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Resumo 
Realizou-se um ensaio em vasos para avaliar a influência da fertilização fosfatada e da 

micorrização na alface (Lactuca sativa L.) biológica, utilizando seis tratamentos resultantes da 
combinação fatorial entre: inóculo micorrízico (plantas inoculadas e não inoculadas) e fosfato de Gafsa 
(0, 100 e 200 kg P2O5 ha-1). A aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa resultou em aumentos 
(p <0,05) de produção de alface e de absorção de nutrientes. No entanto, a micorrização não contribuiu 
para um aumento de produção, verificando-se que nas plantas micorrizadas a produção não aumentou 
significativamente com a dose mais elevada de fosfato de Gafsa. 
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Abstract 

Influence of phosphate fertilization and mycorrhization in organic lettuce growth and 
nutrient uptake 

A pot trials was carried out to evaluate the influence of phosphate fertilization and 
mycorrhization in organic production of lettuce (Lactuca sativa L.), with six treatments resulting from 
the factorial combination of: mycorrhizal inoculation (inoculated and not inoculated) and Gafsa 
phosphate (0, 100 and 200 kg P2O5 ha-1). The application of increasing rates of Gafsa phosphate led to 
significant increases in lettuce yield and nutrient uptake. However, the mycorrhization did not increase 
lettuce yield and for these lettuces, yield did not increase for the highest rate of application of Gafsa 
phosphate. 
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Introdução 
Na grande maioria dos solos de Portugal o fósforo (P) não se encontra disponível em 

quantidades suficientes, sendo necessário aplicá-lo sob a forma de fertilizantes (Santos, 2012). Daí a 
necessidade de aferir a eficácia na disponibilização de P por parte dos fertilizantes fosfatados 
certificados para o modo de produção biológico (MPB). Os fosfatos naturais, como o fosfato de Gafsa, 
possuem uma grande porosidade, que lhes conferem grande superfície específica, podendo ser 
facilmente hidrolisados, sendo, por isso, conhecidos como fosfatos de grande reatividade (Corrêa et al., 
2005). Os fosfatos naturais autorizados para o MPB, como o fosfato de Gafsa, podem ser tão eficientes 
quanto os fosfatos solúveis (Corrêa et al., 2005) mas a sua eficiência depende da cultura, da dose 
utilizada, e do pH do solo. O interesse na utilização destes fosfatos em solos ácidos advém do facto de 
possuírem carácter alcalinizante e saturarem o complexo de fixação do solo em fósforo (Santos, 2012). 
Os fosfatos naturais são pouco solúveis em água e necessitam de alguma acidez do solo para se 
solubilizarem ao longo do tempo (Goedert & Sousa, 1984). Contudo, num solo muito ácido, a 
solubilidade do P diminui devido à precipitação de fosfatos de alumínio, ferro e manganês, e diminuem, 
também, as taxas de mineralização da matéria orgânica (MO) porque a acidez do solo prejudica a 
atividade microbiana.  

Os fungos micorrízicos arbusculares, ou micorrizas arbusculares, têm um papel importante na 
disponibilidade de nutrientes para as plantas (Marschner, 1996). De entre estes, salienta-se não só a 
disponibilidade do P, mas também, de outros nutrientes como azoto (N), potássio (K), cálcio (Ca) e 
magnésio (Mg) (Clark & Zeto, 2000) e micronutrientes (Liu et al., 2000). A rede de hifas 
extrarradiculares aumenta consideravelmente o volume de solo explorado pelas raízes, o que melhora 
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o crescimento das plantas em solos mais pobres em nutrientes (Marschner, 1996). Pelo contrário, em 
ambientes ricos em nutrientes tem sido observada uma redução na acumulação de nutrientes em 
plantas micorrizadas (Clark, 1997). A colonização micorrízica tem diferentes efeitos na produção 
vegetal, dependendo das culturas. Koide et al. (2000), por exemplo, referiram que a inoculação 
micorrízica aumentou a produção da alface, mas não teve qualquer efeito significativo na produção da 
acelga.  

