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Resumo 

A valorização agronómica de materiais orgânicos que promovam a fertilidade do solo, 
transformando potenciais resíduos em matérias-primas, é indiscutivelmente importante constituindo, 
desde dezembro de 2015, um dos princípios fundamentais do pacote de medidas relativas à economia 
circular, adotado pela Comissão Europeia. Procurando a valorização de resíduos orgânicos, um de 
equídeos, Siro®Agro 2/Siro® Equídeo, e outro de galináceos, Siro®Agro 3, em 2012, a empresa Leal & 
Soares solicitou a parceria da Escola Superior Agrária de Coimbra e da DRAPCentro para estudar a sua 
eficácia no comportamento agronómico da cultivar de alface “Batuca”, designadamente na produção e 
no teor em nutrientes da parte comestível. 

O ensaio decorreu no Centro Experimental do Loreto, de outubro a dezembro, contemplando 
os seguintes tratamentos: 0 L m-2 – testemunha e duas doses dos dois correctivos orgânicos, 10 L m-2 e 
20 L m-2. Avaliou-se o peso fresco da parte aérea da alface e os teores de macronutrientes, 
micronutrientes e metais pesados. Os dados foram submetidos a uma ANOVA uni-fatorial, seguida do 
teste de Tukey (p <5%).  

Os resultados revelaram o seguinte: a) maior produção com a aplicação de 20 L m-2, tanto do 
correctivo de equídeos como do de galináceos, relativamente à testemunha e aos tratamentos com 
10 L m-2 de ambos os correctivos, mas sem diferenças significativas entre os dois corretivos; b) teores 
mais elevados de azoto total, nitratos, zinco e cobre com a aplicação de 10 e 20 L m-2 do correctivo de 
galináceos, mas sem diferenças significativas entre as duas doses aplicadas nos teores em azoto total, 
nitratos, cálcio e zinco. O mesmo ocorreu nos tratamentos com o correctivo de equídeos, para os 
elementos azoto total, nitratos, fósforo e cobre.  

Este estudo destinou-se à obtenção de licença de comercialização dos dois corretivos 
orgânicos ao abrigo da legislação em vigor, à data, a Portaria n.º 1322/2006, de 24 de novembro. 

 
Palavras-chave: Modo de Produção Biológico (MPB), corretivos orgânicos, economia circular, 
nutrientes, produção 

 
Abstract 

Study on organic fertilization in the production of outdoor lettuce  
The agricultural organic materials valuation that promotes soil fertility, turning potential 

waste in raw materials, is indisputable important and, since December 2015, is one of the fundamental 
principles of the package of measures for the circular economy, adopted by the European Commission. 

Searching for the recovery of organic waste, one from equine, Siro®Agro 2/Siro® Equídeo, and 
other from poultry, Siro®Agro 3, in 2012, Leal & Soares company requested the partnership of the 
Coimbra Agriculture School and DRAPCentro to study its effectiveness on lettuce (cv "Batuca") 
agronomic performance, particularly in the production and nutrient content of the edible part.  

The test took place at the Experimental Center of Loreto (DRAPCentro), October to December, 
including the following treatments: 0 L m-2 - Control; and two doses, 10 L m-2 and 20 L m-2 of both 
organic amendments. Lettuce shoot fresh weight, macronutrients, micronutrients and heavy metals 
contents were evaluated. Data were subjected to an one-way analysis of variance followed by Tukey 
test (p<5%). 

The obtained results showed: a) a production increasing with the application of 20 L m-2 of 
both amendments, equine and poultry, comparing to control and to 10 L m-2 of both amendments, but 
with no significant differences between the two amendments; b) a higher content in total nitrogen, 
nitrate, zinc and copper in lettuce produced with the application of 10 and 20 L m-2 of poultry 
amendment, but with no significant differences between the two applied doses in relation to the total 
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nitrogen, nitrates, calcium and zinc contents. The same occurred in both doses, with the equine 
amendment, for total nitrogen, nitrates, phosphorus and copper.  

