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Resumo  
Testou-se o efeito da fertilização com os compostos Nutriverde® e Nutriverde Premium® 

(Algar, Portugal), nas doses de 12,5; 25; 50 e 100 t ha-1, incorporados uma única vez no início do 
ensaio, à profundidade de 0,10 a 0,15 m, num solo arenoso. Os compostos foram obtidos em pilha com 
reviramento mecânico, a partir resíduos da poda de jardins e aparas de relva. Realizaram-se três 
culturas consecutivas de alface ‘Vanity’, ao ar livre, entre agosto de 2012 e janeiro de 2013. Na 
primeira cultura, o crescimento das plantas aumentou com a quantidade de composto até à dose de 
50 t ha-1, mas diminuiu com a dose superior, embora sem diferenças estatisticamente significativas. 
Este decréscimo com a dose mais elevada de composto pode ter sido provocado por aumento da 
salinidade do solo ou maior imobilização de azoto. Na segunda cultura obteve-se a maior 
produtividade, e tal como na terceira, a produtividade aumentou com o aumento da dose de composto. 
Contudo, as doses mais elevadas testadas podem estar condicionadas nas Zonas Vulneráveis, devido à 
quantidade de azoto que veiculam. Evidenciou-se o efeito positivo da fertilização com composto e 
confirmou-se a necessidade da sua incorporação com suficiente antecedência à cultura, para rápido 
aproveitamento do seu potencial fertilizante pela cultura, ou para evitar problemas como imobilização 
de azoto ou salinidade em culturas sensíveis. A fertilização com os compostos não aumentou o teor de 
nitratos nas plantas, que se manteve abaixo do valor máximo admissível na alface, mesmo com a maior 
dose de composto. Confirmou-se a lenta mineralização do composto no solo, aspecto de particular 
importância no caso do azoto, pois reduz a possibilidade de perda deste nutriente, de importante 
impacto ambiental. 
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Abstract 

Fertilization with organic compost: immediate and residual effects 
Two composts (Nutriverde® e Nutriverde Premium® (Algar, Portugal) obtained from 

gardening residues were tested on three open air lettuce crops. Composts were obtained in windrows 
and applied at the rate of 12.5; 25; 50 and 100 t ha-1, only once, at the beginning of the trial. Lettuce 
‘Vanity’ was cultivated from August 2012 to January 2013. Plants from the first lettuce crop increased 
their height up to 50 t ha-1 of compost, but lower plant height was obtained with the higher dose, 
nevertheless with no statistical differences. Plant growth reduction may be attributed to the soil 
salinity increase, due to the high compost amount, since lettuce is moderately sensitive to salinity, or to 
short nitrogen immobilization. On the second and third lettuce crops, plant yield increased with the 
compost dose. However, the higher doses might be limited in nitrate vulnerable zones due the amount 
of nitrogen released by the compost. Plant growth increase was achieved through compost 
fertilization. It was observed the need of a sufficient period of time between compost application and 
crop installation. Some delay is necessary to allow the start of compost mineralization with its positive 
effects on plant growth. Moreover, this delay may reduce or avoid problems, like salinity with sensitive 
crops, or nitrogen immobilization. Compost dose did not affect tissue nitrate concentration, which kept 
below maximum limits, even with the higher compost dose. The slow mineralization of compost was 
enhanced, a relevant issue regarding nitrogen, since it will reduce the loss of this nutrient, with an 
important environmental impact. 
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Introdução 
A compostagem permite o tratamento e a valorização de resíduos orgânicos, diminuindo o seu 

impacto negativo no ambiente. Esta técnica de tratamento de resíduos origina os compostos ou 
compostados, com elevado interesse (Barker, 2001), pelo seu efeito fertilizante, contribuindo para o 
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aumento da produtividade de muitas culturas hortícolas (Roe, 2005). O recurso aos compostos 
favorece também o equilíbrio dos ecossistemas agrícolas, permitindo oferecer ao consumidor produtos 
agrícolas de qualidade diferenciada (Ferreira et al., 2002). 

