Regulamento CE 

n.º 2003/2003, nem da norma portuguesa NP 1048, como é o caso das matérias orgânicas 

fertilizantes por nós avaliadas dada a sua proveniência, isto é, provenientes de compostagem, 

terão de obedecer ao enquadramento legal disposto na Portaria n.º 1322/2006 (Anexo 1) para 

que possam ser comercializadas. No entanto, verifica-se que a rotulagem presente nas 

matérias fertilizantes orgânicas designadas como adubos é incompleta relativamente às 

menções obrigatórias dispostas na referida portaria. 

Relativamente às matérias fertilizantes orgânicas com indicação de fertilizante/correctivo 

orgânico, nomeadamente AB2, AB4, AB5, CV1 e CV3 (50% das amostras avaliadas), 

verificamos que nenhuma cumpre a legislação em vigor (Tabela 4.3) em termos de 

classificação dos fertilizantes orgânicos. 

 
Tabela 4.3 – Informações apresentadas nos rótulos dos fertilizantes orgânicos com a designação de correctivo 
orgânico. 

 

Teores a declarar nos 
correctivos agrícolas 
segundo a Portaria 

1322/2006  

Unid. 
Fertilizantes orgânicos  

AB2 AB4 AB5 CV1 CV3 

Matéria orgânica total % 91  40 42 67 72 
Razão C/N  14   6 9 
Azoto total (N) % 3,0 1,4 1,6 5 4,3 
Fósforo total (P2O5) % 0,5 1,8 3,2 3,3 3,2 
Potássio total (K2O) % 2,3 1,4 1,5 2,2 3,2 
Cálcio  total (CaO) % 0,6  14,4 9 2,1 
Magnésio total (MgO) % 0,4   1 1,0 
Enxofre  %    0,5  
Boro total (B) mg kg-1    35 45 
Cobre total (Cu) mg kg-1 78    80 110 
Zinco total (Zn) mg kg-1 17   200 420 
Cádmio total (Cd) mg kg-1      
Crómio total (Cr) mg kg-1      
Chumbo total (Pb) mg kg-1      
Níquel total (Ni) mg kg-1      
Mercúrio Total (Hg) mg kg-1      
Salmonella     0 * 
E. Coli     0 * 
Materiais inertes %   *   
Infestantes n.º/l   * * * 

Outras menções de 
identificação obrigatórias       

Menção  Fertilizante 
orgânico composto Correctivo orgânico Fertilizante 

orgânico 
Fertilizante 

orgânico 
Tipo de adubo       

Matérias-primas    

50% estrume vaca, 
25% estrume 

galináceo e 25% 
estrume ovelha 

  

Forma de apresentação  Peletizado granulado   granulado 
Outras características       

Humidade  % 12  35  12 
pH  6 7,74 7,5 7 6,4 

Massa bruta  40 litros 25kg 25kg 25kg 25kg 
Identificação responsável 
pela colocação no mercado       



104 
 

4.1.1 Análises químicas 

Os cálculos efectuados com base nas análises químicas realizadas (Tabela 4.4) permitiram 

concluir que segundo a legislação em vigor, dos fertilizantes orgânicos avaliados com a 

indicação no rótulo de adubo orgânico (AB1, AB3, CV2, CV4 e CV5), apenas o fertilizante 

orgânico CV4 poderá ser incluído nesta categoria. Efectivamente, os fertilizantes orgânicos 

AB1, AB3 e CV2 apresentam um teor de matéria orgânica inferior a 50% e o fertilizante CV5 

apresenta um teor em azoto orgânico inferior a 2%, contrariando os requisitos mínimos 

estabelecidos na NP 1048 em relação a estes parâmetros. Desta forma, 80% das amostras 

analisadas são correctivos e não adubos, contrariando as informações indicadas na rotulagem. 

De acordo com os valores de referência que constam na Proposta de Regulamentação sobre 

Qualidade do Compostos para Utilização na Agricultura (2001), todos os fertilizantes 

orgânicos comercializados testados, apresentam uma salinidade superior ao recomendável 

para a sua utilização como suporte de culturas, pelo que devem limitar-se ao uso como 

correctivos do solo.  

Quanto ao pH (Tabela 4.4), três dos fertilizantes analisados, AB4, CV2 e CV4 estão fora dos 

limites recomendados pela referida proposta, sendo o CV2 extremamente ácido (valor 2,5) e 

os restantes alcalinos (valor> 9). No caso dos fertilizantes orgânicos AB4 e CV4, devido ao 

pH mais elevado (9,0 e 9,4, respectivamente) a tendência para a formação de amoníaco é 

superior (Santos, 1996), assim como a redução da biodisponibilidade de fósforo e 

micronutrientes (Marschner, 1986). O efeito alcalinizante revelado pelos fertilizantes AB4 e 

CV4 pode contudo ser uma vantagem em solos ácidos como os que predominam no Noroeste 

de Portugal. 

Observa-se na Tabela 4.4, que com excepção do fertilizante AB2 o teor em azoto amoniacal 

dos restantes fertilizantes orgânicos para além de ser superior ao limite de 400 mg.kg-1 

aconselhado por Santos (1996), ultrapassa inclusive o valor limite proposto por Stoffella e 

Kahn (2001) de 1000 mg kg-1. A presença de um elevado teor em amónia é indicador que o 

substrato orgânico poderá não estar estabilizado (Brito, 1994), e que pode provocar a 

toxicidade nas plantas. Este problema pode acentuar-se quando o pH é superior a 7,5-8 

(Stoffella e Kahn, 2001), o que acontece com os fertilizantes AB4 e CV7. 

No que diz respeito à relação C/N, com a excepção dos fertilizantes AB2, CV3 e CV5, todos 

apresentam relações C/N inferiores ao limite mínimo de referência, logo tendem a acumular 

altas concentrações de amónia, resultando em toxicidade para as plantas e numa eventual 

lixiviação (Bilitewski et al., 1994), caso não estejam devidamente estabilizados. 
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Relativamente ao teor de metais pesados, salienta-se o teor em cádmio observado no 

fertilizante CV2 muito superior aos valores de referência (Tabela 4.4). De acordo com a 

Proposta de Regulamentação sobre Qualidade do Compostos para Utilização na Agricultura 

(2001) este teor em cádmio é impeditivo que o mesmo possa ser rotulado em qualquer classe 

da referida norma. Os elevados teores em metais pesados, nomeadamente de cádmio, poderão 

ser responsáveis pela fitotoxicidade das culturas. 

Da observação da Tabela 4.4 é ainda possível constatar que os valores máximos permitidos 

para os metais pesados indicados no anexo II-A do Regulamento (CEE) n.º 2092 (modificado) 

são mais restritivos. Através da análise dos valores referidos pode afirmar-se que nenhum dos 

fertilizantes rotulados com indicação de utilização em Agricultura Biológica deverá, na 

realidade, ser utilizado neste modo de produção.  
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Tabela 4.4 - Caracterização físico-química das matérias fertilizantes orgânicas testadas. Valores de referência (reportados à matéria seca) encontrados na bibliografia da 
especialidade de acordo com o modo de produção.  

Determinação Unidade L.D. Resultados na matéria seca Valor 
Ref. 

V. máx.  
AB (7) AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 

Humidade a 100ºC. g.kg-1  154,0 108,0 122,0 175,0 143,0 75,0 77,0 79,0 127,9 88,0 <400 (1)  
Carbono orgânico g.kg-1  248,2 401,3 38,7 223,0 234,5 331,9 173,4 292,1 300,1 346,5   
Matéria orgânica g.kg-1  427,9 691,7 67,2 385,5 404,9 571,9 299,0 503,8 517,8 601,3 >300 (1)  

pH   7,2 6,1 7,5 9,0 7,7 7,5 2,5 7,1 9,4 6,1 5,5-8,5 (1)  
Condutividade eléctr. mS/cm  31,1 11,5 15,2 20,0 16,7 14,1 102,9 15,2 8,9 20,7 <2 (1)  

Azoto total (N) g.kg-1  31,4 23,2 48,3 34,1 32,4 38,5 38,9 25,1 37,6 23,6   
Azoto mineral (N) mg.kg-1  7828,6 465,3 3189,1 9035,2 4042,0 1223,8 25695,6 4286,6 5159,2 5106,4   

Azoto amoniacal (N) mg.kg-1  7043,7 372,2 2771,1 6898,2 3848,3 1223,8 25695,6 4073,8 2300,1 4805,9 <400 (5)  
Razão C/N   8 17 1 7 7 9 4 12 8 15 12-20 (6)  

Fósforo total (P2O5) g.kg-1  48,9 2,7 46,8 51,4 56,5 25,7 84,1 32,6 36,7 26,2   
Cálcio  total (CaO) g.kg-1  72,6 13,5 103,3 120,1 128,2 68,7 106,9 89,3 89,4 32,2   

Magnésio total (MgO) g.kg-1  11,2 7,2 12,3 12,6 13,2 11,9 6,8 12,1 12,6 10,6   
Potássio total (K2O) g.kg-1  29,3 28,5 30,4 26,8 23,9 25,8 29,5 30,2 30,2 32,9   

Sódio total (Na) g.kg-1  5,6 0,2 5,6 9,7 9,6 4 4,4 3,9 3,2 5,0   
Enxofre total (S) g.kg-1  25,9 3,6 5,8 8,7 9,7 4,1 65,4 5,3 5,3 4,0   

Cobre total (Cu) mg.kg-1  81,6 88,6 39,9 61,8 64,2 66,0 24,9 76,0 67,6 126,1 <100 (2) 
<200 (3) 70 

Ferro total (Fe) mg.kg-1  33788,4 775,7 2707,3 9018,2 8604,4 1013,0 2092,1 1185,7 1459,3 2071,3   
Manganês total (Mn) mg.kg-1  781,3 41,5 284,7 532,1 402,6 339,5 24,9 420,2 382,6 386,0   

Zinco total (Zn) mg.kg-1  384,2 33,6 413,4 352,7 357,1 410,8 122,4 401,7 403,2 378,3 <200 (2) 
<500 (3) 200 

Cádmio total (Cd) mg.kg-1 0,028 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 10,5 <L.D. <L.D. <L.D. <5 (4) 0,7 
Chumbo total (Pb) mg.kg-1 0,45 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <100 (2) 45 
Cobalto total (Co) mg.kg-1 0,12 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D.   
Crómio total (Cr) mg.kg-1 0,078 66,2 <L.D. <L.D. 27,9 29,2 <L.D. 62,8 <L.D. <L.D. <L.D. <100 (2) 70 
Níquel total (Ni mg.kg-1 0,14 35,5 <L.D. <L.D. 41,2 36,2 <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <50 (2) 25 

1 Souteiro e Baptista (2001); 5 Santos (1995); 
2 Compostos classe I, Souteiro e Baptista (2001); 6 Mustin (1987) 
3 Compostos classe II, Souteiro e Baptista (2001); 

7 Máximo permitido no modo de produção biológica Anexo II-A do Regulamento (CEE) 
n.º 2092/91 (modificado)

4 Compostos classe III, Souteiro e Baptista (2001);  
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4.1.2 Testes biológicos 

4.1.2.1 TESTE DE GERMINAÇÃO 

A Figura 4.1 revela o efeito do comportamento da germinação das sementes de alface em 

extractos aquosos com concentrações crescentes de extractos aquosos obtidos das matérias 

orgânicas fertilizantes em estudo (“compostados comerciais”).  