This study was proposed to obtain the marketing authorization for both organic amendments 
under the current in force legislation at the time, Portaria nº 1322/2006, of 24th November. 
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Introdução 
A sociedade tem vindo a manifestar uma preocupação crescente com a forma irracional de 

exploração dos recursos a que temos vindo a assistir que, de várias formas, compromete o futuro. 
Especial atenção tem sido consagrada à qualidade dos alimentos que consumimos, procurando-se 
actualmente produzir alimentos de elevada qualidade nutricional, isentos de resíduos, evitando 
impactes ambientais negativos e potenciando o desejado equilíbrio dos Agroecossistemas.  

Nos últimos anos, o aumento significativo de produções agrícolas em Modo de Produção 
Biológico (MPB) evidencia a existência dessa preocupação (Ghini & Bettiol, 2000; IFOAM, 2005; REA, 
2015). A agricultura em MPB, comparada com a agricultura convencional, é mais sustentável por 
utilizar práticas que promovem a produtividade do solo, com a introdução de matéria orgânica, e 
evitar o uso da quase totalidade de produtos químicos de síntese como adubos, pesticidas ou 
reguladores de crescimento (FiBL, 2000; Hole et al., 2005; REA, 2015). A reconhecida necessidade de 
inverter a tendência do atual desenvolvimento insustentável é também claramente evidenciada na 
resolução da Organização da Nações Unidas (Centro de Informação Regional das Nações Unidas para a 
Europa Ocidental, 2016). Esta resolução refere que, até 2030, se pretende garantir a existência de 
sistemas sustentáveis de produção alimentar e implementar práticas agrícolas que ajudem a manter os 
ecossistemas, melhorando progressivamente a qualidade do solo, assim como a gestão sustentável e o 
uso eficiente dos recursos naturais, alcançando uma gestão ambientalmente saudável dos produtos 
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o seu ciclo de vida, de modo a minimizar os seus 
impactos negativos na saúde humana e no meio ambiente. Pretende-se reduzir a geração de resíduos 
por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização, incentivando as empresas a adotar práticas 
sustentáveis e integrar informação sobre sustentabilidade nos seus relatórios de atividades. Deve-se 
também ter em conta o comunicado de imprensa emitido pela Comissão Europeia (CE, 2016) onde 
transparece a importância primordial de reutilizar matérias-primas atualmente eliminadas como 
resíduos e que constitui um dos princípios fundamentais do pacote de medidas relativas à economia 
circular, adotado em dezembro de 2015.  

O regulamento proposto pela Comissão coloca em condições de igualdade os adubos orgânicos 
à base de resíduos e os adubos tradicionais, procurando simplificar o acesso ao mercado único da UE 
dos adubos da primeira tipologia e, simultaneamente reduzir o impacte ambiental negativo, através da 
redução da produção de resíduos e do consumo de energia, criando novas oportunidades de mercado 
para as empresas inovadoras. A implementação deste regulamento contribuirá fortemente para a 
economia circular, tendo em conta que a investigação, a inovação e o investimento terão de se 
desenvolver rapidamente, sendo necessária a criação de postos de trabalho a nível local e a geração de 
valor a partir de matérias-primas secundárias que, de outra forma, seriam eliminadas como resíduos. 
Também em Portugal as preocupações estão patentes na legislação aplicada. O Decreto-Lei 
n.º 73/2011, de 17 de junho, que veio alterar e revogar o Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, 
reforça a necessidade de prevenção da produção de resíduos, a sua reutilização e reciclagem, 
estimulando o aproveitamento de resíduos específicos com elevado potencial de valorização. Assim, 
transformar os resíduos num recurso, concretamente através da valorização agronómica de materiais 
orgânicos e outros, promovendo o aumento da fertilidade e consequentemente a capacidade do solo 
em fornecer os elementos essenciais às plantas, será uma prática desejável.  

Neste trabalho, apresenta-se um estudo solicitado ao Laboratório de Solos e Fertilidade da 
Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) pela empresa Leal & Soares, S.A., Mira para a instrução do 
processo de pedido de autorização de comercialização dos corretivos orgânicos em estudo. O objetivo 
principal deste estudo foi testar a eficácia desses dois corretivos orgânicos, um de equídeos e outro de 
galináceos, com os nomes comerciais Siro®Agro 2/Siro® Equídeo e Siro®Agro 3, respectivamente, no 
comportamento agronómico da cultivar de alface “Batuca”, designadamente na produção e no teor em 
nutrientes da parte comestível. 
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Material e métodos 
Foram testados dois corretivos orgânicos, obtidos no centro de compostagem da empresa Leal 

