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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O SOLO COMO UM RECURSO LIMITADO 

“O nosso planeta abastece-nos dos recursos necessários para que a sociedade e 

o ser humano se possam desenvolver em boas condições. Todos os recursos criados 

pelo Homem provêm da terra e as tecnologias para aproveitar ao máximo estes 

recursos avançam a cada dia. Ao contrário dos animais que são estreitamente 

solidários com o meio ambiente, o Homem só pode sobreviver se o transformar e o 

adaptar às suas necessidades…” (Carl Grimberg citado por Lapido-Loureiro.2009). 

Atualmente, vivemos uma época onde prevalece a necessidade económica face 

ao desenvolvimento sustentável. Isto tem, sem dúvida, as suas vantagens uma vez que 

permite um grande aproveitamento e extração de recursos mas, por outro lado, 

resulta numa rápida degradação dos mesmos, correndo o risco de o dano ser 

irreversível. Um dos fatores preocupantes é a degradação dos solos que pode ser 

observada tanto na área da agricultura como da pecuária, uma vez que tentamos, 

sempre, retirar o máximo benefício de ambas, isto é, explorar ao máximo a área 

explorada.  

Os solos usados para agricultura intensiva, por força da sua utilização contínua, 

têm tendência a ficar sem nutrientes e minerais essenciais, necessários para o 

crescimento das plantas e isto deve e pode ser retificado com a introdução de 

fertilizantes nas terras. Contudo, estes nem sempre são benéficos para o meio 

ambiente. 

A consciencialização da progressiva necessidade de aumentar a produção de 

alimentos vegetais, conjugada com a emergente necessidade de tornar a agricultura 

uma atividade competitiva no âmbito da rentabilidade económica, face às restantes 

atividades compele, cada vez mais, para a investigação de técnicas capazes de otimizar 

o aumento da produção de alimentos e em simultâneo ajustar os fatores económicos 

da respetiva produção, de forma, a que a atividade agrícola não perca expressão 

quanto à ocupação das populações (Santos, 2001). 
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 O presente trabalho teve como principal objetivo o estudo do comportamento 

de diferentes resíduos orgânicos, aplicados ao solo dentro de cápsulas porosas de 

cerâmica, no que diz respeito ao enriquecimento do solo com azoto, fósforo, potássio 

e matéria orgânica. 
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2. PESQUISA BIBLIOGRAFICA 

 2.1 O SOLO E OS FERTILIZANTES 

Para atingir o equilíbrio no solo há que, primeiro que tudo, perceber os seus 

componentes, durante ou depois da extração dos nutrientes do solo por parte das 

plantas, garantindo, assim uma contínua produção de novas culturas.  

No solo existem três estados de matéria, o sólido, o líquido e o gasoso que 

estão profundamente interligados, conferindo ao solo as características de um sistema 

dinâmico (Santos, 1991). 

É certo que o solo é o principal meio para o crescimento das plantas, contudo 

há que ter em conta que o solo é composto por diferentes substâncias - 

maioritariamente, matéria biologicamente ativa e que, por sua vez, essas substâncias 

resultam de complexas transformações, que resultam na reciclagem de nutrientes da 

produção e descomposição de biomassa (Lapido-Loureiro, 2009). 

A fertilidade do solo é um tema de extrema importância, o qual não podemos 

descurar. Até porque são poucos os solos que hoje em dia são suficientemente férteis 

para satisfazer as necessidades de nutrientes e minerais essenciais necessários para o 

crescimento das plantas, e que permitam um rendimento moderado durante um 

período prolongado de tempo. Os solos da península Ibérica estão atualmente num 

processo de degradação constante, diminuindo a quantidade de matéria orgânica. 

 Em Portugal estima-se que 66% dos solos são de má qualidade e, ainda, que 

68% estejam sujeitos a elevados riscos de erosão, sobretudo na zona do Algarve, onde 

a erosão dos solos atinge valores críticos, na sua maioria (Abreu, 2010). 

 

É essencial fertilizar os solos por forma a repor os nutrientes que as plantas 

extraem. (Yúfera, 1973). 

 