Verifica-se que nenhum fertilizante orgânico obteve percentagens de germinação superiores a 

90%, pelo que nenhum é considerado maturado e não fitotóxico (CMR, 2003; Brinton, 2000). 

A maior taxa de germinação observada registou um valor de 78,3% para o fertilizante AB3, 

na dose de aplicação mínima, a partir da qual se observou uma quebra acentuada da 

germinação. Os restantes fertilizantes orgânicos, mesmo nos extractos aquosos menos 

concentrados, 10% (v/v), apresentaram quebras de germinação bastante acentuadas e menores 

que 80%, pelo que são considerados fitotóxicos e não maturados (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 - Percentagem média (n=4) de germinação de sementes alface (Lactuca sativa L.) para concentrações 
crescentes de extracto aquoso de fertilizante orgânico. 

 

A observação da composição química dos fertilizantes orgânicos avaliados expressa na Tabela 

4.4 permite explicar os maus resultados obtidos. A alface é uma cultura considerada boa 

indicadora de fitotoxicidade, quer pela sua sensibilidade à presença de metais pesados 

(Stoffella e Kahn, 2001), quer pela sua sensibilidade à salinidade (Brito, 1997). Com efeito, a 

elevada concentração em sais veiculada pelos fertilizantes orgânicos é superior ao nível 

referido como limite de tolerância (1-3mS/cm) para a alface, e associada ao elevado teor em 

azoto amoniacal contido nos referidos fertilizantes, à excepção do fertilizante AB2, podem ter 
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sido os factores responsáveis pelo atraso ou inibição da germinação da alface. Elevados 

valores de sais conduzem a uma maior dificuldade das sementes em absorver água, inibindo a 

germinação, enquanto que condições de anaerobiose (meio aquoso) favorecem a 

transformação de azoto na forma amoniacal (N-NH4
+) em amoníaco (N-NH3) que se revela 

tóxico para as sementes, mesmo a baixas concentrações (Menguel e Kirby, 1987).  

   

4.1.2.2 TESTE DE CRESCIMENTO 

A comparação dos valores da produção de biomassa da cevada nas matérias orgânicas 

testadas em diferentes doses, é sempre inferior a 84,5% da biomassa produzida na modalidade 

testemunha. De acordo com este teste podemos afirmar que nenhum dos compostados 

testados apresenta qualidade para ser usado como correctivo orgânico pelo que a sua 

utilização deverá ser restrita (Figura 4.2). 

Figura 4.2 - Produção média (n=3) de biomassa de cevada (Hordeum vulgare L.) para 25% e 50% de mistura de 
fertilizante orgânico com turfa corrigida. 

 

No entanto o comportamento destes 10 fertilizantes é diferente, cinco (AB3, AB4, CV1, CV2 

e CV5) não permitem a germinação de qualquer semente de cevada para as modalidades M25 

e M50, quatro (AB1, AB5, CV3 e CV4) não inibem a germinação na modalidade M25 mas 

inviabilizam a germinação na modalidade M50, e apenas um deles (AB2) não inibe a 

germinação de sementes em ambas as modalidades.  

Estes efeitos podem ser em parte explicados pelos resultados das análises químicas obtidos 

para os fertilizantes orgânicos (Tabela 4.4). Efectivamente, todos os fertilizantes, com 

excepção dos fertilizantes AB2 e CV4, apresentam valores de condutividade eléctrica 
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superiores aos limites recomendados para a cevada (6-12 mS/cm) que associados ao facto de 

apresentarem teores em azoto amoniacal muito elevados, que no fertilizante orgânico CV2 

chega a atingir um valor 64 vezes superior ao recomendado por Santos (1996), podem ser 

responsáveis pela inibição da germinação e da fitotoxicidade apresentada pela cevada durante 

os testes de crescimento. 

As baixas relações C/N observadas (<10) para 80% das matérias fertilizantes (excepto AB2 e 

CV5) revelam que pela sua aplicação ao solo irá preponderar o processo de mineralização 

face ao processo de humificação e/ou imobilização. Como consequência poderá ocorrer 

libertação de azoto mineral com mais riscos de ocorrência de lixiviação e volatilização de 

amoníaco resultando na toxicidade das plantas (Bilitewski et al., 1994). De acordo com 

Mustin (1987) os microrganismos consomem 15-30 vezes mais carbono do que azoto para a 

formação do seu protoplasma, pelo que estes substractos orgânicos contêm um teor em azoto 

que excede as necessidades dos microrganismos. 

 

Síntese 

Foi possível verificar que das 5 matérias fertilizantes orgânicas designadas como adubos 

orgânicos (AB1, AB3, CV2, CV4 e CV5), 60% (os fertilizantes AB1, CV4 e CV2, este último 

por falta de informação no rótulo) não cumprem os requisitos da NP 1048 para que tal 

designação lhes seja atribuída. 

Relativamente às informações obrigatórias que deverão constar nos rótulos de fertilizantes 

orgânicos em comercialização conforme definidas na Portaria n.º 1322/2006, verificámos que 

10% das matérias fertilizantes (“adubo” CV4) referem o nome e o tipo de adubo, a origem das 

matérias-primas utilizadas, a forma de apresentação, o peso por embalagem e a identificação 

do responsável pela colocação no mercado; os rótulos das restantes matérias fertilizantes 

(90%) embora mais completos não satisfazem as menções de identificação obrigatórias, 

permitindo concluir que nenhuma das matérias fertilizantes por nós avaliadas cumpre a 

legislação em vigor em Portugal. 

Por outro lado é de salientar a discrepância encontrada entre as informações contidas nos 

rótulos, quando existem, e os resultados por nós obtidos.  

Na apreciação dos resultados da caracterização química das matérias fertilizantes orgânicas 

avaliadas e relativamente às que apresentam no rótulo a indicação de adubo orgânico, apenas 

o fertilizante CV4 (relembre-se que este não possui qualquer informação no rótulo relativa à 



110 
 

sua composição química) apresenta teores de matéria orgânica, azoto orgânico, fósforo e 

potássio dentro dos limites definidos pela norma NP 1048 para a classificação como adubo 

orgânico. Das restantes quatro matérias fertilizantes orgânicas três (AB1, AB3 e CV2) 

apresentam um teor em matéria orgânica inferior ao mínimo exigido (>50%) e uma (CV5) 

apresenta um teor de azoto orgânico inferior a 2%, isto é, inferior ao limite mínimo para este 

parâmetro. Ou seja, 80% das matérias fertilizantes orgânicas com indicação no rótulo de 

adubo orgânico são, na realidade, correctivos orgânicos.  

Ainda de acordo com os resultados das análises químicas e tomando como valores de 

referência os referidos na Proposta de Regulamentação sobre Qualidade do Compostos para 

Utilização na Agricultura (2001), concluímos que das 10 amostras analisadas: 

- 10% apresentam um teor em matéria orgânica inferior ao recomendado; 
- 30% apresentam valores de pH fora do limite recomendado;  
- 100% apresentam uma condutividade eléctrica que desaconselha a sua utilização como 

substratos para culturas; 
- 90% das amostras têm um teor em azoto amoniacal superior ao desejável; 
- 70% apresentam uma relação C/N inferior ao mínimo recomendado; 
- 10% das amostras apresentam um teor em cádmio superior aos valores de referência 

para serem classificados em qualquer uma das três classes propostas. 

Quanto às amostras das matérias fertilizantes orgânicas com indicação no rótulo de utilização 

em AB e de acordo com a legislação em vigor, cujos valores-limite para os metais pesados 

são mais restritivos, nenhuma das amostras analisadas está em conformidade para utilização 

em agricultura biológica. 

A evidência de que as matérias fertilizantes orgânicas comercializadas se aplicadas ao solo 

podem provocar toxicidade, inibindo a germinação ou diminuindo o crescimento de plantas 

foi, de acordo com os resultados das análises químicas, confirmada pelos testes biológicos, 

nomeadamente o teste de germinação e o teste de crescimento realizados. 

Na apreciação da qualidade das matérias fertilizantes orgânicas efectuada com base no teste 

de crescimento referido na Proposta de Regulamentação sobre Qualidade do Compostos para 

Utilização na Agricultura (2001) concluímos que 100% das amostras analisadas não têm 

qualidade para serem utilizadas como correctivos orgânicos. No entanto, os resultados do 

teste de crescimento evidenciaram comportamentos distintos entre as amostras: 50% das 

amostras inibem a germinação para as modalidades M25 e M50, 40% inibem a germinação 

apenas na modalidade M50 e, apenas 10% permitem a germinação em ambas as modalidades. 

Relativamente ao teste de germinação, considerando que percentagens de germinação 

inferiores a 90% são indicativas de compostados não maturados e fitotóxicos (Brinton, 2000; 
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CMR, 2003), os resultados revelaram que 100% das amostras analisadas induzem a quebra de 

germinação logo no extracto aquoso de 10% (v/v).  

A insuficiência dos resultados obtidos nos testes biológicos, leva-nos a supor que, os 

fertilizantes orgânicos avaliados, não sofreram qualquer tipo de tratamento biológico de 

estabilização da matéria orgânica e, como tal, apresentam todos os inconvenientes associados 

a compostados imaturos. Reflecte-se assim a falta de rigor que pode advir da utilização do 

termo composto em detrimento do termo compostado. Técnicas como a desidratação, a 

crivagem, a peletização e a adição de aditivos químicos permitem atenuar os maus odores e 

conferir características visuais de um compostado maturado (De Bertoli et al., 1986), mas em 

que a matéria orgânica não está necessariamente estabilizada. O ensacamento de compostados 

imaturos induz uma decomposição anaeróbia com a subsequente produção de substâncias 

tóxicas, como o álcool, metano e ácido acético (Barberis e Nappi, 1996) que inibem a 

germinação e o crescimento de plantas. A título de exemplo, referem-se as matérias 

fertilizantes orgânicas para as quais existe informação relativa às matérias-primas utilizadas, 

nomeadamente a AB1, AB5 e CV4, obtidas a partir de estrumes, em que os maus resultados 

não deverão supostamente ser atribuídos à natureza da matéria-prima, mas sim, como já 

referido, a uma ausência de um tratamento biológico eficiente da matéria orgânica, o que aliás 

é confirmado pela libertação de odores intensos a amoníaco. As matérias fertilizantes 

indicadas apresentam-se sob a forma de grânulos ou “peletes”, o que leva a deduzir que 

possam ter sido submetidos a uma desidratação prévia, possivelmente, com o objectivo de 

redução do volume e da actividade microbiana, assim como de facilitar a sua aplicação ao 

solo.  

A insuficiência de informação contida nos rótulos das matérias orgânicas em comercialização 

poderá ter efeitos económicos negativos, como consequência da falta de confiança por parte 

dos produtores na aquisição deste tipo de matérias fertilizantes, a qual assume particular 

importância no modo de produção biológico. Refira-se que, se por um lado o produtor hesita 

frequentemente na aquisição destes factores de produção dado o preço mais elevado, o facto 

da informação da sua constituição ser por vezes pouco clara, cria dúvidas sobre a sua 

permissão de utilização em AB. Por outro lado, cada vez mais o consumidor final pretende 

estar informado sobre todo o processo produtivo (ex: qualidade, ambiente, biodiversidade), 

situação que contrasta com a insuficiência da informação contida em alguns factores de 

produção, tal como foi demonstrado neste trabalho. 
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Por último, mas não menos importante, referimos os problemas ambientais e de saúde pública 

que podem advir da utilização de matérias fertilizantes orgânicas como as por nós avaliadas. 

