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Resumo 
Realizou-se um ensaio em vasos para avaliar a influência do solo e de um fertilizante orgânico 

na alface (Lactuca sativa L.) biológica, utilizando seis tratamentos resultantes da combinação fatorial 
entre: tipo de solo (solo de agricultura biológica e solo de agricultura convencional) e adubo orgânico 
(0, 2 e 4 t ha-1). A produção da alface diminuiu com a aplicação das doses crescentes do adubo orgânico 
devido à sua elevadíssima condutividade elétrica (50,1 dS m-1) e falta de maturação, mas foi superior 
(p <0,05) no solo de agricultura biológica, onde a alface resistiu melhor aos efeitos nefastos do adubo 
orgânico. Concluiu-se que existem no mercado adubos orgânicos que não apresentam qualidade para 
estarem certificados para a agricultura biológica.  
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Abstract 

Influence of soil and organic fertilization on organic lettuce production 
A pot trial was carried out to evaluate the influence of the soil and one organic fertilizer on 

organic lettuce (Lactuca sativa L.) production, with six treatments resulting from the factorial 
combination of: soil type (organic farming soil and conventional farming soil) and organic fertilizer (0, 
2 and 4 t ha-1). Lettuce yield decreased with the application of increasing rates of organic fertilizer due 
to its very high electrical conductivity (50.1 dS m-1) and lack of maturation, but was higher (<0.05) in 
the soil from organic production compared to the soil from conventional production because the 
harmful effects of the organic fertilizer were minimized in the soil from organic production. It was 
accomplished that there are organic fertilizers available on the market that may not have sufficient 
quality to be certified for organic agriculture.  
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Introdução 
O uso de produtos minerais de síntese modifica o equilíbrio do ecossistema do solo devido à 

alteração das suas propriedades químicas, mas também, devido a uma destruição do meio físico e à 
diminuição da biodiversidade do solo (Kibblewhite et al., 2008). Contribuindo, assim, para a 
diminuição do número de espécies e para a contaminação das águas superficiais e subterrâneas 
(Lampkin, 1990). Apesar dos benefícios da incorporação de matéria orgânica (MO) ao solo, os 
agricultores devem ponderar sobre a quantidade e a qualidade dos materiais orgânicos a utilizar como 
corretivos do solo porque a aplicação indiscriminada de fertilizantes orgânicos pode originar 
problemas de fitotoxicidade (Brito, 2001).  

A alface é uma cultura hortícola de grande importância em Portugal mas que raramente é 
cultivada no modo de produção biológico (MPB). Para aumentar a produção de alface no MPB os 
produtores precisam de ter informação que os auxilie a decidir sobre a fertilização desta cultura. Neste 
trabalho avaliou-se o efeito no crescimento da alface de um adubo orgânico comercial certificado para 
o MPB, num solo cultivado no MPB e num solo cultivado no modo de produção convencional (MPC), 
com o objetivo de contribuir com resultados experimentais que suportem as recomendações de 
fertilização no MPB. 

 
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). 
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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 segundo um delineamento experimental com quatro blocos casualizados 
e seis tratamentos resultantes da seguinte estrutura fatorial de tratamentos com dois fatores: solo de 
explorações com diferentes modos de produção (biológico e convencional) e adubo orgânico com três 
níveis de aplicação (0, 2 e 4 t ha-1, considerando como referência o compasso de 33 cm x 33 cm).  

Ambos os solos eram de origem granítica, sendo colhidos a uma profundidade de 0 a 20 cm em 
explorações de agricultura próximas, localizadas no concelho de Marco de Canaveses, uma explorada 
no modo de produção biológico (nos últimos 10 anos) e outra no modo de produção convencional. O 
volume do solo colocado em cada vaso foi de 6600 cm3. O adubo orgânico tinha a designação comercial 
de adubo orgânico para a agricultura biológica. Foi produzido com resíduos de vinhaça concentrada, 
guano e estrume de galinha. De acordo com o rótulo comercial, deveria possuir 7% de humidade, 48% 
MO, 6% N, 8% P2O5, 15% K2O, 3,4% MgO e 5% CaO.  