Estudo do comportamento de fertilizantes 
 

4 
 

2.1.1 NECESSIDADE DE UMA APLICAÇÃO EQUILIBRADA DE NUTRIENTES 

O método da aplicação do fertilizante quer seja orgânico ou mineral é um 

factor essencial a ter em conta para as boas práticas agrícolas. Tanto a quantidade de 

nutrientes existentes num determinado solo, como a regulação da absorção dos 

nutrientes do solo por parte das plantas, dependem de vários fatores, tais como a 

espécie, o processo de sementeira, a rotação de culturas, bem como as condições 

edafo climáticas. Nas práticas agrícolas eficientes, o agricultor deve escolher a 

quantidade exata de fertilizantes bem como o momento certo para aplicação, de 

maneira a que as plantas usem os nutrientes da forma o mais eficiente possível. Para 

otimizar o aproveitamento dos nutrientes pelas plantas e ter o mínimo possível de 

perdas com a consequente contaminação do meio ambiente, o agricultor tem que 

aplicar os nutrientes no exato momento em que a cultura precisa deles. Esta prática é 

de grande importância para os nutrientes móveis como o azoto, uma vez que podem 

ser facilmente lixiviados do perfil do solo, quando não absorvidos pelas raízes das 

plantas (FAO, 2002). Por esta razão o azoto é frequentemente fracionado e aplicado 

em fundo e numa ou mais coberturas, em espécies que têm necessidades azotadas em 

diferentes fases do ciclo vegetativo. 

Assim, as aplicações equilibradas, dos principais nutrientes, tais como, azoto, 

fósforo e potássio (N, P e K), bem como dos macronutrientes secundários e 

micronutrientes constituem, não só uma necessidade como uma actuação de grande 

importância, até porque, qualquer desequilíbrio será rapidamente refletido numa 

manifesta redução do potencial produtivo dos solos. 

Contudo, para optimizar ao máximo o rendimento das culturas é imprescindível 

atender à correcta e equilibrada aplicação dos três principais macronutrientes, sendo 

certo que é necessário atender aos diferentes níveis de concentração no solo e às 

respectivas necessidades da cultura, sob pena de desequilibrar os níveis dos nutrientes 

(Teixeira et al., 2004). 
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2.2 IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA 

A enorme necessidade do aumento da produção de alimentos que existe 

atualmente em vastas regiões do Mundo, associada às imposições, a maior parte das 

vezes excessivas, da economicidade da Agricultura nos países mais desenvolvidos, tem 

obrigado a recorrer à prática da introdução de fertilizantes, quase exclusivamente, 

como meio de aumentar as produções (Santos, 1991). 

O aumento do uso dos fertilizantes minerais e a diminuição do uso como 

fertilizantes dos resíduos orgânicos tem como resultado o aumento da poluição. Por 

outro lado quando o solo é enriquecido com matéria orgânica, o carbono ajuda a 

melhorar habitats, reduzir a erosão do solo e desta forma aumenta a capacidade de 

retenção dos nutrientes como o azoto e o fosforo. Esta retenção dos nutrientes 

anteriormente mencionados é importante, já que podem passar por escorrência a 

cursos de água tanto superficial como subterrânea e contribuir desta forma a 

eutrofização das mesmas (Feng et al., 2007). Nesta perspetiva sustentável, a utilização 

de resíduos orgânicos no solo quer como fertilizante quer como melhorador da 

qualidade do solo, pode ser realizada de diferentes maneiras. Os resíduos podem ser 

usados frescos ou tratados, e isoladamente ou em conjunto com adubos minerais para 

garantir a nutrição das plantas. Numa perspetiva biológica, os resíduos orgânicos são 

as únicas fontes de nutrição para as plantas. De facto, os agricultores que praticam 

uma agricultura biológica e que limitam a sua atuação junto dos solos, apenas à 

introdução de fertilizantes orgânicos, não recorrendo a qualquer tipo de produtos 

químicos como os pesticidas têm, por isso, uma maior poupança no que respeita a 

adubos e agroquímicos comparativamente com os sistemas tradicionais. Contudo, esta 

vantagem na redução de custos, abriga inúmeras desvantagens uma vez que, 

comparativamente com aquelas empresas tradicionais, têm uma produção agrícola 

mais reduzida, há um aumento inequívoco do risco de perda das colheitas, requer um 

aumento de trabalho para fazer face as necessidades das colheitas, quando se trate de 

uma policultura, multiplicam consoante a variedade de colheitas a que se propõem 

produzir (Laegreid, 1999).  
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Contudo, estudos realizados mais recentemente mostram que a agricultura 

biológica pode ser tão rentável como a agricultura convencional. A alta qualidade dos 

produtos aumenta o seu preço, há uma procura crescente deste tipo de alimentos e há 

uma saída viável para a produção animal. A agricultura biológica pode dar retorno 

financeiro aceitável, mesmo na ausência de preços premium, onde as diferenças de 

rendimento entre agricultura biológica e convencional são pequenas (Laegreid, 1999). 

2.3. PROPRIEDADES DOS NUTRIENTES  

Atendendo à concentração de nutrientes na própria planta bem como aos 

requisitos adequados ao seu crescimento e reprodução, os elementos com funções 

específicas e essenciais para o metabolismo das plantas, podem classificar-se em dois 

grupos: os macronutrientes e micronutrientes (Marschner, 1995). Estes nutrientes 

estão em concentrações variáveis com a espécie e o estado fenológico da planta 

(tabela 2). 