Neste trabalho avaliou-se o efeito na cultura de alface de um fertilizante fosfatado e da 
micorrização das plantas, com o objetivo de investigar se a micorrização da alface pode contribuir para 
o aumento de produção desta cultura, em diferentes condições de P disponível, e para avaliar o efeito 
do fosfato de Gafsa no crescimento da alface. 

 
Materiais e métodos 

O ensaio foi instalado em vasos numa estufa sem climatização da Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco (39º49’12’’ de latitude, -7º27’36’’ de longitude e aproximadamente 400 m de altitude). 
As características físico-químicas do solo recolhido de uma exploração de agricultura biológica, 
encontram-se no quadro 1. Utilizaram-se apenas fatores de produção certificados para o MPB, de 
acordo com o Regulamento (CE) nº 834/2007 (CE, 2007).  

O ensaio foi conduzido com um delineamento experimental com quatro blocos casualizados e 
seis tratamentos diferentes resultantes da seguinte estrutura fatorial de tratamentos com dois fatores: 
Fosfato de Gafsa com três níveis (0, 100 e 200 kg P2O5 ha-1) e micorrrização com dois níveis (plantas 
micorrizadas e não micorrizadas). O fosfato de Gafsa além de P apresentava um elevado teor em Ca 
(29% de CaO), e as seguintes características: (i) 26,5% de pentóxido de fósforo (P2O5) total; (ii) 15% de 
pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em ácido fórmico a 2%; (iii) grau de moenda com 90% de 
passagem através de um crivo com uma abertura de malha de 0,063 mm. O inóculo micorrízico 
aplicado foi o Glomygel ® Hortalizas (Santagro Innova S.L.) com mais de 2000 propágulos (esporos, 
micélios vegetativos e pedaços de raízes inertes, micorrizadas) cm-3. Este inóculo é produzido e 
comercializado pela Mycovitro S.L. Biotecnologia ecológica e foi aplicado 1 ml da solução gel próximo 
da raiz das plantas com o auxílio de uma pipeta, 7 dias após a transplantação. 

A sementeira de alface com a variedade “Maravilha de verano” foi efetuada a 23 de março de 
2010 e a transplantação (uma planta por vaso) efetuou-se a 24 de abril de 2010. O ensaio foi instalado 
em duplicado, um para cada data de colheita. Os vasos foram preenchidos com 6 600 cm3 de solo e 
regados manualmente sempre que necessário. 

As temperaturas médias diárias mais elevadas do ar e do solo foram respetivamente 29,5 e 
27,2°C e as mais baixas foram 13 e 15,5°C. A primeira colheita realizou-se no dia 22 de maio e a 
segunda a 16 de junho de 2010, respetivamente 28 e 53 dias após a transplantação. A determinação do 
peso seco das folhas, e das raízes realizou-se após secagem a 65°C durante três dias numa estufa com 
ventilação. 

Utilizaram-se as normas europeias para a determinação das seguintes características do 
fertilizante orgânico: humidade (CEN, 1999a); pH (CEN, 1999b); condutividade elétrica (CEN, 1999c); 
e matéria orgânica (CEN, 1999d). A MO do solo foi determinada pela quantidade de dicromato de sódio 
gasto na oxidação do carbono (C) orgânico. O azoto mineral, dos solos e do adubo orgânico, foi 
determinado após extração com KCl 2 M (1:5), por espectrofotometria de absorção molecular. As 
concentrações de N e P nos solos, no adubo orgânico, nas folhas e nas raízes da alface foram 
determinadas por espectrofotometria de absorção molecular após digestão das amostras com ácido 
sulfúrico enquanto o potássio foi determinado for fotometria de emissão de chama e o Ca e Mg por 
espectrofotometria de absorção atómica, em ambos os casos, após digestão nitroperclórica, de acordo 
com as normas laboratoriais utilizadas na Universidade de Trás-os-Monte e Alto Douro.  