Tais matérias constituem, efectivamente, potenciais fontes de contaminação e de poluição 

ambiental dos solos, das águas e do ar, bem como da qualidade alimentar com eventuais 

repercussões na saúde animal e/ou humana. Referimo-nos especialmente às elevadas 

quantidades de azoto amoniacal veiculada pelas matérias orgânicas em discussão, cujo 

desconhecimento implica, por parte dos produtores, uma contribuição involuntária para o 

aumento do risco de poluição e de contaminação causada por este nutriente, contrariando as 

orientações e directrizes estabelecidas pelo Código de Boas Práticas agrícolas (CBPA) 

(MADRP, 1997). 

Neste sentido, consideramos ser prioritário auxiliar os empresários agrícolas e os técnicos que 

prestam apoio aos agricultores, na tomada de medidas que visem racionalizar a prática de 

fertilizações e de todo um conjunto de operações e técnicas culturais que directa ou 

indirectamente interferem na dinâmica do azoto nos ecossistemas agrários, de forma a 

minimizar as suas perdas por volatização e lixiviação e, assim, preservar a qualidade do 

ambiente. Para tal será necessário um controlo efectivo não só dos produtos finais, mas 

igualmente do processo de produção, que poderá passar pela sensibilização de todas as partes 

envolvidas para esta necessidade.  
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4.2 Avaliação da qualidade dos compostados experimentais 

4.2.1 Avaliação química 

Na Tabela 4.5 pode observar-se a caracterização química dos compostados experimentais 

(BC, CFC1, CFC2 e CFC3), do compostado de RSU (N) e da lama (L). 

 
Tabela 4.5 - Caracterização físico-química dos compostados (BC, CFC1, CFC2 e CFC3), do compostado de 
RSU (N) e da lama de ETAR doméstica (L). 

Determinação Unidade L.D. 
Resultados na matéria seca 

Valor Ref.
Valor 

Max.AB 
(8) BC CFC1 CFC2 CFC3 N L 

Humidade a 100ºC. g.kg-1  720,0 468,0 296,0 269,0 157,0 779,0 <400,0(1)  
Carbono orgânico g.kg-1  318,0 345,9 369,3 355,7 264,5 384,62   
Matéria orgânica g.kg-1  550,0 597,7 636,4 612,9 456,7 665,16 >300,0 (1)  
pH   8,0 7,0 7,0 6,9 8,6 5,3 5,5-8,5 (1)  
Condutividade eléctr. mS/cm  3,28 11,47 11,47 8,14 20,57 3,54 <2(1)  
Azoto total (N) g.kg-1  12,0 13,0 15,9 15,7 22,7 36,20   
Azoto mineral (N) mg.kg-1  99,0 1573,3 920,5 487,0 871,9 2561,09   
Azoto amoniacal (N) mg.kg-1  48,0 233,1 224,4 225,7 788,9 1877,83 <400,0 (5)  
Razão C/N   27 27 23 23 12 11 12-20 (6)  
Fósforo total (P2O5) g.kg-1  2,1 9,0 9,1 7,7 15,0 16,29   
Cálcio  total (CaO) g.kg-1  24,2 39,3 31,3 25,6 39,9 23,98   
Magnésio total (MgO) g.kg-1  3,4 9,4 8,8 7,5 5,6 10,41   
Potássio total (K2O) g.kg-1  11,7 20,7 29,0 26,1 25,4 2,71   
Sódio total (Na) g.kg-1  - 2,3 2,1 1,9 1,1 1,81   
Enxofre total (S) g.kg-1  - 4,5 4,1 4,2 3,2    

Cobre total (Cu) mg.kg-1  38,3 67,8 83,8 95,8 52,2 185,52 <100(2)  
<1000(7) 70 

Ferro total (Fe) mg.kg-1  1273,0 4765,0 3009,9 2669,0 10242,0 11018,10   
Manganês total (Mn) mg.kg-1  133,0 238,7 223,0 162,8 164,9 81,45   

Zinco total (Zn) mg.kg-1  82,3 169,2 153,4 156,0 314,4 687,78 
<200(2)

<500 (3) 

<2500(7) 
200 

Cádmio total (Cd) mg.kg-1 0,028 <L.D. - - - <L.D. <L.D. 
<0,7(2)  
<20(7) 

 
0,7 

Chumbo total (Pb) mg.kg-1 0,45 7,7 - - - <L.D. <L.D. < 100 (2) 

<750(7) 45 

Cobalto total (Co) mg.kg-1 0,12 <L.D. - - - <L.D. <L.D.   

Crómio total (Cr) mg.kg-1 0,078 <L.D. - - - 20,2 19,0 <100 (2)

<1000(7) 70 

Níquel total (Ni) mg.kg-1 0,14 3,7 - - - <L.D. <L.D. <50 (2)

<300(7) 25 
1 Souteiro e Baptista (2001); 

4 Compostos classe III, Souteiro e Baptista (2001); 
2 Compostos classe I, Souteiro e Baptista (2001); 

5 Santos (1995); 
3 Compostos classe II, Souteiro e Baptista (2001); 

6 Mustin (1987) 

7 Decreto-Lei n.º 118/2006 
8 Máximo permitido no modo de produção biológica Anexo II-A 
do Regulamento (CEE) n.º 2092/91 (modificado) 
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Tomando como valores de referência os que constam na Proposta de Regulamentação sobre 

Qualidade do Compostos para Utilização na Agricultura (2001): 

- os valores de humidade estão acima do valor de referência para os compostados BC e 
CFC1; 

- o teor de matéria orgânica encontra-se acima do valor mínimo de referência para todos 
os compostados; 

- o pH dos compostados encontra-se dentro dos valores considerados limite para a 
aplicação dos mesmos ao solo; 

- a condutividade eléctrica de todos os compostados apresenta um valor superior a 2 ms 
cm-1. Com estes valores de condutividade desaconselha-se o uso dos compostados 
como suporte de culturas;  

- o compostado N apresenta um teor em zinco superior ao valor de referência para 
atribuição de rótulo de composto classe I. Com efeito, o teor de zinco do compostado 
N permite integrá-lo num compostado de classe II. A toxicidade do zinco pode resultar 
no atraso do crescimento e sintomas similares à deficiência em ferro (Stoffella e Kahn, 
2001).  

Segundo Santos (1996) o limite de azoto amoniacal no compostado deverá ser inferior a 400 

mg kg-1, pelo que valores como os apresentados pelo compostado N podem conduzir à 

libertação de amoníaco em doses tóxicas para as plantas. A presença de um elevado teor em 

azoto amoniacal é, como já referido, indicadora de que o substrato orgânico poderá não estar 

estabilizado (Brito, 1994), e que pode provocar a toxicidade nas plantas. Este problema 

tornar-se-á mais acentuado quando o pH é superior a 7,5-8 (Stoffella e Kahn, 2001), como é o 

caso do compostado N. 

Relativamente à relação C/N, os compostados experimentais apresentam valores ligeiramente 

acima dos valores de referência. Esta relação C/N elevada poderá induzir uma tendência para 

que, temporariamente, possa ocorrer uma diminuição do azoto disponível para as plantas 

(Santos, 2001) resultante da sua imobilização pela microflora que entra em competição com 

as plantas por este elemento (Bilitewski, 1994). Por outro lado, a estabilização dos materiais 

cuja constituição apresenta uma apreciável proporção de carbono (lenhina) não facilmente 

atacada pelos microrganismos sugerem que, pelo menos a curto prazo, tal não aconteça.  

Dado o objectivo de proceder à avaliação do valor agronómico dos compostados 

experimentais no modo de produção biológico, figuram na Tabela 4.5, os valores referentes à 

concentração máxima de metais pesados referidos no Anexo II-A do Regulamento (CEE) n.º 

2092/91 (modificado), relativo às matérias-primas autorizadas como fertilizantes e correctivos 

do solo em AB. Convém referir que apesar destes valores serem indicados apenas para 

produtos resultantes da compostagem de resíduos domésticos, exclusivamente vegetais ou 

animais, separados na origem, são por nós considerados úteis como indicador para a avaliação 
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da qualidade de compostados a utilizar em AB, já que no mesmo documento não é feita outra 

referência. Neste contexto: 

- o compostado BC apresenta teores de metais pesados inferiores aos limites máximos 
admitidos para um fertilizante orgânico em AB; 

- os compostado CFC1, CFC2 e CFC3 apresentam um teor em zinco inferior ao limite 
máximo admitido para um fertilizante orgânico em AB; 

- os compostados CFC2 e CFC3 apresentam um teor em cobre superior ao limite 
máximo admitido para um fertilizante orgânico em AB;  

- o teor de zinco restringe a utilização do compostado N em AB. 

Relativamente à lama (L), os teores de metais pesados observados são inferiores aos valores-

limite definidos pela legislação em vigor, pelo que pode ser utilizada na agricultura. 

A referência aos níveis de metais pesados dos compostados experimentais assume particular 

importância no contexto deste trabalho. Segundo Fernandes et al. (2005), a aplicação dos 

resíduos de bagaço e cangaço não tratados ao solo conduz ao aumento do teor em cobre, zinco 

e manganês no solo, que surgem nos resíduos em fresco, como consequência dos tratamentos 

fitossanitários realizados à vinha, sob formas disponíveis paras plantas, possibilitando 

problemas de fitotoxicidade com reflexos negativos no desenvolvimento vegetativo e na 

produção. No entanto, com base nas análises químicas efectuadas, tanto os teores de cobre 

como de zinco se encontram abaixo dos valores referência para atribuição do rótulo de classe 

I, sendo no entanto, e como acima referido, o teor em cobre dos compostados CFC2 e CFC3, 

superior ao limite máximo permitido para a sua utilização em AB. Tal facto estará associado a 

uma maior proporção de cangaço na mistura de materiais dos compostados CFC2 e CFC3 

relativamente ao compostado CFC1. 

Relativamente aos materiais orgânicos de comparação, nomeadamente o compostado de RSU, 

os resultados das análises químicas realizadas relativamente ao valor de condutividade 

eléctrica diferem da informação que consta no rótulo (Tabela 4.6). A condutividade eléctrica 

apresenta valores muito superiores aos fornecidos pelo rótulo podendo, como se sabe, causar 

desequilíbrios nutritivos, fitotoxicidade, entre outros. De referir, no entanto, que a 

discrepância de valores poderá estar associada à utilização de metodologias diferentes. 
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Tabela 4.6 – Características que constam do rótulo do compostado de RSU (N). 

Parâmetros Unidade  Valor 
Humidade % ≤ 35 
Carbono Orgânico % > 30 
Matéria orgânica % ≥ 55 
pH  8,5 - 9,2 
Condutividade eléctrica mS.cm-1 <2,92 
Azoto total % > 2 
C/N  < 15 
P2O5 % > 1 
K2O % > 2 
MgO % > 0,5 
Consumo de O2 mg O2/kg/h <55 
Teste de Auto-aquecimento 
(Dewar) 

 Classe V 

Metais pesados  teores não limitantes 
à utilização agrícola 

Teste de Dewar classe V: composto maturado, o que, submetido a teste de autoaquecimento em vasos 
de Dewar, não ultrapassar 40ºC. 