& Soares. O Siro®Agro 2/Siro® Equídeo (85% de estrume de equídeos e 15% de húmus de resíduos 
florestais, com predomínio da casca de pinho) obtido pelo processo de compostagem durante 2-3 
meses, com trituração para dimensões de 1-8mm, adição de húmus de casca de pinheiro e um estágio 
final de 4 a 6 meses com reviramentos periódicos. O Siro®Agro 3 (70% estrume de aves e 30% de 
biomassa florestal) também é obtido pelo processo de compostagem de biomassa triturada 
proveniente da limpeza de florestas com estrume de aves durante 3 meses, mistura que é triturada 
para dimensões de 1-8mm e de seguida com estágio de 6-8 meses com viragens periódicas. Foi 
realizada a análise dos correctivos orgânicos (quadro 1), com as características apresentadas no 
quadro 2. De acordo com o Anexo 2 da atual legislação, Decreto-Lei 105/2015 de 15 de junho, estes 
corretivos orgânicos incluem-se na Classe I: «A utilizar na agricultura». A legislação em vigor e as 
orientações técnicas sobre os métodos de ensaio de eficácia do INIAV estabelecem mais claramente 
indicações para a colocação no mercado das matérias fertilizantes não harmonizadas. 

Para avaliação do seu efeito, foi instalado um ensaio de campo numa parcela na unidade 
experimental do Loreto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), em pousio há 
5 anos, num Aluviossolo (classif. SROA)/Fluvissolos (classif. FAO), cujas características se encontram 
no quadro 3, de acordo com as metodologias indicadas no quadro 1. Foram testadas duas doses dos 
corretivos, 10 L m-2 e 20 L m-2 (em matéria verde), uma representando as recomendações para solos 
com baixo teor de matéria orgânica, outra muito elevada, que vem ao encontro das atuais orientações 
técnicas do INIAV. O ensaio foi realizado com alface, em talhões de 36 m2, com uma densidade de 
400 plantas/talhão, e decorreu entre outubro e dezembro de 2012. Para a avaliação do efeito da 
aplicação dos corretivos orgânicos na produção da alface, determinou-se o peso fresco da parte aérea 
de 40 plantas, colhidas aleatoriamente em cada tratamento. Para a quantificação do teor de macro e 
micronutrientes na alface, em cada tratamento foram colhidos aleatoriamente quatro conjuntos de 10 
plantas, cada conjunto constituindo uma repetição, num total de 40 plantas por tratamento. Foram 
determinados os teores de macronutrientes, micronutrientes e de metais pesados na alface, utilizando 
as metodologias referidas no quadro 1. Os resultados são a média de quatro repetições, com o 
respetivo desvio padrão, tendo sido submetidos a uma análise de variância unifatorial, seguida do teste 
de Tukey, quando se detetaram diferenças significativas. Os testes estatísticos foram realizados para 
um nível de significância de p=0,05 (Zar, 1996), utilizando o programa Prism 4 versão 4.0b. 

 
Resultados e discussão 

À semelhança de outros estudos (Castro et al., 2009; Doan et al. 2015), a produção de alface 
aumentou com a aplicação de corretivos orgânicos, ocorrendo o maior peso bruto (peso da parte aérea 
de 40 alfaces colhidas aleatoriamente em cada um dos talhões), de 12,89 kg e, consequentemente, a 
maior produção por metro quadrado, no tratamento com a aplicação de 20 L m-2 de corretivo de 
galináceos (quadro 4). 

A aplicação do corretivo de galináceos, à semelhança do estudo realizado por Showler (2015), 
promoveu teores significativamente mais elevados de N (m.s.) e de N-NO3

-/NO3
- nas alfaces (fig. 1). 

Verifica-se que este corretivo orgânico apresenta uma relação C/N mais baixa, 3,83 (quadro 3), 
induzindo a uma mineralização mais rápida (Santos, 2012), relativamente à aplicação de corretivo de 
equídeos (C/N = 12,84). No entanto, os teores em azoto total e nitratos nas alfaces não são 
significativamente diferentes nos corretivos para a mesma dose aplicada. Embora os teores de nitratos 
sejam significativamente mais elevados nas alfaces dos tratamentos com corretivo de galináceos 
(20 L m-2: 2300mg NO3

- kg-1, m.s.), são bastante inferiores ao referido no Regulamento n.º 1258/2011 
da Comissão Europeia, de 2 de dezembro (4000 mg NO3

- kg-1
, para alface ao ar livre outono-inverno). 