 

 

Tabela 1 – Níveis de concentração de nutrientes nos tecidos das plantas (Kirkby, 2007). 

 

Elemento Teor Elemento Teor 

 mg Kg-1 MS  g Kg-1 MS 

Macronutrientes  Micronutriente  

Enxofre (S) 1 Níquel (Ni) 0,00005 

Fósforo (P) 2 Molibdénio (Mo) 0,0001 

Magnésio (Mg) 2 Cobre (Cu) 0,006 

Calcio (Ca) 5 Zinco (Zn) 0,02 

Potássio (P) 10 Manganês (Mn) 0,05 

Azoto (N) 15 Ferro (Fe) 0,1 

Oxigénio (O) 450 Boro (B) 0,02 

Carbono ( C) 150 Cloro (Cl) 0,1 

Hidrogénio (H) 60   
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Todos os nutrientes que têm como finalidade a alimentação dos animais bem 

como do Homem provêem das plantas. Os fertilizantes minerais são usados como 

suplemento aos nutrientes do solo necessários para o crescimento, desenvolvimento e 

reprodução das plantas (Laegreid, 1999). 

 

Figura 1 – Conteúdo de elementos nas plantas (FAO, 2002). 

 

Tanto os Macronutrientes como os Micronutrientes são de extrema 

importância para o desenvolvimento de todas as plantas. (Lapido-Loureiro, 2009).  

As plantas absorvem muitos tipos de elementos que, embora possam não 

desempenhar nenhum papel vital no seu metabolismo, são essenciais para os seres 

humanos assim como para os animais. 

Nestes casos as plantas servem como meio condutor de alguns nutrientes para 

quem delas se alimenta (Kirkby, 2007). Contudo a sua falta ou excesso afetam 

negativamente o crescimento das plantas, manifestando-se em diversos sintomas, até 

porque um mesmo nutriente, ainda que essencial ao crescimento e desenvolvimento 

das plantas, uma vez em quantidade excessiva no solo pode produzir efeitos nocivos, 

tornando-se mesmo num contaminante do solo (Lapido-Loureiro, 2009). 

A diferença na concentração de micronutrientes e macronutrientes 

dependendo da estação do ano em que sejam feitas as análises variam. Uma mesma 

terra, pode ter diferentes concentrações nas diferentes estações do ano (Roca-Pérez, 

2004). 
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2.3.1 PROPRIEDADES DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 

Uma das partes mais importantes do solo é a matéria orgânica, esta é formada 

por restos de plantas assim como de outros seres vivos que se encontram em 

descomposição, seja parcial ou totalmente, e por compostos orgânicos mais ou menos 

estáveis e complexos. 

A matéria orgânica, uma vez que atingiu um alto grau de estabilidade e 

homogeneidade, não e possível reconhecer os elementos que lhe deram origem.  

O teor de matéria orgânica do Solo é expresso em concentração, sendo uma 

determinação que é sempre incluída na análise de terra. 

Tabela 2 – Teores de matéria orgânica dos solos (LQARS, 2005) 

Classificação Matéria orgânica do solo 

(%) 

 

 Solos – textura grosseira Solos – textura média/ fina 

Muito baixa ≤ 0,5 ≤ 1,0 

Baixa 0,6 – 1,5 1,1 – 2,0 

Média 1,6 – 3,0 2.1 – 4,0 

Alta 3,1 – 4,5 4,1 – 6,0 

Muito alta + 4,5 + 6,0 

   

 

O total de C concentrado no solo é calculado tendo em conta o teor de Carbono 

orgânico e o peso do solo, este último é por sua vez calculado através da densidade e o 

volume do mesmo. Em geral, um maior teor de carbono orgânico ocorre com menor 

densidade do solo (Wang et al., 2012). 
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2.3.2 MACRONUTRIENTES 

O grupo dos macronutrientes principais é formado por elementos nutritivos 

tais como o azoto, fósforo e potássio entre outros. Estes elementos são, em certo 

modo, os elementos mais importantes a incluir na fertilização (Santos, 2001). 

 

2.3.2.1 PROPRIEDADES DO AZOTO NO SOLO 

A importância do Azoto na agricultura é consensual, sendo por muitos 

considerado o principal nutriente do solo. “O azoto é o nutriente que mais 

frequentemente limita a produção das culturas (…)” (LQARS, 2005) “(…)é normalmente 

considerado o primeiro entre os macronutrientes principais na medida em que, na 

grande maioria dos casos, é o principal elemento limitante das produções vegetais” 

(Santos, 1991). 

Ainda assim e, não obstante seja reconhecido ao Azoto o primeiro lugar do 

pódio dos nutrientes do solo.“Em Portugal, ainda não é utilizado nenhum método de 

análise de terra que permita fundamentar, com segurança, as recomendações de 

fertilização com azoto para a maioria das culturas” (LQARS, 2005). 