 

4.2.2 Teste de crescimento 

Os resultados do teste de crescimento com cevada podem ser consultados na Figura 4.3. Os 

valores da produção de biomassa da cevada induzidos pelas doses de matéria orgânica e 

matérias orgânicas testadas, são sempre superiores a 90% da biomassa obtida na modalidade 

testemunha, excepto para a modalidade M50 do compostado N, pelo que de acordo com este 

teste podemos afirmar nenhum dos compostados testados é fitotóxico. Relativamente ao 

compostado N, em ambas as doses testadas, observa-se uma produção inferior à modalidade 

testemunha e atendendo à produção na dose 50% (<90% da testemunha) considera-se que está 

suficientemente maturado para ser utilizado como correctivo do solo mas não deve ser 

utilizado como substrato de plantas. Face aos resultados obtidos e de acordo com a proposta 

de norma de Souteiro e Baptista, os compostados CFC1, CFC2, CFC3 têm qualidade para 

serem utilizados como correctivos orgânicos do solo e como constituintes de suportes de 

culturas para viveiro. 
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Figura 4.3 - Produção média (n=3) de biomassa de cevada (Hordeum vulgare L.) para 25% e 50% de mistura de 
compostado orgânico com turfa corrigida. 
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05). As 
letras maiúsculas comparam o mesmo composto em diferentes doses e as letras minúsculas comparam diferentes 
compostos na mesma dose de aplicação, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à testemunha.  

 

Para Fernandes et al. (2005) o bagaço e o cangaço exercem uma acção tóxica sobre as plantas 

efeito que desaparece após a sua compostagem. Os nossos resultados com o teste de cevada 

corroboram, em parte, as vantagens atribuídas à compostagem para valorização agrícolas de 

resíduos orgânicos da vinificação referidos pelos mesmos autores. A acção tóxica para a 

planta da aplicação de materiais orgânicos à base produtos da vinificação resulta da presença, 

sob formas disponíveis e fitotóxicas (Fernandes, 2005): i) de fenóis e de taninos (constituintes 

das grainhas e do cangaço); ii) de cobre e manganês em consequência dos tratamentos 

fungicidas. O facto de não ocorrer o efeito fitotóxico, quando compostados, poderá ser 

atribuído a uma menor biodisponibilidade dos agentes de toxicidade devido: i) a fenómenos 

de retenção às substâncias húmicas que se formam durante a maturação, caso do cobre 

(Canarutto et al. 1981); ii) à condensação dos fenóis para constituírem polifenóis das 

substâncias húmicas (Madeira, 1995). No entanto, associadas às vantagens da compostagem, 

as características e proporções dos materiais utilizados na mistura terão também um papel 

fundamental no resultado final, pela criação de condições para uma fermentação óptima – 

humidade suficiente, arejamento e equilíbrio entre carbono e azoto.  

Os compostados experimentais obtidos confirmam o efeito benéfico da utilização do cangaço 

de uva como agente estruturante, que devido às suas características físicas, como porosidade e 
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resistência à degradação (Tuomela et al., 2000) é apontado na bibliografia como um bom 

material estruturante (Gea et al., 2005). Mahimairaja et al. (1994); Paredes et al. (2000); 

Raviv et al. (2004); Cayuela et al. (2006) referem que o uso de diferentes resíduos 

lenhocelulósicos ao promoverem uma maior relação C/N inicial permite reduzir as perdas de 

azoto através da imobilização do azoto amoniacal pelos microrganismos da biomassa que, de 

um modo geral se perde por volatização nos chorumes por falta de carbono disponível (com 

reduzida relação C/N), garantindo simultaneamente as condições de aerobiose necessárias 

para o processo de compostagem (Gea et al., 2005). De igual modo, a adição folhas de 

plátano, poderá resultar numa melhor estrutura da massa em compostagem com maior 

circulação de ar e, consequentemente, menor anaerobiose.  

O decréscimo da produção observado quando se aumentou a proporção de mistura dos 

compostados N, CFC1 e CFC2, de 25% para 50% (Figura 4.3), apenas estatisticamente 

significativo (p<0,05) para os compostados CFC1 e N, poderá ter sido induzido pelo  

manganês presente nos compostados, uma vez que a cevada é muito sensível a este elemento.  

Relativamente ao compostado CFC1 o decréscimo de produção entre modalidade M25 para 

M50 poderá estar relacionado, entre outros factores, com a biodisponibilidade de compostos 

fenólicos e de taninos. 

Para o compostado N, a menor produção da modalidade M50 relativamente à M25 pode ser 

explicada com base nas análises químicas efectuadas aos compostados (Tabela 4.5). Assim, 

embora a cevada seja uma cultura muito tolerante à salinidade, aceitando valores até 12 

mS/cm (Santos, 1996), o valor de condutividade eléctrica registado para o compostado N é de 

20,57 mS/cm. O elevado valor em azoto amoniacal do compostado N poderá também ter 

alguma influência no decréscimo de produção observado no teste de crescimento da cevada. 

Para o compostado CFC3 não se verificaram diferenças significativas na produção (p <0,05) 

entre as diferentes doses de composto testadas. 

Observa-se ainda o aumento estatisticamente significativo de produção na modalidade M25 

em relação à testemunha, excepto para o compostado N e máxima para o compostado CFC1. 

Relativamente à modalidade M50 verifica-se, com a excepção dos compostado CFC2 e N, 

que a aplicação dos compostados aumentou significativamente a produção relativamente à 

testemunha, mas sem diferença estatística entre si. O efeito no aumento da produção poderá 

ser atribuído ao carácter fertilizante dos compostados associado a apreciáveis teores dos 

macronutrientes azoto, cálcio e potássio e em micronutrientes. 
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4.2.3 Análises microbiológicas 

Segundo a Decisão da Comissão n.º 2006/799/CE, para atribuição do rótulo ecológico 

comunitário aos correctivos do solo e da Decisão da Comissão n.º 2007/64/CE, para 

atribuição do rótulo ecológico comunitário aos suportes de culturas, verifica-se que os 

compostados CFC1,CFC2 e CFC3 e a lama (L) são considerados higienizados (Tabela 4.7). 
 

Tabela 4.7 – Avaliação do grau de higienização  

Matérias fertilizantes Salmonella sp Escherichia coli (NMP) 
CFC1 Negativo 21 
CFC2 Negativo <3 
CFC3 Negativo <3 
L Negativo 1000 

Valores referência Ausente/25g <1000/g 

 

4.2.4 Compostos orgânicos e dioxinas 

Na Tabela 4.8 apresentamos os valores observados para a concentração de compostos 

orgânicos e dioxinas presentes na lama (L). De acordo com os valores-limite estabelecidos 

pelo Decreto-Lei n.º 118/2006 para estes elementos, a lama (L) poderá ser aplicada ao solo. 
 

Tabela 4.8 – Análise de compostos e dioxinas presentes na lama (L). 

Compostos orgânicos Unidade Resultado Decreto-Lei 
n.º 118/2006 

PAH hidrocarbonetos policíclicos aromáticos mg.kg-1 ms <0,1 6 
PCB compostos bifenilos policlorados mg.kg-1 ms 0,0067 0,8 
AOX compostos organohalogenados adsorvíveis mg.kg-1 ms 250 500 
LAS alquilo benzenossulfonatos leneares mg.kg-1 ms <10 2600 
DEHP di(2-etilhexil)ftalato mg.kg-1 ms <1 100 
NPE nonifenóis e nonifenóis etoxilados mg.kg-1 ms <3 50 

Dioxinas    

PCDD/F Dioxinas – policlrorodibenzodioxinas/furanos ng TE kg-1 ms 2,2 100 

TE- Toxic Equivalent 

Síntese 

Os resultados obtidos pelas análises químicas são confirmados pelo teste de crescimento com 

cevada. Relativamente aos compostados experimentais, os resultados exprimem as vantagens 

do processo de compostagem dos resíduos do processo de vinificação, no sentido da obtenção 

de produtos orgânicos com menor impacto fitotóxico e com acrescido valor agronómico e 

comercial, quer como correctivo do solo, quer como constituinte de suporte de culturas para 

utilização em viveiro. No entanto, o decréscimo de produção da biomassa da cevada 
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observado no teste de crescimento quando se aumentou a proporção de mistura do 

compostado CFC1 de 25% para 50% poderá estar relacionado com a biodisponibilidade de 

compostos fenólicos e outros, pressupondo que melhores resultados poderão ser obtidos 

através de uma melhor preparação do material de mistura, nomeadamente no que se refere à 

granulometria. 

Em relação aos materiais de comparação, o realce é feito para o compostado N, cujos 

resultados apontam para a necessidade de um controlo mais rigoroso das matérias-primas 

utilizadas no processo de compostagem, ainda que este seja resultante de recolha selectiva, 

nomeadamente pelos teores de zinco observados. As matérias-primas utilizadas para 

compostagem tais como os resíduos verdes das podas, flores e relvas, deverão ser os 

responsáveis pelo teor encontrado. 

A disponibilidade dos metais no solo e a capacidade de serem absorvidos pelas plantas 

depende, para além da sua relativa abundância no compostado, da sua mobilidade no sistema 

solo-planta (Lineres, 1992). A mobilidade dos metais pesados depende de interacções 

complexas entre diversos factores incluindo a textura e o pH do solo, a espécie e cultivar, o 

comportamento químico do metal específico, entre outros (Brady, 1984). Diferentes espécies 

e até diferentes cultivares da mesma espécie (John, 1976), possuem diferentes capacidades 

para absorver e translocar os metais.  

Metais como o zinco e o cádmio, ao contrário de outros como o cobre e o chumbo, são mais 

móveis no solo e mais facilmente absorvidos pelas raízes (Stevenson, 1986) e translocados 

para a parte aérea das plantas (Sterritt e Lester, 1980). Contudo, são as interacções entre os 

factores acima referidos que irão definir a ausência ou não de condições favoráveis para que 

estes metais pesados fiquem biodisponíveis e/ou móveis logo, será sempre prudente esperar 

que alguma ou algumas daquelas condições possam, mesmo com um carácter temporário, 

sofrer alterações capazes de modificar a situação.  

As análises químicas realizadas registaram um pH de 8,6 para o compostado N, reflectindo a 

presença de substâncias de carácter básico, nomeadamente compostos de cálcio. Este valor 

leva a admitir que o produto terá, pelo menos em termos de curto prazo, um certo efeito 

alcalinizante quando aplicado ao solo. No entanto, considerando o relativamente elevado teor 

de azoto que o compostado apresenta (da ordem dos 2%), o qual, durante a mineralização, 

terá, como se sabe, tendência a acidificar, é de crer que os efeitos acabem por não ser muito 

significativos. Esta condição, entre outras, irá definir a disponibilidade de zinco e de cádmio 

no solo. Assim, a disponibilidade de zinco dos solos, para além de depender, sobretudo, do 
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valor de pH (em solos de reacção ácida são mais de recear intoxicações pelo zinco, enquanto 

que como micronutriente catião, terá tendência a insolubilizar-se em meio alcalino), depende 

do teor de matéria orgânica (os quelatos de zinco podem contribuir para aumentar as 

disponibilidades mas também podem, devido a serem muito estáveis, provocar deficiências 

quando o teor de nutriente no solo é muito baixo) e, também, do teor de fósforo disponível. 

Efectivamente, quando o teor de fósforo disponível é elevado, há tendência para uma redução 

da absorção do zinco. Por sua vez, valores elevados de pH e as disponibilidades de certos 

nutrientes, em particular o cálcio e o zinco, tendem a reduzir a absorção do cádmio (Santos, 

2001). 

