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Resumo  

Avaliou-se o efeito da aplicação de um compostado orgânico de resíduos da 
cunicultura (CRC) no crescimento da alface, em vasos, com os objetivos de: (i) 
determinar o melhor momento de plantação da alface após a incorporação do 
compostado ao solo; (ii) comparar o efeito do CRC com o de um compostado comercial 
de resíduos de ovinocultura (CCRO) certificado para o modo de produção biológico 
(MPB); e (iii) contribuir para a recomendação da fertilização orgânica no MPB para 
culturas hortícolas. Os ensaios realizaram-se na Escola Superior Agrária de Ponte de 
Lima, com seis tratamentos e quatro blocos. O ensaio foi repetido três vezes, sendo a 
diferença entre cada ensaio o tempo entre o momento da aplicação do compostado e o 
momento da transplantação da alface, respetivamente: 0, 2 e 4 semanas. Os tratamentos 
consistiram em 5 doses de CRC: 0, 1, 2, 4 e 8 t ha-1, e um tratamento com 4 t ha-1 de 
CCRO. As doses crescentes de CRC, contribuíram para aumentar a produtividade da 
alface e a acumulação de nutrientes nas folhas, sendo este aumento mais evidente com a 
aplicação de CCRO que possuía um teor muito mais elevado de azoto amoniacal e uma 
condutividade elétrica (CE) muito inferior, em comparação com o CRC. Conclui-se que 
a aplicação do CRC pode ser recomendada para aumentar a absorção de nutrientes e a 
produtividade da alface no MPB, mas recomenda-se uma melhor seleção dos resíduos 
para compostagem para diminuir a CE do compostado. 
 
Palavras-chave: azoto mineral, condutividade elétrica, corretivo orgânico, Lactuca 
sativa L. 
 
Abstract 

Efficacy of a compost of rabbit manure applied to soil at different moments 
before lettuce transplant 

The aim of this study was to evaluate the effect of an organic compost of rabbit 
waste (CRW) on lettuce growth in pots. The objectives were: (i) to determine the best 
planting timing after compost incorporation into the soil; (ii) to compare the effect of 
the CRW with that of a commercial compost of sheep waste (CCSW) certified for 
organic agriculture (OA); and (iii) contribute to the recommendation of organic 
fertilization for horticultural crops. The trials were carried out at the Agricultural 
College of Ponte de Lima, with six treatments and four blocks. The trial was repeated 
three times, the difference being the period between the moment of application of the 
compost and the moment of transplanting the lettuce, respectively, 0, 2 and 4 weeks. 
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The treatments consisted of 5 rates of CRW: 0, 1, 2, 4 and 8 t ha-1, and a treatment with 
4 t ha-1 of CCSW. The increasing rates of CRC contributed to increase lettuce yield and 
nutrient accumulation in the leaves. However, this increase was stronger with the 
application of CCSW which had higher ammonia content and lower electrical 
conductivity, compared to CRW. We recommend the application of CRW to increase 
nutrient uptake and lettuce yield in AB and a better selection of composting feedstock to 
decrease composting EC. 
 
Keywords: Lactuca sativa L., electrical conductivity, mineral nitrogen, organic 
amendment 
 
Introdução 

O crescimento da cunicultura em Portugal justifica-se pela qualidade nutricional 
da carne de coelho (menor teor de gordura do que a de vaca ou de porco), por ser uma 
alternativa à produção de carne de animais de grande porte e porque a produção atual de 
carne de coelho, quer em Portugal quer na Europa, não satisfaz as necessidades de 
procura. No entanto, a produção de resíduos por coelho (50-60 kg ano-1), constituídos 
principalmente por dejetos (sólidos e líquidos) misturados com os desperdícios de 
alimento e de água, pelo e outros resíduos, e água de limpeza, e que se acumulam ao 
longo de vários anos nos pavilhões de criação de coelhos, pode constituir um problema 
ambiental, se estes resíduos não forem geridos convenientemente (Paredes et al., 2015), 
porque podem veicular para o solo e a água um excesso de nutrientes, como azoto (N) e 
fósforo (P) para além de metais pesados, tal como, disseminar organismos patogénico e 
emitir gases com efeito de estufa (Bustamante et al. 2013). No entanto, através da 
compostagem, os compostados de resíduos da cunicultura podem ser uma alternativa à 
aplicação de adubos minerais para fertilização das culturas (Cabanillas et al., 2013). 