Os maiores teores em azoto das plantas dos tratamentos com correctivo de galináceos (fig. 1) 
poderão estar relacionados com a maior fragilidade dessas plantas aquando o processo de colheita, 
relativamente às dos tratamentos com corretivo de equídeos. Verificou-se que o teor de potássio (m.s.) 
foi superior aos restantes macronutrientes sendo, juntamente com o azoto, o nutriente presente em 
maior quantidade. Por outro lado, os teores em fósforo e potássio são significativamente superiores no 
tratamento com 20 L m-2 de corretivo de galináceos (fig. 2). Os teores de cálcio (m.s.) foram 
significativamente inferiores nos tratamentos com a aplicação de corretivos orgânicos, relativamente à 
testemunha, ocorrendo uma tendência para o decréscimo do teor em cálcio nas plantas com a 
aplicação da dose mais elevada, 20 L m-2 (fig. 2). Este resultado poderá estar relacionado com a 
existência de antagonismos, designadamente devido aos teores muito altos de potássio no solo e/ou ao 
azoto na forma amoniacal veiculado pelos corretivos orgânicos (Fenn & Taylor, 1988; Menino et 
al., 2003; Varennes, 2003; Havlin et al., 2005; Santos, 2012; Zörb et al., 2014). À semelhança do 
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ocorrido com o cálcio, também os teores em ferro e manganês na alface foram significativamente mais 
elevados na testemunha relativamente aos tratamentos com a aplicação de corretivos orgânicos 
(fig. 3). Ocorreu ainda um decréscimo significativo do teor em ferro nas alfaces com a aplicação ao solo 
de 20 L m-2 de corretivos orgânicos, o que poderá ser o reflexo dos teores muito altos no solo e da 
influência dos corretivos orgânicos na diminuição da disponibilidade na absorção destes elementos 
(Park et al., 2011; Tang et al., 2015), também considerados metais pesados por apresentarem uma 
densidade específica superior a 5 g cm-3 (Järup, 2003). Os teores em cobre foram significativamente 
superiores no tratamento com a aplicação de 20 L m-2 de corretivo de galináceos, relativamente aos 
restantes tratamentos. No entanto, não se verificaram diferenças significativas entre os restantes 
tratamentos com aplicação de corretivos orgânicos. Os teores de zinco são estatisticamente superiores 
nos tratamentos com aplicação dos corretivos orgânicos, relativamente à testemunha e mais evidente 
nos tratamentos com aplicação do corretivo de galináceos. Salienta-se que o teor de zinco neste 
composto, 154 mg kg-1, é bastante superior ao do corretivo de equídeos, 60,6 mg kg-1, o que poderá 
estar associado ao maneio na produção de galináceos. O teor em boro é significativamente mais 
elevado no tratamento com a aplicação de 10 L m-2 do corretivo de galináceos, verificando-se um 
decréscimo significativo nos tratamentos com 20 L m-2 dos dois corretivos, o que poderá estar 
associado aos antagonismos K/B e Ca/B (Tariq & Mott, 2006; Garcia & Garcia, 2013). 

À semelhança dos baixos teores de metais pesados nos corretivos orgânicos, também nas 
alfaces foram maioritariamente inferiores ao limite de quantificação (Cd<0,31 mg kg-1; Cr<0,67 mg kg-1; 
Ni<1,17 mg kg-1; Pb<4,69 mg kg-1). Salienta-se que os valores de Hg da testemunha, 0,065 mg kg-1, 
foram superiores aos dos tratamentos com a dose de 20 L m-2, tanto para o corretivo de equídeos, 
0,046 mg kg-1, como do corretivo de galináceos, 0,032 mg kg-1. Os baixos teores de metais pesados 
poderão também estar relacionados com a diminuição da sua disponibilidade e absorção pelas plantas 
quando são aplicados ao solo corretivos orgânicos (Park et al. , 2011; Tang et al., 2015). 