Pelos motivos expostos, poderá concluir-se que não é fácil definir os limites daqueles 

elementos quer no solo, quer nos compostados. No entanto, as crescentes exigências pelos 

potenciais efeitos poluentes e contaminantes conduziram ao aparecimento de normas legais e 

voluntárias baseadas em estudos científicos que fixam não só os limites de metais pesados nos 

compostados a utilizar como fertilizantes, mas também os valores que aqueles elementos não 

devem ultrapassar nos solos, os quais importa cumprir.    

Relativamente à lama (L) pode concluir-se que se trata de uma lama de boa qualidade. Em 

termos dos aspectos positivos normalmente associados às lamas salienta-se o teor de matéria 

orgânica observado. Dada a quantidade de azoto presente na lama L, não é de esperar que a 

sua aplicação determine imobilizações temporárias de azoto mineral, mas também não é 

muito provável que, apesar de o seu teor em azoto ser relativamente elevado, as culturas 

possam tirar grande partido daquele azoto logo a seguir à incorporação da lama. Isto porque, 

tratando-se de uma lama resultante de tratamento por digestão anaeróbia e desidratação, 

apenas cerca de 20% do seu azoto total que se encontra na forma amoniacal terá a 

possibilidade de a curto prazo ser absorvido pelas plantas directamente ou após nitrificação. A 

fracção restante do azoto, isto é, cerca de 80% do azoto total, encontra-se na forma orgânica, 

de mais lenta mineralização, cuja taxa deverá rondar, nas lamas resultantes deste tipo de 

tratamento, entre os 20 a 40% no ano de aplicação (Sullivan, 1998). 

Para além do azoto, a lama (L) tem um teor em fósforo relativamente elevado que, devido a 

formar combinações químicas pouco solúveis, fica quase exclusivamente na fracção sólida 

resultante do processo de tratamento das águas residuais brutas (Santos, 2001).  

Ao contrário do que se verifica para o azoto e o fósforo, o teor de potássio da lama (L) é 

baixo, o que aliás, seria de esperar, uma vez que se trata, também, de um nutriente que, devido 
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à solubilidade das combinações químicas que forma, passará sobretudo, à semelhança do 

azoto nítrico, para as águas resultantes da separação das lamas.  

O teor de cálcio presente na lama (L) não é desprezável devendo, no entanto, estar 

relacionado com a dureza da água de abastecimento público de que provém a lama, uma vez 

que a estabilização da lama é realizada por digestão anaeróbia e não com recurso a calagem a 

qual, como se sabe, contribui para elevados teores de cálcio presente nas lamas.  

No que diz respeito aos aspectos negativos que de um modo geral se associam às lamas, 

nomeadamente os teores em metais pesados e compostos orgânicos e dioxinas, as análises 

realizadas demonstram que estes são inferiores aos valores-limite referidos pela legislação em 

vigor. O facto de conter uma elevada quantidade de matéria orgânica, em grande parte 

estabilizada, poderá contribuir, através da retenção no complexo de troca e da quelatização 

(quando se formem compostos estáveis e pouco solúveis), para diminuir a biodisponibilidade 

e a mobilidade dos metais pesados. Por sua vez, as análises microbiológicas revelam que a 

lama está higienizada não sendo de recear a contaminação das águas (superficiais e de 

infiltração) nem dos animais.  

De acordo com os dados disponíveis, tudo leva a crer que, com a necessária precaução em 

termos de quantidade a usar, a lama (L) pode ser utilizada na agricultura com evidentes 

benefícios em termos de fertilização. 

 

4.3 Ensaios de campo 

4.3.1 Ensaio de campo com couve-repolho 

Produção da couve-repolho e fertilidade química do solo 

A aplicação do compostado BC nas doses de 15 e 45 ton/ha e do compostado N na dose de 45 

ton/ha conduziu a um aumento estatisticamente significativo da produção da biomassa da 

couve relativamente à testemunha (Figura 4.4). Na lama (L), observa-se uma produção 

significativamente superior à da modalidade testemunha logo para a dose mínima de 

aplicação de 5 ton/ha, não se verificando qualquer variação estatisticamente significativa pela 

aplicação de doses superiores. 
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Figura 4.4 - Produção média (n=4) de biomassa seca de couve (Brassica oleracea L. cv. Duchy) pela aplicação 
de doses crescentes (5, 15 e 45 ton/ha) dos compostados BC e N e da lama (L).  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05). As 
letras maiúsculas comparam as mesmas matérias fertilizantes em diferentes doses e as letras minúsculas 
comparam diferentes matérias fertilizantes na mesma dose de aplicação, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à 
testemunha. 
 

O efeito da aplicação de doses equivalentes foi estatisticamente significativo para a dose de 

15 ton/ha do compostado BC e para os três materiais orgânicos ensaiados (BC, N e L) na dose 

de 45 ton/ha, em relação à testemunha. O aumento de produção alcançado pela aplicação de 

45 ton/ha do compostado N demonstrou ser também estatisticamente significativo 

relativamente ao compostado BC e à lama L. 

Relativamente ao efeito na fertilidade química do solo (Figura 4.5), as análises realizadas 10 

dias após a incorporação dos compostados ao solo revelaram não existir diferenças 

significativas no teor de matéria orgânica para nenhuma das modalidades testadas em relação 

à testemunha. Observou-se que 121 dias após a plantação esta condição se manteve, também 

não se tendo registado qualquer alteração significativa para cada modalidade. No caso do 

compostado BC, uma vez que apresenta uma razão C/N relativamente alta logo, uma 

decomposição mais lenta será, contudo, de considerar um maior contributo de material 

estabilizado ao húmus do solo. No entanto, tal confirmação implicaria, obviamente, a 

realização de análises subsequentes. Resultados semelhantes foram observados por Silva et al. 

(2005) em ensaios realizados. Segundo os autores após 6 meses de cultura (sorgo) o teor em 

matéria orgânica do solo permaneceu inalterado pela aplicação de um compostado de lama. 

Os mesmos autores sugeriram que a explicação para tal poderia resultar do facto de o teor de 

matéria orgânica veiculada pelo compostado não ser significativo face ao teor existente no 
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solo, que já se apresentava a um nível alto (33 g/kg), acabando por ocorrer um efeito de 

diluição que se traduziu numa ausência de variação.  

Relativamente ao teor de azoto mineral no solo, seria de esperar, como se verificou, um maior 

contributo da lama L para o aumento deste parâmetro, considerando o elevado teor de azoto 

veiculado associado a uma razão C/N baixa, isto é, a matéria orgânica terá tendência para se 

mineralizar num curto espaço de tempo. No entanto, as análises realizadas mostraram que um 

aumento estatisticamente significativo do teor de azoto mineral no solo pela aplicação da 

lama, em relação à modalidade testemunha, apenas se registou para a incorporação de 45 

ton/ha da lama L nos 10 dias que se seguiram à plantação da couve-repolho. A redução do 

azoto mineral registada no solo para a modalidade L45, 121 dias após a plantação, não teve 

significado estatístico relativamente à testemunha, nem em relação ao teor observado na 

análise anterior, ou seja, terá havido uma absorção elevada por parte da cultura. Assim, 

considerando o elevado teor de azoto amoniacal presente na lama L, a razão C/N baixa, o 

facto de as culturas absorverem, quando disponível, quantidades de azoto superiores à sua 

necessidade fisiológica (“consumo de luxo”) e tendo em conta que o excesso de N dificulta a 

formação do repolho e pode reduzir a percentagem de matéria seca (Almeida, 2006), a 

incorporação das doses de 15 e 45 ton/ha poderão ser responsáveis pela inexistência de 

variações significativas do peso seco da biomassa da couve-repolho em relação à dose de 5 

ton/ha (Figura 4.4). 

Pela observação das análises realizadas será ainda de supor uma absorção intensa dos 

restantes elementos nutritivos por parte da couve-repolho, nomeadamente de potássio, cálcio, 

e magnésio. Em relação à modalidade BC45 registou-se inclusive um teor de cálcio e 

magnésio no solo significativamente inferior relativamente à modalidade testemunha, nas 

análises efectuadas 10 dias após plantação.  

No que diz respeito ao sódio, sendo um elemento pouco absorvido pelas plantas (Santos, 

2001), seria de esperar um aumento do seu teor no solo. No entanto, apenas se registou um 

teor estatisticamente superior à modalidade testemunha para as modalidades N15 em ambas 

as análises realizadas, para a modalidade N45 na análise realizadas 121 dias após a plantação 

e para a modalidade L45 na análise realizada 10 dias após a instalação da cultura.  

Os efeitos nefastos do sódio no âmbito da nutrição vegetal, fertilização e poluição estão 

associados, sobretudo, a alterações nas propriedades físicas e ao aumento da salinidade do 

solo. Contudo, no ensaio realizado não se registaram alterações significativas deste parâmetro 

em qualquer uma das modalidades avaliadas, com especial realce para o compostado N cuja 
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condutividade eléctrica é bastante elevada. Considerando que a influência da salinidade 

dependerá também das características do solo onde o compostado é aplicado, tal facto poderá 

ser atribuído à elevada capacidade de troca catiónica do solo do ensaio que permitiu a 

retenção no complexo de troca dos catiões veiculados pelo compostado N contribuindo deste 

modo para a redução do teor em sais na solução do solo. 

Relativamente ao valor do pH no solo, as análises realizadas 10 dia após a plantação 

registaram uma diminuição do valor deste parâmetro para todas as modalidades ensaiadas em 

relação à testemunha contudo, sem significado estatístico. As análises efectuadas 121 depois 

da implantação da cultura demonstraram que o pH do solo se manteve inferior à modalidade 

testemunha, com excepção das modalidades BC45 e N45, mas igualmente sem alterações 

significativas relativamente à testemunha. Uma explicação para este facto reside na influência 

para a acidificação associada aos fenómenos de mineralização do azoto e do enxofre, e à 

produção de anidrido carbónico e ácidos gordos decorrentes da decomposição da biomassa 

incorporada no solo (Santos, 2001). A aplicação de adubos orgânicos (Dix 10 N) terá 

contribuído para a acidificação do solo como consequência do processo de nitrificação. No 

que se refere ao azoto, a influência da mineralização dos resíduos orgânicos depende também 

e em particular da sua razão C/N. Assim, pela incorporação da lama L, resíduo orgânico com 

uma razão C/N mais baixa, seria de esperar uma tendência para o aumento da acidificação, 

uma vez que o azoto pôde ficar em excesso no solo em formas susceptíveis de libertar 

protões, como é o caso da nitrificação. Relativamente aos compostados BC e N a tendência 

para a diminuição da acidificação poderá ser atribuída ao incremento do poder-tampão do solo 

por eles conferido. Note-se que a acidificação teria sido sentida de forma mais acentuada caso 

não se tivesse realizado a calagem. 

 



126 
 

 

 

 
Figura 4.5 – Evolução dos teores médios (n=4) de matéria orgânica (MO), pH, condutividade eléctrica (CE), 
sódio (Na) e nutrientes facilmente disponíveis no solo pela aplicação de doses equivalentes a 5, 15 e 45 ton/ha 
dos compostados BC e N e de lama L.  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05). As 
letras maiúsculas comparam cada modalidade relativamente à testemunha e as letras minúsculas comparam cada 
modalidade em datas diferentes, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à testemunha. 
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Efeito na qualidade da produção da couve-repolho 

A aplicação ao solo de doses equivalentes a 15 e 45 ton/ha dos compostados BC e N originou 

diferenças significativas no aumento do peso comercial da couve-repolho relativamente à 

testemunha (Figura 4.6). Em relação à lama, não se registaram alterações no peso comercial 

da couve-repolho pelo aumento das doses aplicadas.  