Para além da composição dos estrumes de coelho e do processo de compostagem 
a que são sujeitos, o estado de maturação do compostado também influencia a sua 
capacidade para fornecer azoto (N) e outros nutrientes para as plantas. Um compostado 
pouco maturado poderá libertar maior quantidade de N no curto prazo do que um 
compostado em avançado estado de maturação, mas um compostado bem maturado 
melhorará a qualidade do solo e a capacidade de retenção de água e nutrientes. Em 
qualquer caso, o tempo entre a aplicação do compostado ao solo e a plantação da cultura 
poderá, também, influenciar a disponibilidade de nutrientes fornecidos pelos 
compostados ao solo. 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar a eficácia de um compostado de 
resíduos da cunicultura aplicado ao solo em diferentes momentos antes da 
transplantação de alface e estimar se as características destes compostados poderão 
contribuir para aumentar a fertilidade do solo quando os mesmos são utilizados como 
corretivos orgânicos do solo. 
 
Material e métodos 

Os ensaios foram realizados na Escola Superior Agrária de Ponte de Lima 
(41º47’30’’N, 8º32’24’’O, 50 m de altitude), com alface em vasos, numa estufa sem 
climatização. A experiência foi realizada com quatro blocos casualizados e seis 
tratamentos diferentes: compostado de resíduos da cunicultura (CRC) nas doses de 0, 1, 
2, 4 e 8 t ha-1; e um compostado comercial de resíduos da ovinocultura (CCRO) na dose 
de 4 t ha-1. O ensaio foi repetido três vezes, sendo a diferença entre cada ensaio o tempo 
entre o momento da aplicação dos compostados e o momento da transplantação da 
alface. No primeiro ensaio a alface foi transplantada logo após a aplicação dos 
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compostados e nos outros dois foi transplantada duas semanas e quatro semanas, 
respetivamente, após a aplicação do compostado.  

Os materiais utilizados para produzir o CRC foram fezes de coelhos com uma 
mistura de palhas de centeio, trigo e azevém, na proporção de 1:1 (fezes/palhas; v/v). O 
CCRO produzido com resíduos da ovinicultura foi comercializado pela Fertigrano – 
Agrimartin como estando certificado para o MPB e apresentava-se na forma peletizada. 
A alface (Lactuca sativa L.) do tipo Batávia, variedade MADIE RZ da empresa Rijk 
Zwaan foi transplantada no dia 6 de novembro de 2015 no primeiro ensaio e colhida no 
dia 7 de março no último ensaio. Os vasos foram regados de forma a que a água não 
fosse limitante do crescimento das alfaces e as infestantes foram retiradas dos vasos 
logo que emergiram, para não competirem com a alface por nutrientes. 

Utilizaram-se as normas europeias (EN-Soil improvers and growing media, 1999) 
para a determinação das seguintes características dos compostados (n=5): humidade; 
pH; condutividade elétrica (CE); e teor de matéria orgânica (MO). O teor de MO do 
solo foi determinada pela quantidade de dicromato de sódio gasto na oxidação do 
carbono (C) orgânico, e os teores de P2O5 e K2O pelo método de Egner-Riehm. O N 
mineral dos compostados foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular 
após extração com KCl 2 M (1:5). O teor de N dos compostados foi determinado pelo 
método Kjeldahl. O teor de humidade das plantas foi calculado por gravimetria sendo as 
folhas secas a 65!°C até peso constante. Os métodos para determinar os macronutrientes 
nas alfaces e nos compostados foram anteriormente descritos (Brito et al., 2014; Brito et 
al., 2016). A comparação dos resultados entre tratamentos realizou-se através da análise 
de variância, recorrendo-se ao programa SPSS v.22.0, sendo as médias comparadas com 
base nas menores diferenças significativas (P <0,05). 

 
Resultados e discussão 

O solo utilizado nesta experiência possuía uma reação ácida, com um valor de 
pH (5,4) abaixo do limite inferior de pH recomendável para a alface, considerando que 
o pH ideal para esta cultura se situa entre valores de 6 e 6,8 (Maynard & Hochmuth, 
1997). O solo possuía teores de MO (21 g kg-1) e de fósforo (52 mg kg-1 de P2O5 
disponível) médios e um teor elevado de potássio (227 mg kg-1 de K2O disponível). 