A razão C/N foi calculada pela razão entre o teor de C e o teor de N. O teor de C, foi calculado 
pela razão entre o teor de MO e a constante 1,8 para o adubo orgânico (Gonçalves & Baptista, 2001), e a 
constante 1,724 para o solo (fator Van Bemmelen). A comparação dos resultados entre tratamentos 
realizou-se através da análise de variância e testes de Duncan (p <0,05), recorrendo-se ao programa 
SPSS v.15.0. 

 
Resultados e discussão 

A produção de alface não variou significativamente entre as alfaces micorrizadas e as alfaces 
não micorrizadas para a mesma aplicação de fosfato de Gafsa  na primeira colheita, nem se verificou 
interação entre os dois fatores em estudo, apesar de numericamente o peso fresco da alface ter sido 
superior nas alfaces micorrizadas, em ambas as colheitas, quando não se aplicou fosfato de Gafsa 
(fig. 1). Pelo contrário, na segunda colheita, para a dose mais elevada de aplicação de fosfato de Gafsa, a 
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produção diminuiu nas plantas micorrizadas em comparação com as não micorrizadas. Nesta colheita 
a produção de alface aumentou significativamente (p <0,05) com a aplicação de 100 e 200 kg ha-1 de 
P2O5, respetivamente 12,9% e 20,4% em comparação com o tratamento controlo (sem aplicação de 
fosfato) para o conjunto dos tratamentos, incluindo plantas inoculadas e não inoculadas. No entanto, 
enquanto este facto se verificou com as plantas não micorrizadas, já para as plantas inoculadas com 
micorrizas arbusculares a diferença de peso não foi significativa entre a aplicação de 100 e 200 kg ha-1 
de P2O5, apesar de ser superior com qualquer destas aplicações em comparação com as alfaces que 
cresceram sem aplicação de fosfato de Gafsa. De igual modo, o peso seco das folhas das alfaces 
micorrizadas (resultados não apresentados) aumentou (p <0,05) de 31,4 para 34,6 g planta-1 entre a 
aplicação de 0 e 100 kg ha-1 de P2O5 sem aumento evidente entre a aplicação de 100 e 200 kg ha-1 de 
P2O5, mas o peso seco das folhas das alfaces não inoculadas com micorrizas aumentou (p <0,05) 
sempre com a aplicação de doses crescentes de P2O5.  

Relativamente ao peso fresco das raízes da alface (quadro 2) encontraram-se diferenças 
significativas (p <0,05) entre as raízes inoculadas e não inoculadas na última colheita sem a aplicação 
de fosfato de Gafsa, sendo o peso das raízes micorrizadas superior ao das não micorrizadas, e com a 
aplicação de 200 kg ha-1 de P2O5, nas plantas não inoculadas com micorrizas em comparação com o 
tratamento sem aplicação de P2O5 ao solo. Numericamente verificou-se que na segunda colheita o peso 
fresco das raízes inoculadas diminuiu com a aplicação de 100 e 200 kg ha-1 de P2O5, respetivamente 
5,6% e 9,3% em relação ao tratamento controlo sem fosfato (quadro 2). Pelo contrário, o peso fresco 
das raízes não micorrizadas aumentou significativamente com a aplicação de 100 e 200 kg ha-1 de P2O5, 
respetivamente 23,7% e 35,8% em relação ao tratamento controlo (sem P2O5). O que poderia sugerir 
que as plantas micorrizadas não responderam bem à aplicação de P ao solo. O teor de matéria seca 
quer das folhas quer das raízes não variou significativamente entre os diferentes tratamentos.  