Verificou-se que o peso nas modalidades referentes à aplicação de 15 ton/ha do compostado 

BC e N foi estatisticamente significativa relativamente à testemunha. A aplicação ao solo de 

45 ton/ha dos compostados BC e N e da lama L conduziu a um aumento estatisticamente 

significativo relativamente à testemunha.  

 

 
Figura 4.6 – Efeito do incremento da aplicação ao solo dos compostados BC e N e da lama (L) nas doses de 5, 15 
e 45 ton/ha na produção média (n=4) de couve repolho e respectivos pesos médios comerciais, ambos expressos 
em peso fresco.  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05) em 
relação ao peso comercial. As letras maiúsculas comparam o mesmo composto em diferentes doses e as letras 
minúsculas comparam diferentes compostos na mesma dose de aplicação, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à 
testemunha. Em cada coluna é indicada a percentagem relativa do peso comercial. 

 

Na análise dos parâmetros relacionados com a qualidade alimentar da couve-repolho, 

observa-se (Tabela 4.9) que a adição de doses crescentes de 15 e 45 ton/ha das matérias 

fertilizantes conduziu: 

- aumento significativo do teor em nitratos para o compostado BC e para a lama (L); 
- redução significativa da concentração de carotenóides apenas na modalidade em que 

se utilizou a lama (L) e 
- aumento significativo da proteína total  na modalidade em que se utilizou a lama (L). 
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Tabela 4.9– Efeito da adição de doses crescentes dos compostados BC e N e da lama (L) nos teores de alguns 
constituintes da parte aérea da couve. 

Modalidades Humidade 
(%) 

Nitratos 
(mg.kg-1) Cinza (%) Clorofilas 

(mg.Kg-1) 
HC totais 

(%) 
Carotenóides  

(mg.kg-1) 
Proteína total 

(%) 
Ácido Ascórbico 

(mg.kg-1) 
Testemunha 90,43 189,00 A a 0,717          2,600 7,400 2,633 A 1,467 A a 52,67 
BC15 91,73 248,00 AB ab 0,643             1,033    6,200 0,867      1,400  a 47,00 
BC45 91,60 314,33 B ab 0,720     2,167    6,200 1,033            1,467       94,67 
L15 91,77 451,67 B c 0,643            1,933    5,900 1,033 B 1,700     AB b 99,33 
L45 91,43 522,33 B b 0,697   2,033    5,967 1,233 B 1,900     B  93,67 
N15 92,10 308,67  b 0,670              1,967    5,900 1,400     1,333  a 93,00 
N45 91,40 423,00  b 0,750     2,033    6,300 0,933            1,533       70,33 
Significância (F)         
Dose                      

15 0,302 0,004 0,096 0,196 0,329 0,080 0,014 0,670 
45 0,485 0,034 0,598 0,931 0,245 0,070 0,069 0,355 

MF         
BC 0,230 0,023 0,149 0,185 0,281 0,067 0,444 0,134 

L 0,306 0,003 0,118 0,583 0,170 0,016 0,029 0,651 
N 0,207 0,128 0,366 0,548 0,206 0,201 0,203 0,502 

Significância (F): probabilidade associada ao teste F na análise de variância. 
Na mesma coluna letras iguais demonstram a inexistência de diferenças significativas entre médias pelo teste de Duncan, para um nível de 
probabilidade (p< 0,05) em relação ao peso comercial. As letras maiúsculas comparam o mesmo composto em diferentes doses e as letras 
minúsculas comparam diferentes compostos na mesma dose de aplicação. 

 

Considerando as relações entre a absorção e certas formas de poluição dos produtos vegetais, 

verifica-se que a planta, como já foi anteriormente referido, suporta elevados níveis de azoto 

(absorvido em “consumo de luxo”, pelo que, quando é absorvido em excesso pode acumular-

se nos tecidos e fazer com que os alimentos vegetais possam adquirir teores de nitratos 

susceptíveis de ter inconvenientes para a saúde dos consumidores. Na ausência de valores-

limite deste parâmetro relativamente à cultura da couve-repolho na legislação em vigor, 

Regulamento (CE) n.º. 1822/200542, e tomando como referência os valores-limite das culturas 

referidas na legislação indicada, os valores observados não são preocupantes. 

Como uma possível explicação para o aumento de nitratos registado, no caso da lama L 

refere-se o elevado teor de azoto amoniacal presente associado a uma baixa razão C/N 

(favorável a uma rápida mineralização).  

O efeito do compostado BC no aumento de nitratos na parte aérea da couve-repolho poderá 

estar relacionado com: i) o aumento do azoto veiculado pelo compostado pela incorporação ao 

solo das doses mais elevadas; ii) a possibilidade de veicular microrganismos intervenientes no 

processo de nitrificação; iii) a obtenção de uma estrutura do solo mais favorável ao 

arejamento e trocas gasosas fundamentais à actividade microbiana. 

 

                                                 
42 Regulamento (CE) n.º 1822/2005 da Comissão de 8 de Novembro de 2005 que altera o Regulamento (CE) n.º 466/2001 no que respeita a 
nitratos presentes em certos produtos hortícolas (JO L 293 de 9.11.2005, p.3).   
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Da comparação dos teores de alguns dos restantes compostos analisados com valores de 

referência (Tabela 4.10) referidos na literatura da especialidade, não encontrámos 

disparidades. 
 

Tabela 4.10 - Composição da couve-repolho. Valores expressos por 100g de parte comestível. 

Macronutrientes Vitaminas Minerais (mg) 
Agua (%)         92 Ácido ascórbico (mg)     47,3 Potássio  246 
Proteínas (%)    1,44   Cálcio   47 
Hidratos  carbono (%)     5,6   Fósforo   23 
    Magnésio   15 
    Sódio   18 
    Fibra   0,6 

Fonte: USDA (2005) in Almeida (2006). 

 

4.3.2 Ensaio de campo da cultura da alface 

Produção da alface e fertilidade do solo  

O efeito da aplicação dos dois compostados em diferentes doses na produção de alface podem 

ser consultados na Figura 4.7. A aplicação da dose menor do compostado CFC (5 ton/ha) não 

teve efeitos significativos no aumento de produção de matéria seca da alface. Para todas as 

outras modalidades dos compostados testados, verificou-se uma resposta positiva 

estatisticamente significativa do aumento da produção de biomassa (expresso em MS) à 

aplicação de doses crescentes. Não se observa, contudo, uma diferença significativa entre os 

compostados relativamente ao seu efeito na produção da alface. 

 
Figura 4.7 - Produção média (n=4) de biomassa seca da alface nas modalidades ensaiadas.  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05) em 
relação ao peso comercial. As letras maiúsculas comparam o mesmo compostado em diferentes doses e as letras 
minúsculas comparam diferentes compostados na mesma dose de aplicação, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à 
testemunha.   
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A evolução das características do solo após a aplicação dos diferentes compostados ao longo 

do ciclo cultural pode ser consultada na Figura 4.8. 

 

  

 
Figura 4.8 - Evolução dos teores médios (n=4) de matéria orgânica (MO), pH, condutividade eléctrica (CE), 
sódio (Na) e nutrientes facilmente disponíveis no solo pela aplicação de doses equivalentes a 5, 15 e 45 ton/ha 
dos compostados BC e N.  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05). As 
letras maiúsculas comparam cada modalidade relativamente à testemunha e as letras minúsculas comparam cada 
modalidade em datas diferentes, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à testemunha. 
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As análises realizadas 22 dias após a instalação da cultura demonstraram um aumento 

estatisticamente significativo do teor de matéria orgânica no solo pela aplicação da 

modalidade N15 e N45. As análises realizadas 94 dias após a plantação permitiram observar 

um aumento do teor de matéria orgânica no solo com significado estatístico para a 

modalidade testemunha, acompanhado pelo aumento significativo entre as modalidades 

CFC5, CFC45, N15 e N45 do teor de MO no solo, contudo sem significado estatístico em 

relação à modalidade testemunha. Na tentativa de procurar uma explicação para as diferenças 

observadas para este parâmetro relativamente ao ensaio com couve (relembre-se que não se 

registaram alterações significativas do teor de MO no solo pela incorporação dos materiais 

orgânicos), verificámos que existe um ligeiro declive no terreno onde os ensaios foram 

instalados. Desta forma, procedemos à análise granulométrica do solo de ambos os ensaios de 

campo. Efectivamente, foi possível verificar que na zona onde foi instalado o ensaio com 

alface (nível de terreno superior) o solo apresenta uma maior percentagem de elementos 

grosseiros comparativamente à zona onde decorreu o ensaio com couve, o que sugere um teor 

mais reduzido de MO nesta zona, mais sujeita a fenómenos de erosão do solo por 

escorrimento superficial das águas pluviais. Sendo assim, o efeito de diluição no solo não se 

fez sentir.  

A aplicação da modalidade CFC45 nos 22 dias que se seguiram à plantação da alface 

contribuiu para o aumento estatisticamente significativo do teor de azoto mineral no solo em 

relação à testemunha. Nos 94 dias que se seguiram à plantação observou-se uma diminuição 

do azoto mineral no solo significativa (p<0,05) para a modalidade testemunha fenómeno este 

que já não se verifica nas restantes modalidades, o que permite considerar que o azoto mineral 

disponibilizado pelos compostados foi suficiente para fazer face às necessidades da alface. 

A aplicação das doses máximas de ambos os compostados conduziu a teores de potássio no 

solo estatisticamente superiores aos registados para a modalidade testemunha em ambas as 

análises realizadas, o que permite considerar que ambos os compostados constituem uma 

fonte de potássio facilmente disponível para a absorção pelas culturas. Registou-se uma 

diminuição significativa do teor deste parâmetro no solo no período que decorreu entre as 

duas análises na modalidade testemunha e para todas as modalidades testadas, com excepção 

da modalidade CFC5. Considera-se, portanto, ter ocorrido uma absorção significativa de 

potássio pela alface. 

A ausência de qualquer alteração significativa do teor de cálcio e de magnésio no solo 

facilmente disponíveis em relação à modalidade testemunha pela aplicação dos compostados, 
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permite concluir que os compostados CFC e N terão disponibilizado para o solo teores em Ca 

e Mg que fizeram face à extracção destes pela cultura. 

Relativamente ao teor de sódio no solo, nos 22 dias que decorreram após a plantação 

registaram-se valores estatisticamente superiores ao observado para a modalidade testemunha 

pela aplicação das modalidades CFC15, CFC45 e N15. A diminuição deste parâmetro no solo 

foi apenas significativo para as modalidades CFC15 e CFC45, mas manteve-se 

significativamente superior à modalidade testemunha para as doses máximas de ambos os 

compostados. Apesar do sódio ser um elemento fortemente salino, isto é, tender a aumentar a 

condutividade eléctrica da solução do solo, é referido na literatura que os valores da 

condutividade eléctrica do solo podem também reflectir, indirectamente, o grau de 

humificação (Santos, 2001). Ou seja, para igual quantidade de iões formados, quando existir 

mais material humificado e, deste modo, com maior capacidade de troca catiónica, a 

condutividade eléctrica terá tendência a baixar uma vez que os catiões serão absorvidos no 

complexo coloidal. No ensaio de campo realizado observou-se que apesar de ter havido uma 

diminuição estatisticamente significativa deste parâmetro em todas as modalidades com 

excepção da modalidade CFC5 no período que decorreu entre as duas análises, este foi 

sempre estatisticamente superior à modalidade testemunha. No entanto, pelas considerações 

expostas a diminuição registada será mais de atribuir a um aumento das substâncias húmicas 

no solo (relembre-se a tendência para o aumento de MO no solo) do que à contribuição do 

sódio, uma vez que nenhum dos compostados apresenta valores elevados para este elemento.  