As características do compostado de resíduos da cunicultura (CRC) e do 
compostado comercial de resíduos da ovinocultura (CCRO) encontram-se no quadro 1, 
destacando-se em ambos um teor de MO baixo. Apesar do teor de MO do CRC (477 g 
kg-1) ter sido superior ao do CCRO (389 g kg-1), foi inferior aos teores de MO de 
estrumes da cunicultura de 650 e 735 g kg-1 referidos por Moral et al. (2005) e Paredes 
et al. (2015), respetivamente. O teor de N do CRC (16 g kg-1) foi semelhante ao teor de 
N (17 g kg-1) referido por Moral et al. (2005) e ligeiramente inferior ao teor de N (21 g 
kg-1) registado por Paredes et al. (2015) ou de 20 g kg-1 referido por Canet et al. (2008), 
enquanto a razão C/N do CRC (C/N = 17) foi intermédia entre as referidas por Moral et 
al. (2005) e Paredes et al. (2015) (15 e 20, respetivamente). 

O elevado teor de amónia do CCRO e a elevadíssima razão N -NH4
+/N - NO3 

que possuía (6115) revelaram que o compostado não estava maturado, quer porque o 
teor de N -NH4

+ deveria ser inferior a 400 mg kg-1 (Zucconi & De Bertoldi,  1987) para 
se considerar o  compostado estabilizado, quer porque na base do California Compost 
Quality Council (CCQC, 2001) a razão N -NH4

+/ N - NO3 não deve ser superior a 0,5 
para se considerar que um compostado está maturado ou superior a 1 de acordo com 
Larney & Hao (2007). Destaca-se, também, o elevado valor da CE do CRC, semelhante 
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ao valor de 17,3 dS m-1 referido por Canet et al. (2008), que verificaram elevados 
aumentos de salinidade durante a fase final de compostagem de resíduos da cunicultura. 

Em qualquer das plantações, verificou-se que a produção de alface teve uma 
tendência para aumentar com aumentos da dose de aplicação de CRC, ainda que nem 
sempre significativamente com aumentos sucessivos da dose de compostado, e que a 
produção com CCRO foi sempre superior à produção verificada com qualquer dose de 
CCR, não sendo a diferença de produção significativa apenas entre CCRO e a dose de 8 
t ha-1 de CRC na primeira plantação (fig. 1).  

A produção média em todos os tratamentos aumentou significativamente entre a 
primeira plantação e as duas plantações posteriores, as quais não diferiram 
significativamente entre si. O teor de matéria seca aumentou da primeira (6,5%) para 
segunda plantação (7,5%) e desta para a terceira (8,3%), sendo sempre inferior no 
tratamento com CCRO onde a produção foi superior. Na segunda plantação, o 
acréscimo de peso fresco verificado entre as alfaces tratadas com CCRO e as produzidas 
no solo sem compostado (89 g planta-1) foi superior em comparação com a primeira 
plantação (68 g planta-1), sendo este valor de 82 g planta-1 na terceira plantação. Com a 
aplicação de CRC os aumentos de produção com a dose máxima de compostado em 
comparação com o tratamento sem compostado foram também semelhantes entre a 
primeira e a segunda experiência (39 e 37 g planta-1, respetivamente), e foi inferior (20 
g planta-1) na terceira. Concluiu-se que o aumento de tempo entre a aplicação dos 
compostados e a transplantação não beneficiou a produção de alface, sendo os aumentos 
de produção explicados exclusivamente pela quantidade de compostado e pelo tipo de 
compostado utilizado, para além das condições ambientais ocorridas durante os ensaios.  

O aumento de produção da alface com doses crescentes de CRC poderá ser 
explicado pelo aumento da disponibilidade de nutrientes deste compostado, 
designadamente de N nítrico (quadro 1). O forte aumento de peso da alface que se 
verificou com a aplicação de CCRO em comparação com a mesma dose de CRC, ou 
mesmo a sua dose mais elevada, poderá ser explicado pelo elevado teor de N amoniacal 
do CCRO. A elevada salinidade do CRC em comparação com o CCRO poderá, 
também, ter contribuído para a menor produção de alface com CRC. 

Considerando a média dos valores das três experiências (plantações) de cada 
tratamento, verifica-se que quer o peso fresco da alface, quer o seu peso seco (fig. 2) foi 
significativamente superior com a aplicação de CCRO em comparação com qualquer 
dose de CRC, verificando-se, também, um elevado coeficiente de determinação (R2) da 
regressão linear entre o peso seco da alface e a aplicação de doses crescentes de CRC, 
donde se concluiu que a variabilidade na acumulação de matéria seca de alface 
dependeu fortemente da aplicação do compostado ao solo, independentemente da 
antecedência com que foi aplicado antes da transplantação.  