Com a máxima aplicação de fosfato de Gafsa o peso seco das folhas (resultados não 
apresentados), e o peso fresco das raízes (quadro 2) da alface diminuíram nas plantas inoculadas com 
micorrizas em relação às não inoculadas, ainda que a diferença não fosse significativa no peso fresco 
das raízes. Pelo contrário, com a aplicação de 100 kg ha-1 de P2O5 tanto o peso seco das folhas como o 
peso fresco das raízes apresentaram valores semelhantes nas alfaces inoculadas e não inoculadas. O 
peso fresco das raízes, aumentou (p <0,05) com a aplicação da dose máxima de fosfato de Gafsa nas 
plantas não micorrizadas, na segunda colheita, mas o mesmo já não aconteceu nas plantas 
micorrizadas. Estes resultados estão de acordo com as conclusões das experiências de Azcón et al. 
(2003) segundo as quais as doses mais elevadas de aplicação de N e P ao solo reduziram a absorção de 
N, P e K nas plantas micorrizadas em comparação com as não-micorrizadas. 

A acumulação de nutrientes pela alface (fig. 2) neste ensaio ocorreu com muito maior 
expressão depois dos 28 dias após a transplantação. Os valores obtidos para os teores de nutrientes 
nas folhas não apresentaram diferenças significativas (p <0,05) entre tratamentos, exceto no teor de 
Mg na primeira colheita que aumentou nas plantas não micorrizadas com a aplicação de fosfato de 
Gafsa (quadro 3). Numericamente verificou-se que o teor de N nas folhas das alfaces com raízes 
inoculadas, em ambas as colheitas, foi sempre superior em relação ao obtido nas alfaces com raízes não 
inoculadas, para a mesma dose de aplicação de fosfato. O mesmo se verificou com o teor de P, exceto na 
segunda colheita para a dose mais elevada de fosfato de Gafsa. Em relação ao teor de nutrientes nas 
raízes (quadro 4) não se verificaram diferenças significativas entre nutrientes com a exceção do 
magnésio num tratamento, nem se verificaram diferenças numéricas consistentes quer com a aplicação 
de fosfato quer com a micorrização das raízes.  

 
Conclusões 

A aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa resultou em aumentos significativos da 
produção de alface, sem, no entanto, se verificarem diferenças significativas entre as alfaces inoculadas 
e as não inoculadas com micorrizas, para o conjunto dos tratamentos. Com a aplicação de 200 kg ha-1 
de P2O5 o efeito prejudicial do excesso de P nas alfaces com inóculo micorrízico foi visível no peso seco 
das folhas, e no peso fresco das folhas e das raízes, para os quais se obtiveram valores inferiores 
(p <0,05) em comparação com as alfaces não inoculadas. Este facto sugere que doses elevadas de P 
possam ter um possível efeito inibidor da ação benéfica dos fungos micorrízicos arbusculares na 
fertilização da alface. Contudo, são necessárias mais experiências para um maior conhecimento sobre 
as micorrizas de forma a aproveitar melhor a sua eficiência na nutrição e produtividade desta cultura 
no modo de produção biológico. 
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Quadro 1  Características físico-químicas do solo experimental. 
 
 MS pH CE MO N N-NH4

+ N-NO3
- C/N P K Ca Mg 

 %  dS m-1 g kg-1 g kg-1 mg kg-1 mg kg-1  g kg-1 g kg-1 g kg-1  g kg-1 
Média 81,9 7,1 0,6 64,5 2,4 7 46 16,4 0,9 3,8 2,3 2,0 
*DP 0,9 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 2,1 0,5 0,1 2,9 1,1 1,4 
MS, matéria seca; CE, condutividade elétrica. A matéria orgânica (MO) e os teores dos nutrientes 
encontram-se expressos em relação à matéria seca. 
* Desvio padrão  
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Quadro 2  Peso fresco (PF) das raízes (R) e teor de matéria seca (TMS) das folhas (F) e raízes nas 
colheitas 1 (C1) e 2 (C2) respetivamente 28 e 53 dias após a plantação da alface micorrizada (M) e não 
micorrizada (NM), com aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa (0, 100 e 200 kg P2O5 ha-1). 
 