A alface (Lactuca sativa L.), variedade “Ariel”, para este ensaio, foi semeada em mottes, com um 
substrato constituído por turfa sphagnum em diferentes graus de decomposição, no dia 20 de fevereiro 
de 2010, e a transplantação efetuou-se a 19 de março de 2010. As alfaces utilizadas na transplantação 
foram selecionadas aleatoriamente, mas com o cuidado de serem as mais homogéneas entre si. As 
plantas foram frequentemente regadas para que a água não constituísse um fator limitante para o seu 
crescimento. A água de percolação foi reposta nos vasos e as infestantes foram retiradas 
imediatamente após a emergência de forma a não competirem com as alfaces por nutrientes. Durante a 
realização do ensaio as temperaturas médias diárias mais elevadas do ar e do solo (à profundidade de 
10 cm) foram, respetivamente, 26 e 24,7°C e as mais baixas foram 12°C quer do solo quer do ar.  

As colheitas realizaram-se aos 28 e 45 dias após a transplantação. Para a determinação do peso 
das folhas e das raízes, o substrato foi retirado do vaso e emerso em água para separar o solo das 
raízes. Procedeu-se à separação da parte aérea da parte radicular e as raízes foram lavadas com água e 
secas com um pano. A lavagem das raízes decorreu com o auxílio de dois crivos de 2 mm de malha a 
fim de minimizar a perda de raízes, Cada uma das partes foi pesada imediatamente para determinação 
do peso fresco. A determinação do peso seco realizou-se após secagem a 65ºC 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 (CE) (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.  

A razão C/N foi calculada pela razão entre o teor de C e o teor de N. O teor de carbono, foi 
calculada pela razão entre o teor de matéria orgânica e a constante 1,8 (Gonçalves & Baptista, 2001) 
para o adubo orgânico 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 

O solo em modo de produção biológico (SB) apresentou um teor de matéria orgânica muito 
superior ao do solo em modo de produção convencional (SC) que, por sua vez, apresentou um teor de 
N-NO3

- superior ao do SB (quadro 1). O teor de N total e a razão C/N foram superiores no SB assim 
como o valor de pH. O adubo apresentou uma composição com 3,9% de N, 3% de P e 3% de K (quadro 
1) correspondendo a valores muito inferiores de N e K em relação aos valores de N-P2O5-K2O: 6-8-15% 
apresentados pelo rótulo comercial. A condutividade elétrica (50,1 dS m-1), e o teor de N-NH4

+ 
(18 395 mg kg-1 MS) deste adubo orgânico foram elevadíssimos em relação aos valores máximos 
recomendados de CE inferior a 3 dS m-1 (Soumaré et al., 2002) e de N-NH4

+ inferior a 400 mg kg-1 

(Zucconi & Bertoldi., 1987) para os compostados serem utilizados como corretivos orgânicos do solo. 
A produção de alface (fig. 1) no SB foi superior à obtida no SC, em ambas as colheitas, quando 

se aplicou adubo orgânico, independentemente da dose aplicada (2 ou 4 t ha-1). Na primeira colheita, a 
produção aumentou significativamente com a aplicação de 2 t ha-1 de adubo orgânico no SB mas o 
mesmo não se verificou no SC. Nesta colheita, com a aplicação de 4 t ha-1 de adubo orgânico a produção 
diminuiu em ambos os solos quando comparada com a produção com a aplicação de apenas 2 t ha-1. Na 
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segunda colheita não se verificaram diferenças significativas (p <0,05) entre as alfaces produzidas com 
doses diferentes de adubo orgânico no SB. Neste solo a produção de alface foi sempre superior em 
comparação com a alface produzida no SC quando se aplicou o adubo orgânico. No SC as alfaces 
produzidas com 4 t ha-1 de adubo orgânico apresentaram um peso fresco significativamente inferior às 
alfaces produzidas sem adubo orgânico. Estes resultados evidenciam que a utilização deste adubo 
orgânico foi prejudicial para o crescimento da alface no SC, tendo inclusive inibido o seu crescimento 
no SB até 28 dias após a plantação, quando foi aplicado na dose mais elevada (4 t ha-1). Por outro lado, 
verificou-se que o SB apresentava características que permitiram que as alfaces resistissem melhor aos 
efeitos nefastos deste adubo orgânico em comparação com o SC. As quais, eventualmente poderão 
estar relacionadas com o teor mais elevado de MO do SB em comparação com o SC 