O teor de N nas alfaces não variou de forma consistente entre diferentes doses de 
CRC nem entre diferentes plantações (quadro 2), sendo muito inferior aos teores de N 
verificados em experiências anteriores de vasos com alface e aplicação de compostados 
ao solo (Brito et al., 2014; Brito et al., 2016). No entanto, o teor de N na alface 
cultivada com CCRO (22-27 g kg-1) foi próximo dos teores reportados por aqueles 
autores (21-31 e 22-28 g kg-1, respetivamente). Em qualquer das plantações o teor de N 
duplicou na alface cultivada no solo com CCRO em comparação com CRC o que 
permitiu que a acumulação de N quase triplicasse com CCRO comparando com o CRC 
(quadro 3). Estes factos revelam que o crescimento da alface foi fortemente limitado 
pela disponibilidade de N no solo sem compostado ou mesmo com aplicação de doses 
crescentes de CRC.  
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Com a aplicação de CCRO (na dose de 4 t ha-1) a quantidade de N mineral (N-
NO3

- + N-NH4
+) veiculada pelo CCRO foi 26 vezes superior à que se verificou para a 

mesma dose de CRC. Para a média das três plantações, com CCRO cada alface 
acumulou, em média, mais 107 mg de N do que as alfaces do tratamento sem 
compostado, enquanto a quantidade de N mineral no compostado era 245 mg. Por isso, 
é provável que a alface, neste tratamento, não tenha sido limitada no seu crescimento 
pela disponibilidade de N mineral. Pelo contrário, nos tratamentos com CRC é provável 
que o principal fator limitante do crescimento tenha sido a limitação de N mineral no 
solo. Quer porque o N mineral veiculado pelo compostado foi inferior à diferença entre 
o N acumulado na planta fertilizada e o N acumulado na planta não fertilizada, quer 
porque acréscimos da dose de compostado se associaram a aumentos de produção e de 
acumulação de N nas plantas.  

As alfaces, para média das 3 plantações, mesmo que utilizassem todo o N 
mineral do compostado (CRC), necessitariam de utilizar mais 2% do N orgânico que se 
teria de mineralizar durante o tempo de crescimento da alface. O que corresponderia 
uma taxa de mineralização do N orgânico de 2% para a média de todas as plantações e 
todos os tratamentos com CRC, caso não se tivessem verificado perdas de N por 
volatilização, já que a água drenada que poderia lixiviar N nítrico para os pratos dos 
vasos, foi sempre reposta no solo. Entre plantações, as taxas de mineralização seriam de 
2,8%, 0,3% e 1,9%, para a média dos quatro tratamentos com CRC, no primeiro, 
segundo e terceiro ensaio, respetivamente. O que confirma que com o estrume de 
coelho, a disponibilidade de azoto orgânico ao longo do tempo ocorreu a uma taxa lenta 
(Cabanillas et al., 2013) 

A limitação do crescimento da alface pela falta de disponibilidade de N no solo 
também se explica pela maior eficiência de utilização do N (EUN = matéria seca 
vegetal / N acumulado) verificada nos tratamentos com CRC em comparação com 
CCRO. Com este último compostado, a alface acumulou 45 mg de peso seco por cada 1 
mg de N acumulado enquanto nos restantes tratamentos a alface acumulou, em média, 
88 mg de peso seco por cada 1 mg de N acumulado na alface. A diferença na eficiência 
fisiológica do N, calculada por: EFN = [MS vegetal do Nx - MS vegetal do N0] / [(N 
acumulado no Nx - N acumulado no N0], foi ainda superior entre compostados em 
comparação com a EUN, já que por cada 1 mg de N acumulada a mais na alface tratada, 
em comparação com a não tratada, resultou num aumento de apenas 30 mg de peso seco 
na alface cultivada com CCRO o que contrasta com o aumento de 135 mg de peso seco 
para a média dos tratamentos com CRC. 

O teor de P aumentou com o aumento da dose de CRC e foi semelhante na 
alface tratada com CCRO ou com a dose mais elevada de CRC, sendo ligeiramente 
superior na primeira plantação em comparação com as duas plantações posteriores. 
Naturalmente, a acumulação de P e de K na planta (quadro 3) também aumentou com a 
aplicação de doses crescentes de CRC e com a aplicação de CCRO, quer devido aos 
aumentos no teor de P ou K, quer aos aumentos de peso seco que se verificaram com 
doses crescentes de CRC e entre a aplicação de CCRO e CRC.  