 
Conclusões 

Os resultados do estudo comprovaram a eficácia da aplicação de corretivos orgânicos no 
aumento da fertilidade do solo e na produção da cultura da alface, ressaltando a importância da 
valorização de vários materiais orgânicos, designadamente através do processo de compostagem.  

Ao abrigo da legislação em vigor, à data de realização do ensaio (2012), a Portaria 
n.º 1322/2006, de 24 de novembro, após envio do processo à Direção Geral das Atividades Económicas 
(DGAE), em novembro de 2014, foi concedida autorização de comercialização das matérias 
fertilizantes não harmonizadas em estudo, Siro®Agro 2 (70 L)/Siro® Equídeo (45L), para agricultura 
biológica, e Siro®Agro 3 (70 L), corretivo orgânico. O facto das matérias-primas que constituem o 
Siro®Agro 2/Siro Equídeo estarem incluídas no anexo I do Regulamento (CE) n.º 889/2008 de 5 de 
setembro e não serem provenientes de explorações pecuárias sem terra, permitiu a obtenção de 
autorização de comercialização destes corretivos para MPB. 

Tendo em conta a importância de se promover a Economia Circular, é relevante continuar a 
investigar a possibilidade se converter resíduos orgânicos em fertilizantes que possam ser utilizados 
numa agricultura que se deseja mais ecológica.  
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Quadro 1  Metodologias utilizadas na caracterização do solo, corretivos orgânicos e da parte aérea 
das alfaces. 

 
 
Quadro 2  Características do solo do ensaio (amostra composita inicial). 

 

 
Adaptado de INIAV (2012).  

Solo-inicial 
(INIAV) 

Textura de campo (LAS.PL.06); pH (H2O)-suspensão solo:água 1:2,5 
(v/v)/Potenciometria (20ºC±2ºC) (LAS.PL.20.v02(2011/04/18)); condutividade 
elétrica-suspensão solo:água 1:2 (v/v)/Condutimetria (LAS.PL.16); carbono 
orgânico/matéria orgânica (%)-combustão seca-Análise elementar (LAS.PL2l-
Adaptação da Norma ISO 10694:1995); azoto total-Combustão seca-Análise 
elementar (LAS.PL.07.v02 (2011/04/18) - Adaptação da Norma ISO 13878:1998)); 
fósforo (P2O5) e potássio (K2O) ext. (mg kg-1) - Egnér Riehm/ICP-OES 
(LAS.PL.24.vO5 (2011/04/18); magnésio ext. (mg Mg kg-1) Acetato de amónio l M 
(pH=1 EAA (LAS.PL.l0); Boro ext. (mg B kg-1) - Água fervente/ICP-OES (LAS.PL-03); 
micronutrientes extraíveis: Cu, Zn, Fe, Mn (mg kg-1) - AAAG-EDTA (Lakanen)/EAA 
com chama (LAS.PL.l8). 

Corretivos 
orgânicos 
(INIAV) 

Humidade (%)-EN 13040:2007; pH (H2O) - EN 13037:1999; Condutividade elétrica 
(mS cm-1) - EN 13038:1999; Matéria orgânica (%) - 13039:1999; Azoto total (%) - 
EN 13654-1:2001; P2O5, K2O, CaO, MgO totais (%)-EN 13650:2001; Boro total 
(mg kg-1) - EN 1350:2001; Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb totais (mg kg-1) - EN 13650:2001; 
Hg total (mg kg-1) - LAP.PL96.v00(2012/04/20); Grau de maturação-Teste do 
autoaquecimento-Vasos de Dewer. 

Alface-parte 
aérea (ESAC) 

Secagem a 60
º
C e moenda com crivo de malha 0,5 mm; azoto (%)-Kjeldahl; fósforo 

(%)-digestão seca a 480-500
º
C com redissolução com ácido 

diluído/espectrofotometria de absorção molecular; nutrientes: Ca, Mg, K (%); Cu, 
Zn, Fe, Mn e metais pesados (Cd, Pb, Cr, Ni) (mg kg-1) - digestão seca a 480-500

º
C 

com redissolução com ácido diluído e doseamento por espectrofotometria de 
absorção atómica; boro (mg kg-1) - extração com H2O desmineralizada a 80

º
C 

(1:100)/azomethina-H e doseamento por espectrofotometria de absorção 
molecular com fluxo contínuo segmentado. 