A incorporação de matéria orgânica nos solos permite manter níveis de azoto adequados ao 
desenvolvimento das plantas, dependendo a taxa de mineralização da matéria orgânica de vários 
factores ambientais relativos ao solo (e.g.: quantidade de azoto em formas orgânicas, textura) e ao 
clima (e.g.: temperatura, evapotranspiração) (Dessureault-Rompré et al., 2010). Um dos benefícios do 
uso agrícola de compostos é que, devido à sua estabilização química, vão-se mineralizando lentamente, 
podendo o composto aplicado a uma cultura, manter-se no solo, mineralizando-se em culturas 
posteriores (Sullivan et al., 1998). Os compostos são por isso frequentemente considerados 
fertilizantes de libertação lenta, pois libertam gradualmente o azoto, além dos outros nutrientes que 
contêm. 

Neste trabalho pretendeu-se avaliar o efeito fertilizante de dois compostos na fertilização de 
alface, nomeadamente a duração deste efeito em culturas consecutivas, em solo ao ar livre. 

 
Material e Métodos 

Foram testados dois compostos, Nutriverde® e Premium® (Algar, Portugal), na cultura de 
alface em solo ao ar livre. Estes dois compostos foram obtidos a partir de um composto inicial, de 
resíduos de jardinagem e de aparas de relva, compostados em pilha com reviramento mecânico. Por 
crivagem deste composto inicial, por crivo com malha de 20 e 4 mm, obtiveram-se os compostos 
Nutriverde® e Premium® respectivamente, fisicamente distintos e com ligeiras diferenças de 
propriedades químicas (quadro 1). De acordo com as especificações técnicas sobre a qualidade e 
utilização dos compostos (Anónimo, 2008), os produtos testados incluem-se na classe I, cumprindo os 
requisitos para poderem ser considerados compostos “Biológicos”. 

As culturas decorreram entre agosto de 2012 e janeiro de 2013. Realizaram-se três culturas 
sucessivas de alface, num solo arenoso (Horto da FCT, Campus de Gambelas, UALg), inserido numa 
mancha de solos Vt (Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros), 
segundo a classificação de solos de Portugal (SROA, 1970), a que corresponde a classificação de ARha 
(Arenossolo háplico) segundo a World Reference Base for Soil Resources (WRB, 2006) (quadro 1). 
Após a mobilização do solo com um cultivador rotativo montado num tractor agrícola, armou-se um 
camalhão com 0,8 m de largura e 45 m de comprimento (36 m2). O ensaio foi instalado neste camalhão, 
em 3 blocos completos com 10 modalidades (quadro 2). Cada bloco foi dividido em 10 parcelas com 
1,5 m de comprimento cada (1,2 m2), onde se distribuíram de forma causalizada as modalidades a 
testar. Os compostos foram incorporados no solo à profundidade de 0,10 a 0,15 m, nas doses de 12,5; 
25; 50 e 100 t.ha-1. As modalidades de controlo, (S1 e P1), não receberam qualquer fertilização. A 
fertilização do solo com os compostos foi efectuada apenas uma vez, antes da instalação da primeira 
cultura. Depois da aplicação dos compostos, plantou-se alface (Lactuca sativa L.) ‘Vanity’ (Enza Zaden 
Beheer B.V., Holanda) com uma densidade de 16,6 plantas m-2 (0,2 x 0,3 m), distribuídas em 4 linhas de 
cultivo. Cobriram-se as plantas com rede anti-pássaros, suportada por túnel de arcos de ferro. Regou-   
-se por gota-a-gota, com duas linhas rega com gotejadores in-line, com uma frequência de até cinco 
vezes por dia, tendo cada rega 15 minutos de duração, a que correspondeu uma dotação média diária 
de 2,5 mm (gotejadores de 2 L h-1, espaçados de 20 cm). Nos períodos de chuva a rega foi reduzida ou 
mesmo suprimida em função de precipitação ocorrida. Regou-se com água da rede pública de Faro.  