A produção da alface, na última colheita, para a média de ambos os solos, diminuiu com a 
aplicação de adubo orgânico respetivamente 10,9% e 16,3% para as doses de 2 e 4 t ha-1 em relação ao 
tratamento não fertilizado. A produção de alface para a média das doses de adubo orgânico foi superior 
no SB em 33,4% em relação à produção no SC (p <0,05). O peso fresco das raízes da alface também foi 
superior no SB em comparação com o SC e diminuiu neste com a aplicação de 4 t ha-1 de adubo 
orgânico em comparação com a aplicação de 2 t ha-1 (quadro 2). O teor de matéria seca foi geralmente 
superior nas plantas que tiveram uma produção inferior de peso fresco. 

O facto da produção da alface ter diminuído com a aplicação de doses crescentes de adubo 
orgânico, poderá ser explicado pela elevadíssima condutividade elétrica (50,1 dS m-1) deste 
fertilizante, o qual, terá afetado a absorção de água pelas plantas, por sua vez sensíveis à salinidade 
(Maynard & Hochmuth, 1997). O efeito da salinidade do solo para as plantas é principalmente um 
efeito osmótico, no entanto, a redução do crescimento das plantas poderá não ser explicada com base 
apenas na pressão osmótica da solução do solo. É provável que o efeito nefasto do adubo orgânico para 
o solo se devesse à combinação da elevada CE e de outros fatores tais como a toxicidade por excesso de 
amónia (Brito, 2001).  

A libertação de amónia foi relatada por Katayama et al. (1985) como o principal fator inibidor 
de lamas mal maturadas no crescimento vegetal, enquanto Zucconi e Bertoldi (1987) sugeriram um 
limite máximo para o N-NH4

+ de 400 mg kg-1 MS de composto de resíduos sólidos municipais, valor que 
é muito inferior às 18 395 mg kg-1 MS determinado neste adubo orgânico. Na presença de concen-
trações tóxicas de amónia, a planta terá reagido, possivelmente, reduzindo a sua taxa metabólica, 
reduzindo a respiração da raiz, diminuindo a absorção de nutrientes e retardando a síntese e o 
transporte de giberelinas e citoquininas (Bonneau et al., 1979). A rápida decomposição do adubo 
orgânico mal maturado no solo poderá, também, ter causado uma diminuição da concentração de O2 no 
ambiente da raiz e, portanto, criado um ambiente redutor favorável à produção de substâncias 
fitotóxicas, designadamente, etileno e ácidos gordos voláteis (Wong, 1985). 

O SB apresentou uma maior resistência ao efeito nefasto do adubo orgânico em comparação 
com o SC. Tal resistência foi provavelmente devido às características do SB sendo relevante o seu 
maior teor de MO (64,5 g kg-1), em comparação com o do SC (26,5 g kg-1). A MO do SB terá contribuído 
para uma elevada capacidade de troca catiónica no solo permitindo uma maior disponibilidade de 
nutrientes para além da MO constituir uma reserva de nutrientes (Yilmaz & Alagoz, 2010). O maior 
teor de MO terá provavelmente contribuído, também, para uma boa permeabilidade e capacidade de 
retenção de água (Bayu et al., 2006) satisfazendo mais facilmente as necessidades hídricas da cultura. 
Por outro lado, a MO contribui para uma menor compactação do solo (Mamman et al., 2007) que, 
juntamente com o facto de o SB também ser menos denso do que o SC, poderá ter favorecido um maior 
desenvolvimento das raízes que apresentaram um peso superior ao das raízes das alfaces produzidas 
no SC. No peso seco da alface, tanto das folhas como das raízes, o efeito prejudicial do adubo orgânico 
já não se manifestou de forma tão evidente, o que confirma que o prejuízo na produção estaria 
relacionado com a maior dificuldade na absorção de água na presença do adubo orgânico. A maior 
fertilidade do SB em relação ao SC poderá estar relacionada, também, e com a maior atividade 
biológica do SB (Silguy, 1994). 