Isto porque, o comportamento deste elemento no solo é de difícil previsão, por 

se comportar de forma única quando comparado com os outros nutrientes do solo. De 

facto, o seu comportamento no solo é diferente do dos outros nutrientes, sendo muito 

móvel quando está na forma de nitrato (NO3
-) (LQARS, 2005). 

Como temos mencionado anteriormente o azoto e um elemento que limita em 

grande medida o crescimento das plantas, e o seu excesso no solo pode originar um 

efeito repressivo da produção e dar lugar a grandes perdas mas, devido às diferentes 

características das plantas, este efeito negativo não afeita igualmente todas as 

espécies existindo distintos graus de tolerância para a nutrição amoniacal (Domínguez 

et al, 2004). 

Para a proteção do meio ambiente e para evitar a contaminação dos meios 

naturais com nitratos existe uma “directiva nitratos EU” (Directiva 91/676/CEE do 



Estudo do comportamento de fertilizantes 
 

10 
 

Conselho, de 12 de Dezembro de 1991) que tem como finalidade controlar a 

quantidade de N que pode ser aplicadas ao solo, dependendo do tipo de solo e/o o 

tipo de cultura (Berenguer, et al. 2008). 

O teor de C que encontramos no solo é afetado pelos diferentes fertilizantes 

azotados. Estes podem afetar de diferentes maneiras, gerando um aumento da 

biomassa nas culturas em que são aplicados e também aumenta a decomposição 

microbiana, o que afeta a disponibilidade de N. Dependendo das características do tipo 

de solo em que o fertilizante é aplicado os efeitos variam(Cheng-Fang et al., 2012). 

 

2.3.2.2 PROPRIEDADES DO FÓSFORO NO SOLO 

A determinação da quantidade de fósforo que está disponível para as plantas é 

uma questão de alta complexidade, já que esta absorção depende de vários fatores, 

não só da sua concentração na solução do solo, mas também de outros fatores como o 

valor do pH, a temperatura, a humidade, entre outros, assim como é para ter em conta 

os outros nutrientes que são aplicados a terra e que podem reagir com o fósforo. 

Devido a estes fatores que influenciam o processo de assimilação do fósforo, 

embora a maioria dos solos seja por natureza pobre em fósforo disponível para as 

plantas, temos outros solos que, adubados ao longo dos anos apresentam teores 

muito altos de este elemento. 

Por exemplo, o cálcio tem a capacidade de insolubilizar o fosfato solúvel na 

água, pelo que não podem misturar-se os fertilizantes com conteúdo cálcico com 

fertilizantes fosfatados. (FAO, 2002). 

“Investigações levadas a cabo em Portugal revelam que é necessário aplicar, 

em média, cerca de 75 Kg/ha de P2O5 para que se registe uma subida nos resultados 

analíticos de concentração de fósforo no solo, em 10 mg/Kg3” (LQARS, 2005). 

2.3.2.3 PROPRIEDADES DO POTÁSSIO NO SOLO 
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O teor elevado de potássio é uma característica habitual dos solos cultivados. 

Este elemento faz parte da composição de muitas substâncias e da composição de 

muitos minerais e é por isto que é normal encontrar solos com alto teor em potássio. 

Uma percentagem alta do potássio no solo reside frequentemente em formas não 

assimiláveis para as plantas já que, como temos dito anteriormente, faz parte de 

minerais, os quais são una grande reserva de potássio no solo (LQARS, 2005). 

Ainda que o potássio não tenha uma forte retenção no solo, existem 

possibilidades de enriquecimento das terras com este nutriente.  

 

 

Estudos realizados sobre este tema aportaram as seguintes informações; “são 

necessários, em média, cerca de 45 Kg/ha de K2O para elevar os teores do solo em 10 

mg/Kg, variando aquela quantidade entre 10 e 90 Kg/ha de K2O, de acordo com a 

natureza do solo” (LQARS, 2005). 

 

2.3.3 MICRONUTRIENTES  

Dentro dos nutrientes para as plantas, diferenciamos os macronutrientes e os 

micronutrientes, estos últimos são os nutrientes os quais as plantas so precisam deles 

em quantidades muito pequenas, por esta razão e importante controlar a sua 

quantidade nas culturas, porque um excesso destes nutrientes pode fazer que os 

mesmos se comportem como fitotóxicos (Santos, 1991). De entre os micronutrientes, 

podem citar-se o cobre (Cu) e o zinco (Zn) que, são também referidos no grupo dos 

metais pesados. 

Investigações recentes mostram que quando o solo e fertilizado com estrume o 

risco de poluição do mesmo e muito maior e ao mesmo tempo, este atua como 

armazenamento  de longo prazo para Cu e Zn.“Por esta razão, a União Europeia (UE) 

apresentou uma série de diretivas para definir os valores limite de metais pesados em 
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solos agrícolas e, assim, reduzir o risco de problemas ambientais” (Berenguer et al., 

2008). 