Em cada modalidade e bloco selecionaram-se duas plantas para se proceder à leitura semanal 
do índice SPAD (Soil Plant Analylitical Division Value), com um medidor portátil (Chlorophyll Meter 
SPAD-502, Konica Minolta), medido na terceira folha mais nova, contada a partir da última folha com 
mais de 1 cm. Este índice permite determinar, de forma não destrutiva o teor em pigmentos das folhas 
(Rubio-Covarrubias et al., 2009), e refletem a existência, ou não, de cloroses, resultantes de desordens 
nutricionais, sobretudo a carência de azoto (Choa et al., 2007). Durante o cultivo registaram-se os 
valores de temperatura e humidade relativa do ar, e o número de plantas doentes ou mortas. As 
segunda e terceira culturas iniciaram-se poucos dias depois da colheita das anteriores, após remoção 
dos resíduos da cultura anterior. No final de cada cultura, colheram-se amostras de 6 plantas por 
modalidade e bloco, nas duas linhas centrais de cultivo, não se considerando as plantas situadas nos 
extremos das parcelas para evitar efeitos de bordadura entre modalidades contíguas no camalhão. Nas 
plantas das amostras mediu-se: altura (até à extremidade da folha maior); diâmetro médio das plantas 
(média do valor do diâmetro segundo duas direções perpendiculares), e determinou-se o seu peso 
fresco e peso seco (após secagem a 105ºC). Nas plantas da primeira cultura, mediu-se o teor de nitratos 
nas folhas por potenciometria em extracto aquoso (EPA 9210A). 
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Os resultados foram sujeitos a uma análise da variância e ao teste de separação de médias de 
Duncan, com o programa SPSS® (versão 15.0, SPSS Inc.).  
 
Resultados e Discussão 

Durante o cultivo não se registaram problemas fitossanitários em qualquer das modalidades. 
As condições climáticas foram normais, sem ocorrência de situações particularmente desfavoráveis de 
cultivo, nomeadamente de temperatura e humidade do ar (dados não apresentados). 
Efeito dos compostos no crescimento e produtividade 

Analisando separadamente os resultados com cada composto, verificou-se que na primeira 
cultura, o aumento da dose de composto aumentou a altura das plantas até à dose de 50 t ha-1. Com 
Premium®, o aumento da dose fez aumentar também o diâmetro da canópia e o peso seco da parte 
aérea. Com a dose mais elevada (100 t ha-1), o crescimento apresentou menores valores médios nas 
variáveis determinadas. As doses de 25 e 50 t ha-1 de composto originaram maior produtividade da 
alface (quadro 3 e fig. 1). A percentagem de matéria seca da alface apresentou tendência de diminuição 
com o aumento da aplicação de composto (quadro 3). O teor de nitratos não aumentou com o aumento 
da dose de composto (quadro 4), tal como observado também por Liu et al. (2014). 

Na segunda cultura (plantada 5 semanas após a incorporação dos compostos), o crescimento 
das plantas aumentou com a dose de composto, até ao nível máximo testado. Nesta cultura, 
confirmaram-se algumas das tendências anteriores: com ambos os compostos, os valores de todas as 
variáveis de crescimento aumentaram de forma estatisticamente significativa com o aumento da dose 
de composto, enquanto o teor de matéria seca decresceu (quadro 3). Com o composto Premium® 
obteve-se a maior produtividade (22,2 t ha-1) com a aplicação de 100 t ha-1 (quadro 3).  

Na terceira cultura mantiveram-se as tendências anteriores, aumentando também a 
produtividade com a dose de composto (quadro 3 e fig. 1), sendo por isso ainda sensível o efeito do 
composto no solo, apesar de a produtividade ter diminuído em todas as modalidades em relação à 
cultura anterior. Este decréscimo de produtividade pode ser devido quer à menor fertilidade do solo 
nesta altura, quer às condições climáticas mais adversas neste período, de outubro a janeiro.  

