INCORPORAÇÃO DE LAMAS DE
ETAR EM CAMPOS DE MILHO
Incorporação de lamas em campos de milho no Baixo Mondego
ÁREA DE DEMOSTRAÇÃO
A área de demostração com cultura de milho
aplica e Incorpora de lamas de tratamento de
águas residuais domésticas há mais de 4 anos.
A gestão agrícola inclui ainda uma mobilização
de 0-35 de profundidade, combinada com duas
operações secundárias de mobilização com
uma grade rotativa por ano.

Ameaças - Contaminação do solo com Metais Pesados
A incorporação de lamas de tratamento de
águas residuais domésticas representa um
risco a longo prazo de contaminação por
Metais pesados no solo.
Altos teores de metais pesados,
especificamente Zn, Cd e Cr, foram
observados na área de estudo com
incorporação de lamas de tratamento de
águas residuais domésticas.

Resultados AMP vs. Controle

Indicadores do solo

-

Teor de Metais pesados

-

Tabela 1– Concentração de metais pesados no campo de milho com aplicação e incorporação
de lamas (AMP) e no campo com fertilização mineral (Controlo), antes da colheita em 2018
(n=3).

Fig. 1-Indicadores químicos da qualidade do solo AMP vs. Control, 2018.a) Matéria Organica (%),
b) pH, c) Azoto Kjeldahal (%), d) Perfil do fósforo total (P) e o assimilável P2O5, e) potássio
assimilável e f) carbono labil.

Teores superiores de matéria orgânica e azoto kjekdah foram
observados no AMP.
-

- Concentrações superiores de metais pesados de Zn, Cd and
Cr, foram observados na área de estudo com lamas do que no
controlo.

- Concentração superior de fósforo assimilável (P2O5) no AMP do
que no controlo. Teor superior de potássio assimilável (K2O)
também foi observado na área de estudo com lamas.

- A média dos indicadores visuais físicos do solo
e da planta é superior no AMP do que no
controlo.
- A incorporação de lamas (AMP) parece
favorecer o desenvolvimento dos agregados
aumentando assim a estrutura e consistência
do solo.
- Nos indicadores da Planta o AMP apresentou
uma maior pontuação na fauna do solo.

Tabela 2- Avaliação visual do solo (VSA) em 2018 nas áreas de estudo selecionadas na amostragem de 2018
AMP Vs. CNT usando o scorecard: (0) vermelho - Pobre, (1) Amarelo- moderado, e (2) Verde- Bom. AMP-2Lamas de tratamento de águas residuais domésticas, CNT- 2- convencional com fertilizantes minerais.

Localização da área de estudo no Baixo Mondego
Baixo Mondego- Coimbra

40.237914 W8.466635

Conclusões:
-

No geral, a aplicação e a incorporação de lamas de tratamento de águas residuais
domésticas melhoram os indicadores da qualidade do solo quando comparadas às
práticas convencionais.

-

Embora a área de estudo com aplicação de lamas apresentar melhores resultados
para os indicadores químicos e biológicos, como demonstrado pela biodiversidade
de minhocas e da macrofauna superior ao controlo, existe um risco a longo prazo de
contaminação do solo por metais pesados.

-

A avaliação do impacto das práticas de agrícolas na qualidade do solo é de extrema
importância para apoiar os agricultores a alcançar uma produção mais sustentável.
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