Existe uma relação inversa quanto à disponibilidade de Cu e Zn para as plantas, 

uma vez que esta depende do pH do solo, ou seja, as formas de Cu e Zn são tanto mais 

facilmente solúveis, quanto menor o pH do solo, o que por sua vez as torna mais 

fitotóxicas (Berenguer et al., 2008). 
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2.4. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS COMO FERTILIZANTES 

Os resíduos orgânicos são todos aqueles resíduos que têm a capacidade de se 

decompor pela acção das bactérias decompositoras do solo (Jaramillo, 2008).  

Dependendo do seu estado físico podemos distinguir três tipos de resíduos: 

 Sólidos 

 Líquidos 

 Gasosos 

Dependendo da sua proveniência podemos distinguir quatro tipos diferentes de 

resíduos (Alvarenga, 2011): 

 Industriais 

 Agrícolas 

 Sanitários 

 Urbanos 

 

Chama-se corretivo orgânico ao conjunto de todos os produtos de origem 

vegetal e animal que, uma vez aplicados no solo, em quantidades, épocas e maneiras 

adequadas, proporcionam a melhoria das características físicas, químicas, físico-

químicas e biológicas do próprio solo. A importância da utilização de compostos 

orgânicos prende-se com esta capacidade de efetuar correções de reações químicas 

desfavoráveis ou de excesso de toxidade. A esta capacidade de melhorar a qualidade 

do solo, acresce a capacidade de fornecer às plantas alguns dos nutrientes necessários 

para as culturas, sem descurar do meio ambiente, e a sustentabilidade (FAO, 2002). 

A vantagem da utilização agrícola destes resíduos não se prende somente com 

o aumento da oferta de nutrientes, mas também com o aumento da matéria orgânica 

do solo, melhorando não só as suas propriedades químicas como também a 

densidade, a porosidade e a capacidade de retenção de água. Desta forma melhoram-

se as propriedades biológicas através do enriquecimento da atividade macro, meso e 

microbiológica do solo (Cordovil, 2004). 
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Ainda assim, a sua utilização não é isenta de riscos, uma vez que pode 

contribuir para a poluição do solo e da água, mais concretamente se falarmos do uso 

de materiais orgânicos não estabilizados. Os principais riscos são a redução do oxigénio 

radicular, a produção de compostos fitotóxicos no solo ou a imobilização do azoto 

pelos microrganismos devido a uma elevada relação C/N (Bengtsson et al., 2003). 

 

Adiante falaremos com algum detalhe dos resíduos utilizados no ensaio que 

serve se suporte a esta dissertação. 

 

2.4.1  PALHA DE GRÃO DE BICO (PGB) 

A palha em geral é um dos principais resíduos das culturas de cereais, que se 

caracterizam por ter um baixo conteúdo de humidade assim como um alto conteúdo 

de celulose e aproximadamente 10% de lenhina.  

A palha resultante das culturas é principalmente destinada a servir de alimento 

para os animais ou para ser usada como cama para os mesmos. Antigamente a queima 

da palha junto com outros resíduos procedentes das culturas de cereais era um 

procedimento muito frequente nos campos Espanhóis e não só. Outros possíveis usos 

da palha, ainda que sejam minoritários, são os seguintes: obtenção de papel, 

componentes no fabrico de tábuas, isolantes assim como materiais de recheio para a 

construção, cultura de cogumelos, obtenção de estrume artificial, e para arejar e como 

fonte de carbono para a compostagem do resíduos ricos em azoto. 

Por ser um material com elevada razão C:N, a palha dá um input importante de 

matéria orgânica ao solo, melhorando o balanço do húmus. Este aumento de húmus 

tem imensos efeitos positivos e recicla de forma natural os nutrientes que são 

assimilados pelas culturas. 

Antes da adição da palha no solo, esta deve ser triturada mecanicamente, para 

aumentar a superfície específica e as bactérias possam atacar de forma mas fácil. A 

aplicação ao solo tem que ser superficial, e não tem que se enterrar muito fundo. 
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A palha tem uma elevada relação carbono azoto e devido a isto vamos ter uma 

grande imobilização do azoto apos o enterramento da palha no solo o que pode 

provocar falta de este elemento nas culturas seguintes. Este efeito pode evitar-se 

aplicando quantidades de azoto compreendidas entre os 6 e os 12 kg / t de palha no 

momento em que aplicamos a palha no solo. Para realizar esta incorporação de azoto 

os chorumes são uma boa solução já que, para além de azoto contêm outros 

nutrientes e incorporam água ao solo facilitando a descomposição da palha (Farré, 

2006). 