Globalmente, verificou-se que com ambos os compostos, o aumento da dose aplicada 
proporcionou maior crescimento das plantas, conforme esperado (Roe, 2005; Eldridge et al., 2014; 
Reis et al., 2014). Contudo, a resposta das plantas variou com o período de tempo desde a incorporação 
dos compostos no solo, tendo-se verificado uma retracção inicial do crescimento na primeira cultura e 
obtido a maior produtividade na segunda. Sendo a alface uma planta moderadamente sensível à 
salinidade, com uma tolerância de 1,3 dS m-1 (Ayers & Westcot, 1985), a redução do crescimento com a 
dose mais elevada de composto, observada na primeira cultura, poderá ter sido causada pela 
salinidade provocada pelo composto, uma vez que esta cultura foi instalada imediatamente após a 
incorporação do composto no solo ou por uma imobilização transitória de azoto. 

Os resultados suportam a recomendação de incorporar os compostos no solo com alguma 
antecedência relativamente à cultura, para o aproveitamento imediato do seu potencial fertilizante por 
culturas de ciclo cultural curto, como é o caso da alface. Em culturas de ciclo mais longo, e não 
apresentando o composto salinidade elevada, a plantação poderá ocorrer logo após a incorporação do 
composto no solo pois haverá tempo para que, nas fases mais avançadas do ciclo cultural, a 
mineralização já tenha atingido um nível suficiente para beneficiar as plantas. Assim, por segurança, a 
suficiente antecipação da aplicação do composto evitará problemas de salinidade ou de imobilização 
transitória do azoto do solo. 

Apesar do aumento da produtividade com doses elevadas de composto, em Zonas Vulneráveis 
deve considerar-se a quantidade máxima anual de composto que é permitido aplicar por cultura. Para 
a alface de primavera-verão, aquele limite é 100 kg ha-1 (Anexo VIII da Portaria 259/2012). 
Considerando, para os compostos estudados, valores médios de 1% de N e 30% de humidade, a 
quantidade máxima aplicável será cerca de 14 t ha-1 naquelas Zonas. 
Teor de pigmentos 

No início da primeira cultura observou-se a redução do índice SPAD, que recuperou aos 13 
DAP. Com 100 t ha-1, o índice SPAD manteve-se inicialmente inferior ao das outras modalidades, mas 
atingiu o valor mais alto no final da cultura. Este facto, tal como já verificado no crescimento das 
plantas, sugere algum efeito inicial de stresse devido provavelmente à maior salinidade no solo ou 
imobilização de azoto, mas com o posterior desaparecimento destes efeitos (resultante das condições 
favoráveis de mineralização), veio a manifestar-se o maior efeito fertilizante resultante da maior 
quantidade de composto aplicado ao solo (fig. 2).  

Durante a segunda cultura, os valores de SPAD aumentaram ao longo ciclo cultural, sendo mais 
elevados nas modalidades com maior incorporação de composto, o que sugere a maior disponibilidade 
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de nutrientes no solo nesta altura (fig. 2). Situação semelhante se verificou durante a terceira cultura, 
mantendo-se as modalidades com maior dose de composto com maiores valores de SPAD. Apesar dos 
valores de SPAD terem sido mais baixos do que na segunda cultura, estes resultados mostram ainda o 
efeito fertilizante dos compostos, cinco meses depois a sua incorporação no solo e após duas culturas 
anteriores de alface (fig. 2). 
 