A maioria dos nutrientes foi absorvido entre os 28 e os 45 dias após a transplantação (fig. 2). O 
nutriente absorvido em maiores quantidades foi o K, seguido pelo N e o Ca. O teor de N diminuiu com a 
idade da alface quer nas folhas (quadro 3) quer nas raízes (quadro 4). A razão entre o teor de N das 
folhas e das raízes diminuiu da primeira para a segunda colheita, mas o teor de N nas folhas foi sempre 
superior ao teor de N das raízes.  

Para a média das doses de aplicação de fertilizante orgânico, na segunda colheita, a razão N/P 
foi superior nas folhas (4,5 no SB e 5,4 no SC) em comparação com as raízes (3 no SB e 4,1 no SC). O 
teor de K na primeira colheita foi superior nas raízes em comparação com as folhas, mas o reciproco 
verificou-se na segunda colheita. O teor de cálcio foi sempre superior nas folhas em comparação com 
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as raízes, o mesmo tendo sucedido com o magnésio na segunda colheita, mas não na primeira. Os 
teores médios de macronutrientes encontrados nas folhas das alfaces estão de acordo com os valores 
indicados para a alface por Varennes (2003). A acumulação de nutrientes foi inferior com a aplicação 
de 4 t ha-1 de adubo orgânico no SC em comparação com o SB porque as necessidades das alfaces em 
nutrientes terão sido também inferiores, devido ao seu menor crescimento no SC em comparação com 
o SB, e porque a absorção de água pelas raízes, e consequentemente de nutrientes por fluxo de massa, 
deverá ter diminuído em consequência da elevada CE do adubo orgânico. 

 
Conclusões 

A fertilização da alface com a aplicação do adubo orgânico prejudicou a produção no solo em 
modo de produção convencional e não aumentou a produção no solo em modo de produção biológico, 
porque a elevadíssima condutividade elétrica (CE) e o elevado teor de amónia deste adubo orgânico 
terão tido um efeito fitotóxico para as alfaces. A elevada qualidade do solo de agricultura biológica 
demonstrada pela sua capacidade de resistência às perturbações provocadas pelo adubo orgânico, 
permitiu a obtenção de uma produção da alface significativamente superior à verificada no solo em 
modo de produção convencional, quando se aplicou o adubo orgânico.  

Apesar de se recomendar o uso adubos orgânicos no modo de produção biológico, em 
situações de necessidades elevadas de N disponível no solo, considera-se indispensável a avaliação dos 
potenciais prejuízos destes adubos quando são formulados com compostados deficientemente 
maturados e/ou com elevada salinidade. Concluiu-se que existem no mercado adubos orgânicos que 
não apresentam qualidade suficiente para estarem certificados para a agricultura biológica. 
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Quadro 1  Características dos solos experimentais e do adubo orgânico. 
 
 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 
Solo em modo de produção biológico 
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 
Solo em modo de produção convencional 
Média 89,3 6,3 0,6 26,5 1,7 3 81 9,2 0,9 5,6 2,9 3,2 
*DP 0,4 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 3,3 0,1 0,5 2,2 1,7 1,5 
Adubo orgânico 
Média 92,2 5,7 50,1 546 39,5 18395 80 7,7 30,3 30,0 23,3 4,0 
*DP 0,1 0,1 1,4 11,2 11,5 6933 5 0,5 7,7 13,2 8,3 0,2 
A matéria orgânica (MO) e os teores dos nutrientes encontram-se expressos em relação à matéria seca. 
*DP – Desvio padrão 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2  Peso fresco (PF) das raízes (R) e teor de matéria seca (TMS) das folhas (F) e das raízes nas 
colheitas C1 e C2, respetivamente 28 e 45 dias após a plantação, no solo em modo de produção 
biológico (SB) ou convencional (SC), com doses crescentes de adubo orgânico (0, 2 e 4 t ha-1). 
 