 

2.4.2 RESÍDUO SÓLIDO URBANO COMPOSTADO (CLU) 

Devido ao grande incremento da geração de resíduos nas zonas urbanas e 

fomentado pela legislação com respeito aos resíduos, que prioriza o reciclagem e a 

valorização de resíduos, a compostagem apresenta-se como uma óptima opção no 

tratamento de resíduos sólidos orgânicos urbanos. De esta forma, permite-se a 

valorização dos resíduos mediante a degradação e estabilização do seu conteúdo em 

matéria orgânica (Barrena, 2006). 

Cada vez mais assistimos à tentativa de implementação geral e globalizada, de 

regras ambientais, sejam estas tentativas por força da voz sociedade ou pela mão dos 

próprios governos.  

 

A separação de resíduos para reciclagem ajuda a separar os nutrientes do lixo 

urbano e desta forma oferece a possibilidade de gerar adubo orgânico. ”O composto 

do lixo urbano é um produto da decomposição aeróbica da fração orgânica putrescível 

do lixo urbano, cuja composição engloba o lixo doméstico e o comercial e, é variável 

com as características sociais, económicas e culturais das populações. O uso do 

composto de resíduo sólido urbano (CLU) em pastagens solucionaria o problema 

ecológico (poluição ambiental, onde parte dos resíduos voltam ao solo e suprem 

parcialmente as necessidades das culturas forrageiras) e económico” (Roberto et al., 

2003). 



Estudo do comportamento de fertilizantes 
 

16 
 

  

“O composto orgânico apresenta características químicas vantajosas para uso 

na agricultura, com médias de 30,37 g/kg de N; 25,97 g/kg de P2O5 e 30,60 g/kg de 

K2O. Cada tonelada de composto orgânico apresenta, em média, 87 kg de 

N+P2O5+K2O, 71 kg de Ca, 13 kg de Mg e 3,7 kg de S, além dos micronutrientes” 

(Teixeira et al., 2004). 

2.4.3 ESTRUME DE AVIÁRIO (EP) 

O estrume de aviário é um subproduto de grande importância nas empresas de 

avicultura, já que formam parte da cadeia económica desta atividade usando-se cada 

vez mais na agricultura, devido à sua composição que o torna um material orgânico 

ideal para este fim (Araújo et al, 1996). A principal vantagem consiste em melhorar as 

características da fertilidade do solo, com alguns nutrientes principais como, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganésio, Zinco, cobre e boro mas, o elemento 

com maior concentração, é o azoto (Restrepo, 1998). 

Para calcular a sua eficácia temos que conhecer as quantidades em que os 

elementos mencionados se encontram no estrume de aviário ( Martins et al, 2002). 

 

A produção do estrume de aviário é influenciada por diversos fatores como o 

tipo de ave, a idade, a concentração de aves, o valor nutritivo dos alimentos, o tipo e a 

quantidade de alimento, a quantidade de palha para a cama, assim como a humidade, 

o tipo do solo e as condições climáticas durante a acumulação do estrume (Perkins, 

1966). 

2.4.4 COMPOSTO BIODINÂMICO (BIO) 

A biodinâmica foi desenvolvida no início de 1920 com base nos pensamentos 

espirituais e sugestões práticas do escritor austríaco, educador e ativista social Dr. 

Rudolf Steiner (1861-1925), cuja filosofia é chamado de "Antroposofia." Hoje, o 

movimento biodinâmico abrange milhares de jardins de sucesso, fazendas, vinhas e 

explorações agrícolas de todos os tipos e tamanhos em todos os continentes, numa 

grande variedade de configurações ecológicas e económicas 

(https://www.biodynamics.com/). 

https://www.biodynamics.com/
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A biodinâmica é, assim, uma abordagem espiritual-ético-ecológica para a 

agricultura de produção de alimentos e nutrição. A biodinâmica tenta juntar 

sustentabilidade ecológica, social e econômica, “Em um mundo onde os métodos 

convencionais agrícolas ameaçam o meio ambiente, as fazendas biodinâmicos e jardins 

são projetados para ter um bom equilíbrio ecológico” (Schilthuis, 2003). 

É, portanto, apenas um sistema holístico agrícola, mas também um movimento 

potente para novos pensamentos e práticas em todos os aspectos da vida ligados à 

alimentação e agricultura. 

 

Existem vários preparados biodinâmicos de que iremos exemplificar o seguinte: 

Para as herdades biodinâmicas, dia 21 março é o dia em que se faz a preparação 500 

que é o resultado da maturação de um corno de vaca com estrume compactado lá 

dentro. Os chifres cheios de estrume das vacas são enterrados no equinócio outonal e 

cuidadosamente desenterrados exatamente seis meses depois, no equinócio da 

primavera, ou seja o primeiro dia da primavera. O estrume é removido e agita-se com 

água num processo chamado "dinamização", o que cria um vórtice que capta a energia 

para ser afunilada. A fermentação caseira é então pulverizada sobre os campos para 

estimular o solo, e promover o crescimento das raízes bem como contribuir para o 

crescimento de bactérias. 