Conclusões 

Observou-se uma resposta positiva à fertilização com composto na produtividade de alface em 
solo ao ar livre, que se manifestou em três culturas sucessivas. Convém aplicar os compostos com 
antecipação adequada à instalação da cultura (e.g. 2 a 4 semanas), para evitar eventuais condições de 
stresse, por salinidade elevada do solo ou imobilização de azoto. Mesmo a dose de 100 t ha-1 dos 
compostos não aumentou o teor de nitratos nas folhas. Em Zonas Vulneráveis, os limites máximos de 
aplicação anual de azoto no solo por cultura, limita a dose de aplicação destes compostos, que nas 
condições deste trabalho seria de cerca de 14 t ha-1. Os resultados evidenciaram mais uma vez o papel 
de “fertilizantes de libertação lenta” frequentemente atribuído aos compostos, com particular 
importância no caso da disponibilização do azoto pelos fertilizantes, qualidade de especial relevância 
económica e ambiental. 
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Quadro 1  Composição química inicial do solo e dos compostos (expressa em relação à matéria seca). 
 
 pH CE MO N-t N-NH4+ N-NO3- P2O5 K2O CaO MgO S 

  (dS.cm-1) (%) (%) (mg.kg-1) 
Solo 6,85 0,06 1,68 0,08 9,37 16,3 394 66,4 1270 136 17,0 
Nutriverde 8,15 2,00 34,6 1,25 14,9 26,7 3485 10976 69116 7654 2196 
Premium 8,42 2,17 35,2 1,39 39,1 67,3 4367 9942 64791 5766 2393 
 
 Fe Mn B Cu Zn Mo Cd Pb Cr Hg Ni 
 (mg.kg-1) 
Solo 159 91,6 0,31 1,27 22,9 <0,03 0,02 4,15 6,03 <0,096 2,82 
Nutriverde 10903 191 37,4 43,1 79,7 0,65 0,09 11,9 24,4 <0,096 13,7 
Premium 5778 138 30,3 27,3 55,2 0,20 0,08 5,02 10,4 <0,096 7,56 
VMP (cl. I) - - - 100 200 - 0,7 100 100 0,7 50 
 
1CE, condutividade elétrica; MO, matéria orgânica; N-t, azoto total; N-NH4

+, azoto amoniacal; N-NO3
-, 

azoto nítrico; P2O5, fósforo; K2O, potássio; CaO, cálcio; MgO, magnésio; S, enxofre; Fe, ferro; Mn, 
manganês; B, boro; Cu, cobre; Zn, zinco; Mo, molibdénio; Cd, cádmio; Pb, chumbo; Cr, crómio; Hg, 
mercúrio; Ni, Niquel; VMA, valor máximo admissível. 
 
 
 
 
 
Quadro 2  Designação das modalidades testadas. 
 
Composto (t ha-1) 0 12,5 25 50 100 
Nutriverde S1 S2 S3 S4 S5 
Premium P1 P2 P3 P4 P5 
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Quadro 3  Variáveis de crescimento nas três culturas consecutivas de alface. 

   H  
(cm) 

Ø canópia  
(cm) 

PFA 
(g) 

PSA  
(g) 

PFA  
(kg.ha-1) 

PSA  
(kg.ha-1) 

MSA  
(%) 

1
ª 

cu
lt

u
ra

 

N
u

tr
iv

er
d

e
 S1 9,57ab 14,26a 29,04a 2,26a 4840a 377a 10,07a 

S2 9,89ab 14,36a 27,65a 2,12a 4608a 353a 8,69ab 
S3 10,46a 16,07a 36,30a 2,67a 6050a 455a 7,98b 
S4 10,46a 16,10a 27,86a 2,08a 4643a 347a 7,84b 

S5 8,36b 12,81a 20,63a 1,44a 3448a 240a 8,62ab 

P
re

m
iu

m
 P1 9,97b 15,17ab 31,10a 2,31ab 5183a 385ab 14,41a 

P2 9,86b 14,15b 27,58a 2,03b 4597a 338b 8,10a 

P3 10,94ab 17,40ab 35,94a 2,62ab 5990a 437ab 7,59a 

P4 11,69a 18,44a 44,58a 3,24a 7430a 540a 7,89a 
P5 10,91ab 16,56ab 27,65a 1,90b 4608a 317b 7,11a 

2
ª 

cu
lt

u
ra

 