Legenda: Ext. - extraível; EEC-Espetometria de emissão atómica em chama;  
EAA - Espetrofotometria de absorção atónica: EAA-FG - Espectrofotornetia de absorção atómìca 
com forno de grafite; EAM UV/Vis - Espectrofotometria de absorção molecular no 
ultravioleta/visivel; ICP-OES - Espectrofotometria de emissão de plasma com detetor ótico. 

Parâmetros Resultado Interpretação 

Textura de campo Grosseira - 

pH (H2O, 25
º
C) 8,1 Pouco alcalino 

Condutividade elétrica (mS cm-1, 25
º
C) 0,2 Solo sem efeitos salinos 

Matéria orgânica. (%) 2,28 Médio 

N total (%) 0,15 Médio 

P2O5 extraível (mg kg-1) >200 Muito alto 

K2O extraível (mg kg-1) >200 Muito alto 

MgO extraível (mg kg-1) 109 Alto 

B extraível (mg kg-1) 0,56 Médio 

Cu extraível (mg kg-1) 11 Alto 

Zn extraível (mg kg-1) >10 Muito alto 

Fe extraível (mg kg-1) >80 Muito alto 

Mn extraível (mg kg-1) >100 Muito alto 
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Quadro 3  Características dos corretivos orgânicos utilizados no ensaio. 
 

 
Quadro 4  Produção de alface obtida no ensaio. 

 

Tratamentos 
Peso bruto* 

(kg) 
Produção 
(kg m-2) 

Testemunha 0 L m-2 7,251 2,0 

Corretivo de equídeos (SRA2) 
10 L m-2 8,724 2,4 
20 L m-2 10,515 2,9 

Corretivo de galináceos (SRA3) 
10 L m-2 10,936 3,0 
20 L m-2 12,890 3,6 

*Peso bruto: peso da parte aérea de 40 alfaces colhidas aleatoriamente em cada um dos tratamentos. 

 
Figura 1  Teor (média ± desvio padrão, n=4), em percentagem de matéria seca, de azoto total e de 
nitratos (N-NO3

-; NO3) nas alfaces. Para cada parâmetro, letras diferentes por cima das barras indicam 
diferenças significativas (p <0,05) entre tratamentos. 
  

Parâmetro  
Corretivo  
equídeos 
(SRA2) 

 
Corretivo 
galináceos 

(SRA3) 

 
Parâmetro 

Corretivo  
equídeos 
(SRA2) 

Corretivo 
galináceos 

(SRA3) 

Classe I a) 

 
 

(mg kg-1, m.s.) 

Humidade (%) 33,65 
 

32,95  Cd n.d. n.d. 0,7 

pH (H2O, 25
º
C) 7,9 

 
8,8  Cr 4,13 <3,33* 100 

C.E. (mS cm-1, 25
º
C) 0,58 

 
1,31  Cu 21,8 28,40 100 

M.O. (%) 73,95 
 

69,10  Hg 0,02 0,02 0,7 

N (%) 3,29 
 

10,09  Ni 4,20 3,67 50 

C/N 12,84 
 

3,83  Pb <3,33* <3,33* 100 

P2O5 total (%) 0,61 
 

2,70  Zn 60,60 154 200 

K2O total (%) 1,37 
 

2,15     
 

CaO total (%) 3,43 
 

8,69     
 

MgO total (%) 0,38 
 

1,11     
 

B total (mg kg-1) 15,18 
 

25,50     
 

Grau de maturação Grau V 
 

Grau V     
 

Adaptado de INIAV (2012). *Limite de quantificação; a)Classe I: «A utilizar na agricultura», Anexo II do 
DL 103/2015, de 15 junho; n.d.: não detetado; m.s.: matéria seca. 
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Figura 2  Teor (média ± desvio padrão, n=4), em percentagem de matéria seca, dos macronutrientes 
P, K, Ca e Mg nas alfaces. Para cada parâmetro, letras diferentes por cima das barras indicam diferenças 
significativas (p <0,05) entre tratamentos. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3  Teor (média ± desvio padrão, n=4), em mg kg-1 de matéria seca, dos micronutrientes B, Cu, 
Zn, Fe, Mn e nas alfaces. Para cada parâmetro, letras diferentes por cima das barras indicam diferenças 
significativas (p <0,05) entre tratamentos. 
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