Outros preparados biodinâmicos invulgares incluem lascas de casca de carvalho 

envelhecida no crânio de um animal doméstico, camomila num pedaço de intestino 

bovino, flores secas Achillea millefolium na bexiga de um veado, etc. 

(http://www.sustainabletable.org/features/articles/biodynamics/). 

Estas são práticas discutíveis, mas sem dúvida curiosas e actuais. 
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2.4.5 BIOCHAR (BAR) 

O Biochar e um fertilizante capaz de actuar como sumidouro de CO2 e 

incrementar as propriedades  agronómicas do solo para as 

plantas.(http://www.proininso.com/biochar-biocarbon.html). 

 

 

Figura 2 - Biochar armazenado (www.pirochar.com) 

 

O biochar, também chamado carbono ativado, tem características que uma vez 

aplicado ao solo, produz um maior arejamento, uma maior absorção de água e ao 

mesmo tempo uma maior capacidade de absorver calor, o que quer dizer, ter uma 

maior capacidade de absorver energia. A sua estrutura porosa beneficia a atividade 

macro e microbiológica do solo e ao mesmo tempo retém, filtra e liberta de forma 

gradual nutrientes para as plantas diminuindo a perda destes nutrientes do solo 

(Restrepo, 1994). 

http://www.pirochar.com/


Estudo do comportamento de fertilizantes 
 

19 
 

 

Figura 3 - Benefícios do Biochar para o ambiente (http://www.biochar-

international.org) 

Como podemos observar na figura 3, o biochar tem múltiplos benefícios para o 

ambiente como sejam o incremento do sequestro de carbono no solo, o aumento da 

fertilidade assim como da captação de água, redução das emissões de N2O e do 

metano e a redução de odores em comparação com outros materiais que se 

adicionam, ao solo com fins fertilizantes. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1   DESCRIÇÃO DO ENSAIO 

O ensaio realizou-se no Instituto Superior de Agronomia numa latitude 

de 38° 42’ 28”N e longitude de 9° 11’ 2”W, com altitude média de 200 metros 

(Figura 4). O clima, segundo a classificação de Köppen, enquadra-se no tipo 

Csa, clima temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente, com 

temperatura média anual de 16,5°C e precipitação média anual de 700 mm. A 

área experimental é um Endoletic Vertisol (solo mais delgado) (WRB, 2010 

evolução da classificação da FAO) Haplic vertisol (solo normal)  

 

 

Figura 4 - Localização do campo de cultivo, ISA, 1:100m (Instituto Superior de 

Agronomia 
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A parcela de terra utilizada para instalar o ensaio estava já gradada e pronta para o 

enterramento das cápsulas de incubação.  

Tabela  3. Caracterização do solo no dia de instalação do ensaio (T0) 

 

Parâmetro  

MO (g/100 g) 2,79 

N Kjeldahl (g/100 g) 0,14 

P2O5 (mg/kg) 686,80 

K2O (mg/kg) 280,00 

 

 

Nesta parcela de terra foram enterradas cápsulas de cerâmica porosa (figura 5) 

previamente cheias com um resíduo orgânico diferente. 

 

Figura 5 - Cápsula porosa utilizada para acondicionamento de materiais orgânicos. 

 

As cápsulas eram de cerâmica com poros muito pequenos, para impedir a 

entrada de fungos, raízes e qualquer outro material que pudesse afectar a degradação 

enzimática, deixando apenas entrar as enzimas e microrganismos que possam 

degradar o resíduo dentro das cápsulas. 
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Os resíduos utilizados neste ensaio foram: palha de grão de bico (PGB), estrume 

de aviário (EP), composto de lixo urbano (CLU), composto biodinâmico (BIO) e biochar 

(BAR). Para além das cápsulas com resíduo orgânico, enterraram-se cápsulas vazias 

como testemunha do ensaio.  

Antes da instalação do ensaio, as cápsulas porosas foram deixadas de 

molho em água desionizada durante 24 horas, secas ao ar e posteriormente 

cheias com os materiais secos a 650C (20 g em cada cápsula).  

O enterramento no campo de ensaio, foi feito de forma casualisada, utilizando-

se número suficiente de cápsulas para permitir a colheita de 4 amostras destrutivas em 

cada um dos tempos de amostragem. As cápsulas foram mantidas enterradas a 5 cm 

de profundidade, sem irrigação, durante todo o ensaio (figura 6). 

Decorridos 7, 14 e 35 dias após a instalação (T1, T2 e T3) fizeram-se 

amostragens de solo, retirado imediatamente abaixo de cada cápsula recolhida. 