N
u

tr
iv

er
d

e
 S1 8,62c 10,5c 17,3c 1,43c 2883c 238c 10,1a 

S2 10,4bc 13,5bc 33,0bc 2,37bc 5500bc 395bc 8,16b 
S3 11,8ab 14,7ab 64,0ab 4,09ab 10667ab 682ab 7,12bc 
S4 13,6a 18,4a 70,4ab 4,55ab 11733ab 758ab 6,92c 
S5 14,4a 18,8a 94,4a 5,68a 15734a 947a 6,11c 

P
re

m
iu

m
 P1 11,5c 13,0d 40,4c 2,88c 6733c 480c 8,14a 

P2 11,3c 14,1cd 36,0c 2,44c 6000c 407c 7,47ab 
P3 14,4b 18,1b 85,7b 5,83ab 14283b 972ab 7,02b 
P4 13,1bc 16,7bc 52,3bc 3,94bc 8717bc 657bc 7,26ab 
P5 17,0a 21,4a 133,3a 7,33a 22217a 1222a 6,51c 

3
ª 

cu
lt

u
ra

 

N
u

tr
iv

er
d

e
 S1 6,05c 6,36a 6,45c 1.33c 1075c 222c 20,85a 

S2 8,15b 10,0a 17,81bc 3,26b 2968bc 543b 19,15a 
S3 7,93b 10,93a 16,14bc 2,82b 2690bc 470b 19,12a 
S4 8,64b 13091a 22,91b 3,60b 3818b 600b 15,98b 
S5 10,37a 33,72a 47.27a 5,65a 7878a 942a 13,56b 

P
re

m
iu

m
 P1 7,13a 8,73d 13,3c 2,37c 2217c 395c 20,9a 

P2 7,13a 8,09d 11,9c 2,17c 1983c 362c 19,4ab 
P3 9.23b 11,1c 24,4bc 4,12b 4067bc 687b 19,6ab 
P4 10,2b 12,9b 34,5b 5,30b 5750b 883b 16,5b 
P5 12,4a 16,2a 67,8a 6,83a 11300a 1138a 10,7c 

 
Em cada coluna, para cada composto e cultura, os valores seguidos da mesma letra não apresentam 
diferenças estatísticas para p <0,05 (teste de Duncan). H, altura; Ø canópia, diâmetro da canópia; PFA, 
peso fresco da parte aérea; PSA, p. seca da p. aérea; MAS, matéria seca da p. aérea; P1, P2, P3, P4, P5 e 
S1, S2, S3, S4, S5 com incorporação de 0, 12,5; 25; 50 e 100 t ha-1 dos compostos Nutriverde e 
Premium, respectivamente. 
 
 
 
 
 
Quadro 4  Teor de nitratos (mg kg-1 m.s.) nas folhas de alface (primeira cultura). 
 
Composto (t ha-1) Nutriverde  Premium 

0 714a 546a 
12,5 295a 548a 
25 510a 550a 
50 641a 649a 
100 742a 904a 

 
1Os valores seguidos da mesma letra não apresentam diferenças estatísticas para p <0,05 (teste de 
Duncan).  
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Figura 1  Variáveis medidas nas culturas de alface (colheita). PFA, valor médio do peso fresco da parte 
aérea das alfaces; NV, Nutriverde; Pr, Premium; No eixo das abcissas: modalidades P1, P2, P3, P4, P5 e 
S1, S2, S3, S4, S5 com incorporação de 0, 12,5; 25; 50 e 100 t ha-1 de composto Nutriverde (NV) e 
Premium (Pr). 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2  Variação das leituras de SPAD durante as culturas. NV, Nutriverde; Pr, Premium; DAP, dias 
após a plantação. Primeira cultura, em cima; segunda cultura ao meio, terceira cultura, em baixo. 
Modalidades: P1, P2, P3, P4, P5 e S1, S2, S3, S4, S5 com incorporação de 0, 12,5; 25; 50 e 100 t ha-1 dos 
compostos Nutriverde e Premium.  