Embora todas as modalidades aplicadas tenham conduzido a um aumento estatisticamente 

significativo do pH do solo, apenas as modalidades CFC45 e N45 foram estatisticamente 

superiores à modalidade testemunha. Os valores de pH dos compostados em análise reflectem 

a presença de substâncias de carácter básico, nomeadamente de compostos de cálcio. Este 

facto, aliado ao contributo da matéria orgânica para aumentar a capacidade de troca catiónica 

e o poder tampão dos solos faz com os compostados possam contribuir para a alcalinização 

dos solos. 

 

Efeito na qualidade da produção da alface 

A aplicação de doses crescentes dos compostados CFC e N contribuiu significativamente para 

um aumento do peso comercial da alface, excepto para a dose de aplicação de 5 ton/ha do 

compostado CFC (Figura 4.9). No entanto, ainda que não se tenham registado diferenças 
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significativas pela aplicação de doses equivalentes dos dois compostados, a aplicação da dose 

máxima (45 ton/ha) do compostado N registou o peso comercial mais elevado. 

 
Figura 4.9 – Efeito do incremento da aplicação ao solo dos compostados CFC1 e N nas doses de 5, 15 e 45 
ton/ha na produção média (n=4) da alface e respectivos pesos médios comerciais, ambos expressos em peso 
fresco.  
Resultados com a mesma letra e de acordo com o teste de Duncan, não diferem significativamente (p< 0,05) em 
relação ao peso comercial. As letras maiúsculas comparam o mesmo compostado em diferentes doses e as letras 
minúsculas comparam diferentes compostados na mesma dose de aplicação, sendo atribuída a letra “A” ou “a” à 
testemunha. Em cada coluna é indicada a percentagem relativa do peso comercial. 

 

A análise dos parâmetros associados à qualidade alimentar da cultura da alface (Tabela 4.11) 

demonstrou que a aplicação da dose máxima (45 ton/ha) de ambos os compostados 

incrementou de forma estatisticamente significa o teor de nitratos na parte aérea da alface em 

relação à testemunha. Contudo os valores encontrados são inferiores ao teor máximo (2500mg 

NO3 kg-1) autorizado de acordo com o Regulamento (CE) n.º. 1822/2005) para a cultura.  

À semelhança das razões apontadas anteriormente no ensaio da couve-repolho, o efeito dos 

compostados CFC e N no aumento de nitratos na parte aérea da couve-repolho poderá estar 

relacionado com: i) o aumento do azoto veiculado pelos compostados pela incorporação ao 

solo das doses mais elevadas; ii) a possibilidade de veicularem microrganismos intervenientes 

no processo de nitrificação; iii) a obtenção de uma estrutura do solo mais favorável ao 

arejamento e trocas gasosas fundamentais à actividade microbiana. No caso do compostado 

N, o apreciável teor em azoto mineral veiculado pelo compostado, sobretudo presente na 

forma amoniacal que facilmente passa à forma nítrica, também poderá ter contribuído para o 

aumento de nitratos na parte aérea da couve-repolho. 
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Tabela 4.11 – Efeito da adição de doses crescentes dos compostados CFC e N nos teores de alguns constituintes 
na parte aérea da alface. 

Modalidades Humidade 
(%) 

Nitratos 
(mg.kg-1) 

Cinza 
(%) 

Clorofilas  
(mg.kg-1) 

HC totais 
(%) 

Carotenóides 
(mg.kg-1) 

Proteína 
(%) 

Ácido Ascórbico 
(mg.kg-1) 

Testemunha 95,70 235,00    A a 0,713 241,00 2,600 45,00 0,967 47,33 
CFC5 95,50 336,67      0,740 277,00 2,767 51,67 1,000 47,33 
CFC15 96,37 244,33      0,590 201,33 2,300 41,00 0,767 41,67 
CFC45 95,77 538,00     b 0,700 236,00 2,700 49,00 0,867 48,33 
N5 95,97 130,00    A  0,617 199,67 2,633 37,00 0,767 42,33 
N15 96,10 214,00    A  0,603 172,33 2,567 32,77 0,700 53,33 
N45 95,87 488,67    B b 0,747 216,00 2,533 42,67 0,867 49,33 
Significância (F)         
Dose          

5 0,747 0,180 0,640 0,643 0,877 0,572 0,547 0,913 
15 0,388 0,843 0,366 0,422 0,426 0,288 0,240 0,265 
45 0,899 0,050 0,891 0,969 0,558 0,959 0,756 0,962 

Compostado          
CFC 0,500 0,075 0,627 0,894 0,402 0,958 0,707 0,942 

N 0,753 0,012 0,336 0,653 0,975 0,363 0,245 0,089 

Significância (F): probabilidade associada ao teste F na análise de variância. 
Na mesma coluna letras iguais demonstram a inexistência de diferenças significativas entre médias pelo teste de Duncan, para um nível de 
probabilidade (p< 0,05) em relação ao peso comercial. As letras maiúsculas comparam o mesmo composto em diferentes doses e as letras 
minúsculas comparam diferentes compostos na mesma dose de aplicação. 
 

Relativamente aos restantes parâmetros de avaliação da qualidade da alface utilizados e 

tomando como referência os valores que constam na Tabela 4.12, a alface produzida no 

ensaio do campo apresenta teores dentro da normalidade. 

 
Tabela 4.12 - Composição média das folhas de alface. Valores expressos por 100g de parte comestível. 

Macronutrientes Vitaminas Minerais (mg) 
Água (%)         94-96 Ácido ascórbico (mg)   3,0-24,0    Potássio  141-247 
Proteínas (%)    0,8-1,6   Cálcio   18-36 
Hidratos  carbono (%)     2,1-3,5   Fósforo   20-33 
    Magnésio   7-13 
    Sódio   5-9 
    Fibra   0,4-1,2 

Fonte: adaptado de USDA (2005) e Maynard & Hochmuth (1997) in Almeida (2006). 

 

Síntese 

Os ensaios de campo realizados reforçam os resultados obtidos pelas análises químicas e 

pelos testes biológicos, demonstrando um elevado potencial dos compostados experimentais 

como correctivos do solo, como também um carácter fertilizante associado à disponibilização 

de nutrientes para as culturas.  

A incorporação de doses crescentes de 5, 15 e 45 ton/ha dos compostados experimentais BC e 

CFC1 contribuiu para o aumento da produção e da qualidade das culturas testadas, não se 

verificando no entanto qualquer variação significativa pela aplicação da dose máxima do 

compostado BC. Relativamente aos materiais orgânicos de comparação, nomeadamente o 
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compostado de RSU (N) e a lama de ETAR doméstica (L), observou-se que o efeito do 

compostado N é muito semelhante ao dos compostados experimentais, enquanto que a 

aplicação de doses superiores a 5 ton/ha da lama (L) não promoveu variação significativa da 

produção ou da qualidade da couve-repolho. A ausência de aumento de produção pela 

aplicação de doses crescentes das diferentes matérias orgânicas é explicada pela lei dos 

aumentos de rendimento menos que proporcionais, a qual estabelece que a influência de um 

dado factor vai diminuindo à medida que se vai tornando menos limitante, podendo mesmo, 

quando usado em excesso, diminuir as produções (Santos, 1996). 

A resposta à aplicação de doses crescentes dos compostados experimentais e dos materiais 

orgânicos utilizados para comparação pode ser explicada pela análise dos parâmetros 

associados à fertilidade do solo. Contudo, o tamanho reduzido das unidades experimentais nos 

ensaios de campo implicou uma variabilidade muito grande entre as amostras que se reflectiu 

na dificuldade de interpretação dos resultados obtidos na análise estatística realizada. Da 

mesma forma, a possibilidade de uma não uniformidade na profundidade de recolha das 

amostras de terra poderá ter contribuído para a variabilidade observada.  

Sendo a couve-repolho uma cultura exigente em fertilidade do solo (Almeida, 2006), o 

incremento da produção pela aplicação dos compostados BC e N pode ser atribuído aos 

nutrientes veiculados pelos compostados, em particular de azoto, de potássio e de cálcio, que 

no caso do compostado BC não deverá ultrapassar a aplicação de 15 toneladas de matéria seca 

por hectare. Relativamente à lama L constatamos que doses superiores a 5 ton/ha não 

conduziram ao aumento da produção da couve facto este que supomos estar associado a um 

excesso de disponibilização de azoto, o qual, para além de contribuir para a diminuição da 

qualidade alimentar da cultura (aumento de nitratos na parte aérea) poderá também ser 

perdido por volatização e lixiviação. Segundo a legislação em vigor o volume de lamas 

utilizável anualmente não deverá ultrapassar as 6 toneladas de matéria seca por hectare salvo, 

face o valor de concentração de metais pesados, não sejam ultrapassados os valores-limite 

para as quantidades anuais de metais pesados que podem ser introduzidos nos solos 

cultivados. No entanto, segundo os resultados obtidos a dose de aplicação ao solo da lama L 

está sobretudo limitada pelo teor de azoto veiculado. Segundo Santos (2001), pelo menos até 

certo ponto, este inconveniente de um excesso de azoto pode ser contrariado pela absorção de 

maior quantidade de potássio que, entre outros, favorece a síntese de glúcidos, pressupondo 

que um complemento com adubação potássica possa promover um aumento de produção com 

melhoria da qualidade alimentar. 
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A resposta positiva da alface à aplicação dos compostados CFC e N pode ser atribuída aos 

nutrientes que estes veiculam, nomeadamente o teor em azoto e em especial de potássio 

facilmente disponível para absorção pela cultura que se registou para a dose máxima de 

aplicação de ambos os compostados. Apesar da cultura ser relativamente pouco exigente em 

nutrientes, devido ao curto ciclo cultural e sistema radicular superficial, a alface necessita de 

nutrientes imediatamente disponíveis no solo ou substrato (Almeida, 2006).   

Dado que diferentes culturas apresentam necessidades nutritivas e comportamentos distintos 

face à biomassa incorporada no solo, consideramos a necessidade de proceder a ensaios 

futuros de comparação da resposta de uma mesma cultura pela aplicação dos compostados 

CFC e BC, cujas análises de fertilidade do solo deverão ser complementadas pela análise das 

taxas de exportação de nutrientes pelas culturas. 

Consideramos ainda importante a realização de análises químicas aos teores de metais 

pesados disponibilizados pelos materiais orgânicos testados no solo, bem como dos teores 

destes elementos na parte aérea das culturas.  