 Tratamentos MDS* 
Micorriza M M M NM NM NM  
P2O5 (kg ha-1)  0 100 200 0 100 200  
PF-R-C1 (g pl-1) 15,6 16,1 15,2 13,1 15,8 14,9 3,8 
PF-R-C2 (g pl-1) 110,8 104,6 100,5 85,3 105,5 115,9 18,4 
TMS-F-C1 (%) 7,0 7,2 7,6 7,1 7,2 7,6 0,6 
TMS-F-C2 (%) 8,5 8,5 8,1 8,8 8,5 8,2 0,6 
TMS-R-C1 (%) 7,5 7,5 8,0 8,7 7,6 7,7 0,9 
TMS-R-C2 (%) 10,7 12,2 10,6 11,3 11,1 11,0 2,2 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05)  

 
 
 
 

Quadro 3  Teores (g kg-1 MS) de azoto (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) das 
folhas na 1ª e 2ª colheita de alface, respetivamente, 28 e 53 dias após a plantação da alface micorrizada 
(M) e não micorrizada (NM), com aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa (0, 100 e 200 kg 
P2O5 ha-1). 
 
Nutriente Colheita Tratamentos MDS* 
  M M M NM NM NM  
  0 100 200 0 100 200  
N  1 18,6 20,9 23,5 16,3 17,2 20,7 8,3 
 2 8,8 9,9 10,8 7,0 6,2 8,8 4,7 
P  1 2,7 2,8 3,3 2,3 2,5 3,0 1,2 
 2 2,3 2,4 2,3 1,8 1,5 2,4 1,1 
K  1 26,6 37,0 26,9 23,0 30,7 32,4 21,3 
 2 22,7 27,0 33,7 31,3 30,7 32,6 18,4 
Ca  1 13,1 19,4 13,7 12,0 15,8 18,8 5,8 
 2 8,1 9,1 10,1 8,6 9,4 9,0 2,2 
Mg  1 4,1 3,9 4,2 3,6 5,3 7,5 1,9 
 2 2,5 3,1 3,3 2,8 3,1 3,3 1,0 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05). MS, matéria seca. 
 
 
 
Quadro 4  Teores (g kg-1 MS) de azoto (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e de magnésio (Mg) 
das raízes (R) na 1ª e 2ª colheita de alface, respetivamente, 28 e 53 dias após a plantação da alface 
micorrizada (M) e não micorrizada (NM), com aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa (0, 100 
e 200 kg P2O5 ha-1). 
 
Nutriente Colheita Tratamentos MDS* 
  M M M NM NM NM  
  0 100 200 0 100 200  
N  1 11,6 13,7 14,2 13,9 7,8 7,0 9,1 
 2 5,2 5,1 5,6 5,3 6,0 4,3 2,6 
P  1 2,4 2,8 3,1 2,8 1,7 1,8 1,7 
 2 2,4 2,0 2,4 2,1 2,0 1,8 0,9 
K  1 38,4 44,9 52,0 36,5 47,6 32,1 27,2 
 2 21,9 14,5 18,9 21,1 17,3 16,4 10,9 
Ca  1 9,1 9,7 15,2 8,6 12,6 12,7 7,7 
 2 9,0 7,2 9,0 8,7 8,6 7,8 3,6 
Mg  1 3,2 3,5 5,3 3,4 6,1 3,9 2,2 
 2 4,2 2,4 3,2 3,1 2,8 3,5 1,8 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05). MS, matéria seca.  
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Figura 1  Peso fresco das folhas 28 e 53 dias após a plantação da alface micorrizada (M) e não 
micorrizada (NM), com aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa (0, 100 e 200 kg P2O5 ha-1). 
Letras diferentes por cima das barras representam diferenças significativas (p <0,05) de peso. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2  Acumulação de nutrientes nas folhas 28 e 53 dias após a plantação da alface micorrizada 
(M) e não micorrizada (NM), com aplicação de doses crescentes de fosfato de Gafsa (0, 100 e 200 kg 
P2O5 ha-1). Linhas por cima das barras representam ± o valor do desvio padrão da média. 
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