 
Conclusões 

A aplicação do CCRO com um teor de N-NH4
+ muito mais elevado do que o de 

CRC, resultou numa maior absorção de N e maior produtividade da alface com este 
compostado em comparação com a aplicação do CRC. Aumentos crescentes da dose de 
CRC associaram-se a aumentos de absorção de N e maior produtividade da alface, 
porque o N foi um forte fator limitante no crescimento da alface. 
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Apesar do CCRO possuir um teor de N-NH4
+ muito superior ao recomendado 

para os compostados, este poderá não ter sido tóxico para as plantas porque permitiu 
aumentar significativamente a produção. Verificou-se diminuição da eficiência com que 
as alfaces utilizaram o N disponível quando se utilizou o CCRO, porque a quantidade de 
N disponível com este tratamento foi superior às necessidades das plantas.  

Considerando a maior disponibilidade imediata de N do CCRO e que o seu teor 
de N total foi inferior ao do CRC, concluiu-se que este último compostado possui um 
teor de N orgânico superior, o qual, poderá ser disponibilizado para as culturas no longo 
prazo, ao contrário do CCRO que pode se utilizado para disponibilizar mais N no curto 
prazo.  
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Quadro 1 - Teor de matéria seca (MS) e características químicas dos compostado. 

Compostado MS pH CE MO C/N NKj N -NH4
+ N - 

NO3
- 

N -NH4
+/ 

N - NO3
- 

(g kg-1)  (dS m-1) (g kg-1)  (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 
 

CRC 513 7,4 16,9 477 17 15,5 14 218 0,07 
CCRO 872 8,1 1,0 389 14 15,0 6128 1,00 6115 

CRC: Compostado de resíduos da cunicultura 
CCRO: Compostado comercial de resíduos da ovinocultura 
 
 
Quadro 2 - Teor de nutrientes (N, P e K) na alface nas três plantações. 

Nutriente 
(g kg-1) Plantação 

 Tratamento 
 0 1 2 4 8 T 

N P1  14,0 12,6 12,1 13,1 13,6 26,6 

 
P2  13,4 10,3 12,6 11,4 10,9 23,5 

 
P3  9,9 9,8 12,5 9,9 10,3 21,7 

P P1  2,1 2,2 2,6 2,8 3,2 2,9 

 
P2  1,8 1,5 1,9 2,0 2,4 2,7 

 
P3  1,3 1,6 2,0 2,0 2,1 2,2 

K P1  38,1 42,7 33,8 47,2 37,2 53,1 

 
P2  45,6 40,3 44,9 60,0 50,8 40,6 

  P3  58,0 37,0 40,9 40,9 73,7 59,0 
Plantação (dias após aplicação do compostado: P1=0; P2=14; P3=28) 
Tratamentos: Compostado de resíduos da cunicultura (0, 1, 2, 4 e 8 t ha-1);  
T = Compostado de resíduos de ovelha (4 t ha-1) 
LSD (p <0,05): N = 3,6 g kg-1; P = 0,44 g kg-1; K= 29,6 g kg-1 
 
 
Quadro 3 - Acumulação de nutrientes (N, P e K) na alface nas três plantações. 

Nutriente 
(mg planta-1) Plantação 

 Tratamento 
 0 1 2 4 8 T 

N P1  28 35 34 45 61 104 

 
P2  48 46 60 62 67 174 

 
P3  47 48 66 55 63 165 

P P1  4 6 7 10 14 12 

 
P2  6 7 9 11 15 20 

 
P3  6 8 10 11 13 17 

K P1  83 119 94 175 165 295 

 
P2  159 178 208 318 307 311 

  P3  311 267 184 214 228 454 
Plantação (dias após aplicação do compostado: P1=0; P2=14; P3=28) 
Tratamentos: Compostado de resíduos da cunicultura (0, 1, 2, 4 e 8 t ha-1);  
T = Compostado de resíduos de ovelha (4 t ha-1) 
LSD (p <0,05): N = 22 mg planta-1; P = 3,2 mg planta-1; K= 183 mg planta-1 
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Tratamentos:2 Compostado2de2resíduos2da2cunicultura2(0,21,22,242e282t2ha;1);
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Figura 1 - Peso fresco da alface em três plantações com diferentes tratamentos. Letras 
diferentes por cima das colunas, dentro de cada plantação, representam diferenças 
significativas de peso. As barras de erro representam ± o erro padrão. 
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Figura 2 - Peso seco da alface (média de três plantações) com diferentes tratamentos. 
Letras diferentes por cima das colunas representam diferenças significativas de peso. As 
barras de erro representam ± o erro padrão. 
 
 
 
 