Tendo em conta a importância do factor temporal na evolução dos parâmetros de fertilidade 

avaliados, os resultados obtidos estão, portanto, limitados aos efeitos dos materiais orgânicos 

testados num curto espaço de tempo.   
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5 CONCLUSÃO 

Na introdução deste trabalho manifestamos intensão de avaliar aspectos agro-ambientais 

associados à valorização agrícola de resíduos orgânicos e da qualidade de matérias 

fertilizantes em comercialização. Tal objectivo resulta do facto de considerarmos que a 

agricultura portuguesa, para além de ter de utilizar mais racionalmente os seus próprios 

recursos, terá também de se adaptar, a curto prazo, a soluções novas, quando não de procurá-

las ou, até, de inventá-las. Efectivamente, do estudo por nós realizado concluímos que, 

embora os agricultores encontrem disponíveis no mercado uma variada gama de matérias 

orgânicas fertilizantes, através da amostragem recolhida neste trabalho o factor qualidade não 

constitui uma garantia. Os compostados obtidos de resíduos provenientes das explorações 

podem, contudo, ser uma boa solução para este panorama, quer em termos económicos, quer 

em termos ambientais. 

Não sendo um objectivo primordial deste trabalho, constatámos que os métodos biológicos, 

nomeadamente o teste de germinação, o teste de crescimento e os ensaios de campo, são 

métodos integradores de um conjunto de parâmetros de avaliação da qualidade e, como tal, 

sempre que possível deverão complementar os métodos químicos e físicos de modo a que se 

possa aferir, com maior rigor, sobre a qualidade das matérias orgânicas fertilizantes. De facto, 

os resultados obtidos pelos testes biológicos realizados para as diferentes matérias orgânicas 

avaliadas (matérias orgânicas em comercialização, compostados experimentais e materiais de 

comparação) demonstraram a existência de uma relação estreita entre os parâmetros 

biológicos e os parâmetros de avaliação química e, em simultâneo, permitiram corroborar 

algumas das motivações que conduziram à realização do presente trabalho. Das análises 

realizadas concluímos: 

- Em relação às matérias orgânicas fertilizantes comercializadas a elevada condutividade 

eléctrica (100% das amostras), o teor em azoto amoniacal superior ao recomendado (90% das 

amostras), a baixa razão C/N (70%) e o teor em cádmio superior ao limite máximo para que 

possam ser utilizados na agricultura (10%) registados pelas análises químicas estarão na 

origem dos efeitos fitotóxicos observados no teste de germinação em placa e no teste de 

crescimento com cevada; 

- No que diz respeito aos compostados experimentais CFC1, CFC2, e CFC3, face aos 

resultados obtidos no teste de crescimento e de acordo com a proposta de norma de Souteiro e 

Baptista, estes têm qualidade para serem utilizados como correctivos orgânicos do solo e 

como constituintes de suportes de culturas para viveiro. O decréscimo significativo da 
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produção quando se aumentou a proporção de mistura do compostado CFC1 de 25% para 

50% poderá ter sido induzido pelo manganês veiculado pelo compostado, uma vez que a 

cevada é muito sensível a este elemento e/ou pela existência de compostos fenólicos. Os 

ensaios de campo realizados reforçam os resultados obtidos pelas análises químicas e pelos 

testes biológicos, demonstrando um elevado potencial dos compostados experimentais como 

correctivos do solo, como também um carácter fertilizante associado à disponibilização de 

nutrientes para as culturas. Assim, no caso do compostado BC o incremento da produção da 

couve-repolho pode ser atribuído aos nutrientes veiculados pelo compostado, em particular de 

azoto, de potássio e de cálcio, que nas condições testadas não deverá ultrapassar a aplicação 

de 15 toneladas de matéria seca por hectare. De igual forma, a resposta positiva da alface à 

aplicação do compostado CFC1 pode ser atribuída aos nutrientes que este veicula, 

nomeadamente o teor em azoto e em especial de potássio facilmente disponível para absorção 

pela cultura que se registou para a dose máxima de aplicação (45 ton/ha); 

- Para o compostado N, material orgânico de comparação nos ensaios de campo, o resultado 

do teste de crescimento com cevada demonstrou que em ambas as doses testadas tem uma 

produção inferior à modalidade testemunha e atendendo à produção na dose 50% (<90% da 

testemunha) está suficientemente maturado para ser utilizado como correctivo do solo mas 

não deve ser utilizado como substrato de plantas. Igualmente, estes resultados poderão ser 

explicados com base nas análises químicas efectuadas, as quais revelaram valores de 

condutividade eléctrica e de azoto amoniacal elevados e bastante superiores 

comparativamente aos compostados experimentais CFC1, CFC2 e CFC3. O teor de azoto 

amoniacal é inclusive superior ao limite recomendado pela Proposta de Regulamentação 

sobre Qualidade do Compostos para Utilização na Agricultura (2001). Os resultados dos 

ensaios de campo demonstraram um comportamento muito semelhante ao dos compostados 

BC e CFC1, na produção de couve-repolho e alface, respectivamente. Lamentamos, contudo, 

a ausência de análises ao teor de metais pesados quer no solo, quer na parte aérea das culturas; 

- Dado que os testes biológicos (teste de germinação e teste de crescimento) são apenas 

recomendados para produtos resultantes da compostagem, a lama L não foi, obviamente, 

submetida a tal avaliação. Para o efeito recorremos à análise dos parâmetros referidos na 

legislação em vigor, nomedamente a análise dos teores de metais pesados presentes na lama, 

análise microbiológica e análise aos compostos orgânicos e dioxinas. Os resultados 

demonstram a sua aptidão para ser utilizada na agricultura, a qual foi posteriormente 

confirmada no ensaio de campo instalado com couve-repolho. Do ensaio de campo realizado 



139 
 

concluímos que, novamente com recurso à análise dos parâmetros químicos, os quais 

demonstraram o elevado teor de azoto amoniacal presente na lama L e a razão C/N baixa, 

estes factores aliados ao facto de as culturas absorverem, quando disponível, quantidades de 

azoto superiores à sua necessidade fisiológica (“consumo de luxo”), podendo o excesso de N 

dificultar a formação do repolho e reduzir a percentagem de matéria seca (Almeida, 2006), 

terão sido os responsáveis pela inexistência de variações significativas do peso seco da 

biomassa da couve-repolho para doses de aplicação superiores 5 ton/ha. A absorção de N em 

excesso pela cultura foi confirmada pelo aumento significativo do teor de nitratos da parte 

aérea da couve-repolho pela aplicação ao solo de doses de 15 e 45 ton/ha de matéria seca da 

lama L. Neste sentido, desaconselha-se a aplicação de doses superiores a 5 ton/ha da lama L 

ao solo nas condições testadas.  

Na realidade, na generalidade e não apenas no caso específico da lama L, a composição dos 

resíduos orgânicos, mesmo quando se trate de produtos com a mesma origem, podem ter, na 

altura da aplicação, características bastante diferentes. Assim, é recomendável avaliar as suas 

mais correctas condições de aplicação. Para isso, além do necessário conhecimento das 

situações em que vão ser aplicados (referimo-nos às épocas e técnicas de aplicação, às 

condições que são impostas por cada condicionalismo definido pelas características do clima, 

do solo e da natureza e principal finalidade da cultura), deverá sempre começar-se pelo 

conhecimento deles próprios, mediante a determinação daquelas características que estejam 

mais implicadas no binómio fertilização-poluição. 

Sobre este último aspecto e em termos de perspectivas consideramos importante a 

continuidade dos estudos iniciados, tendo em conta que os efeitos gerados pela aplicação de 

materiais orgânicos, nomeadamente em termos de contribuição para a sua fertilidade e 

fenómenos de poluição estão altamente dependentes do factor temporal. Igual importância 

assume a divulgação e o esclarecimento de todos os agentes ligados a esta matéria.  

Neste contexto, julgamos que a utilização de recursos subaproveitados, com o objectivo de 

aumentar a produtividade e gerar mais-valias, terá de merecer, cada vez mais, a nossa atenção. 

Entre eles, o tratamento de subprodutos agrícolas deverá merecer cada vez maior atenção, 

tendo em vista o seu aproveitamento, a despoluição do ambiente e, em numerosos casos, e 

sempre que possível, com ambas as finalidades. Igual atenção deverá ser dada aos materiais 

que circulam no mercado, através do controlo rigoroso de todo o processo produtivo, assente 

em normas técnicas sustentadas pela investigação científica que vem sendo realizada. No 

entanto, estamos cientes que qualquer solução adoptada (e até mesmo a ausência de soluções) 
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para o tratamento dos resíduos continuará a ser alvo de discórdias entre autoridades oficiais, 

empresas, organizações ambientalistas e cidadãos em geral.   
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Anexo I 

Segundo a Portaria n.º 1322/200643, qualquer matéria fertilizante colocada no mercado deve 

estar devidamente identificada com menções de identificação, que devem constar em rótulos, 

etiquetas ou, no caso de matérias fertilizantes a granel, nos documentos de acompanhamento. 

A saber: 

1 - Obrigatórias – previstas no n.º 5 da portaria: 

A menção “Adubo mineral, adubo orgânico, adubo organomineral, correctivo agrícola 
orgânico, correctivo agrícola mineral, correctivo agrícola condicionador ou ainda 
aminoácidos, extractos orgânicos”, conforme o caso, em letras maiúsculas; 

Denominação do tipo de adubo (v. tipo de produto no anexo I) – exemplos: adubo 
elementar ou adubo composto; 

Teores declarados (dos parâmetros aplicáveis), expressos em percentagem em massa (para 
os fluidos pode também indicar-se em massa em relação ao volume: quilogramas 
por hectolitro ou gramas por litro); 

Matérias-primas - principais matérias-primas utilizadas no seu fabrico cuja presença 
relativa é superior a 10% em massa; 

Massa bruta ou liquida garantida em quilogramas (para os fluidos pode indicar-se o 
volume em litros); 

Identificação do responsável pela colocação no mercado – o nome ou firma ou a marca 
registada, bem como o endereço. 

2 – Facultativas – para além das menções obrigatórias, podem constar da identificação, em 

zonas claramente separadas, outras informações de interesse para o consumidor: 

a marca do fabricante, a marca do produto e as designações comerciais; 

dose de emprego e modo de aplicação; 

condições normais de armazenagem; 

normas de segurança na manipulação; 

outras informações técnicas. 

 

Teores declarados nos adubos e correctivos agrícolas 

Adubos (total % (m/m) (massa sobre massa total) 

Nutrientes principais 

Azoto (N) total 
N nítrico 
N amoniacal 
N orgânico 
N ureico 
Fósforo (P2O5) 
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Potássio (K2O) 
 

Nutrientes secundários 

Enxofre (S) 
Sódio (Na) 
Cálcio (Ca) 
Magnésio (Mg) 
 

Micronutrientes (oligoelementos) 

Boro (B) 
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Ferro (Fe) 
Manganês (Mn) 
Molibnénio (Mb) 
Zinco (Zn) 
 

Outros  

Matéria orgânica total 

 
 
Correctivos agrícolas 

Matéria orgânica (%); 

Azoto total (%); 

Fósforo total (P2O5) (%); 

Potássio total (K2O) (%); 

Cálcio total (Ca) (%); 

Magnésio total (Mg) (%); 

Enxofre total (S) (%); 

Boro total (B) (mg/kg); 

Cádmio total (Cd) (mg/kg); 

Crómio total (Cu) (mg/kg); 

Mercúrio total (Hg) (mg/kg); 

Níquel total (Ni) (mg/kg); 

Chumbo total (Pb) (mg/kg); 

Zinco total (Zn) (mg/kg); 

Salmonella spp. (ausente ou presente em 25 g de matéria fresca); 

Escherichia coli (n.º/g na matéria fresca); 

Plantas infestantes (n.º de sementes ou propágulos/litro na matéria fresca); 

Inertes (%); 

Relação C/N. 