 Tratamentos MDS 
Solo SB SB SB SC SC SC  
Adubo orgânico (t ha-1)  0 2 4 0 2 4  
PF-R-C1 (g planta-1) 4,5 4,2 4,0 3,4 3,5 2,9 2,1 
PF-R-C2 (g planta-1) 16,9 16,8 17,9 9,9 12,1 8,3 3,2 
TMS-F-C1 (%) 4,4 4,3 5,4 4,4 5,4 5,7 1,2 
TMS-F-C2 (%) 4,2 4,7 4,9 4,7 5,5 5,2 0,8 
TMS-R-C1 (%) 7,2 7,2 6,8 8,9 7,9 8,6 2,3 
TMS-R-C2 (%) 8,1 6,8 6,6 10,1 8,5 9,0 1,0 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05) 
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Quadro 3  Teores (g kg-1 MS) de nutrientes das folhas da alface na 1ª e 2ª colheita, respetivamente 28 
e 45 dias após a plantação, no solo em modo de produção biológico (SB) ou convencional (SC), com 
doses crescentes de adubo orgânico (0, 2 e 4 t ha-1). 
 
Nutriente Colheita Tratamentos MDS* 
  SB SB SB SC SC SC  
  0 2 4 0 2 4  
 ------------------------------------------- g kg-1-------------------------------------------- 
N  1 36,8 39,7 39,1 40,8 36,5 42,9 4,6 
 2 22,0 24,6 24,7 26,5 25,4 27,8 6,3 
P  1 5,4 5,9 6,3 5,2 4,6 5,9 0,7 
 2 4,7 5,5 5,5 3,9 5,1 5,7 1,5 
K  1 37,2 41,0 49,2 41,9 30,8 32,7 13,9 
 2 35,9 38,3 37,8 29,7 29,6 28,7 17,4 
Ca  1 21,1 22,3 20,9 24,2 22,1 22,0 6,7 
 2 17,9 20,6 19,7 20,0 21,5 18,5 5,7 
Mg  1 3,1 3,4 4,2 3,4 2,8 3,0 1,1 
 2 5,3 5,9 7,3 6,5 7,6 5,4 2,3 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05) 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4  Teores (g kg-1 MS) de nutrientes das raízes na 1ª e 2ª colheita, respetivamente 28 e 45 dias 
após a plantação, no solo em modo de produção biológico (SB) ou convencional (SC), com doses 
crescentes de adubo orgânico (0, 2 e 4 t ha-1). 
 
Nutriente Colheita Tratamentos MDS* 
  SB SB SB SC SC SC  
  0 2 4 0 2 4  
 ------------------------------------------- g kg-1-------------------------------------------- 
N  1 24,1 23,2 26,0 21,5 19,2 30,5 9,2 
 2 17,8 20,9 20,2 16,6 16,5 24,3 6,9 
P  1 6,7 7,4 9,0 3,9 5,0 8,4 2,8 
 2 5,3 7,3 6,9 3,0 4,3 6,7 2,0 
K  1 73,4 67,3 62,4 40,5 51,5 68,2 35,4 
 2 23,8 22,4 33,9 17,1 18,3 26,6 13,5 
Ca  1 10,2 13,7 11,1 12,6 14,4 17,2 7,0 
 2 10,5 11,4 9,8 8,4 9,6 9,8 3,3 
Mg  1 5,8 6,8 6,8 6,0 7,1 9,6 6,6 
 2 4,1 3,7 5,5 4,7 4,9 5,5 1,9 
*MDS – Menor diferença significativa (p <0,05) 
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Figura 1  Peso fresco das folhas de alface 28 e 45 dias após a plantação para o solo em modo de 
produção biológico (B) ou convencional (C), com aplicação de doses crescentes de adubo orgânico (0, 2 
e 4 t ha-1). Letras diferentes por cima das barras representam diferenças significativas (p <0,05) de 
peso. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2  Acumulação de nutrientes na alface 28 e 45 dias após a plantação (DAP) plantação para o 
solo em modo de produção biológico (SB) e convencional (SC), com aplicação de doses crescentes de 
adubo orgânico (0, 2 e 4 t ha-1). Linhas por cima das barras representam ± o valor do desvio padrão da 
média. 
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