Estas amostras de solo foram secas e analisadas para determinar os atuais níveis de 

nutrientes ou seja, determinar a sua evolução no solo e o respetivo enriquecimento 

durante o processo da mineralização dos resíduos dentro das cápsulas 

 

 

 

Figura 6 - Área do ensaio (Instituto Superior de Agronomia – terra grande) 
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Figura 7 - Interior da cápsula preenchida com 20 g de estrume de aviário.  

As cápsulas foram enterradas a uma distância de 10 x 20 cm e 

profundidade de 7 cm. As cápsulas foram dispostas no sentido horizontal em 

relação ao perfil do solo e recobertas com uma camada de 4 cm de solo. Essa 

cobertura de solo isola a cápsula da radiação incidente, bem como permite as 

trocas gasosas, a ação da água de chuva e impede a anaerobiose no seu 

interior (Figura 8). 

 

Figura 8 - Aspecto da cápsula no momento da retirada do solo para a primeira 

amostragem (7 dias). 

As colheitas de amostras de solo para as análises foram realizadas aos 

7, 14 e 35,dias após a instalação. As cápsulas foram retiradas do solo com 

auxílio de espátula e o solo sob as cápsulas foi amostrado para posterior 

análise química, utilizando-se um amostrador metálico com as seguintes 

dimensões: 3x8x4 cm, retirando-se uma amostra por cada cápsula retirada 

(Figura 9). 
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 A                         B 

Figura 9 - Colheita do solo sob as cápsulas realizada com espátula (A), 

amostrador no interior da cavidade da cápsula (B).  

 

O material orgânico coletado das cápsulas foi seco em estufa de 

circulação forçada de ar a temperatura de 65º C, posteriormente pesado, 

determinando-se por diferença de peso a taxa de decomposição de cada 

material, por perda de peso.  

Será analisado pH, os macronutrientes N, P, K, Ca, Mg, S e os 

micronutrientes Fe, Zn e B, além do fracionamento da matéria orgânica e do 

nitrogênio com metodologia adequada ao uso do TOC (Total Organic Carbon). 

Esta dissertação apenas se centrou no estudo dos efeitos da aplicação de 

resíduos orgânicos no solo, e no que diz respeito à matéria orgânica, ao azoto, fósforo 

e potássio. 

 

3.2 ANALISE LABORATORIAL 

 3.2.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 
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A recolha de amostras de solo nos tempos atrás referidos, foi feita da forma 

mais cuidadosa possível para não contaminar as amostras, colocando o solo em sacos 

individuais, fechados e marcados com o tratamento respectivo. 

No mesmo dia da colheita os sacos com as amostras de solo foram congeladas 

num laboratório do Instituto Superior de Agronomia, para garantir que os solos a 

analisar fossem as amostras mais fiéis constantes da parcela do ensaio. 

A análise das amostras foi feita num laboratório do Instituto Superior de 

Agronomia. 

 A preparação das amostras foi diferente dependendo do tipo de análise que 

queríamos fazer.  

Neste estudo analisamos os seguintes elementos:  

 -Carbono total 

-Azoto total 

-Potássio  

-Fósforo 

O azoto considerado azoto total determinado pelo método de Kjeldhal 

(http://www.coleparmer.com/TechLibraryArticle/384).Para o cálculo do Fósforo e do 

Potássio usámos o método de Egner-Riehm (Egner, 1960), tendo-se feito o 

doseamento do fósforo por espectrofotometria de absorção moléculas no visível 

(colorimetria) e do potássio por fotometria de chama. 

 

 

  

http://www.coleparmer.com/TechLibraryArticle/384
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a o tratamento dos resultados foi utilizado o programa SPSS analisando os 

dados com ANOVA. 

O SPSS é um programa estatístico informático muito usado tanto para ciências 

como para investigação do mercado. Originalmente foi criado com o nome de 

Statistical Package for the Social Science ainda na actualidade e chamado “Statistical 

Product and Service Solutions” (Pardo e Ruiz, 2002). 

3.4. EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO 

Adiante, nas figuras 10 a 15, apresentam-se as fotografias de alguns dos 

equipamentos e material utilizados na análise das amostras de solo. 

 

Figura 10 – Filtração de amostras de suspensão de solo. 

 

Figura 11 – Agitador de alta velocidade e centrífuga 
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Figura 12 – Balança científica utilizada para pesar as amostras de solo. 

 

Figura 13 – Agitador rotativo para os extractos de solo e extractantes. 

 

 

Figura 14 – Bloco digestor de amostras de solo. 
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Figura 15 – Autoanalisador para determinação do azoto Kjeldahl 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Figura 16 - Evolução do teor de Matéria Orgânica no solo, nos diferentes tempos de 
amostragem do ensaio. (PGB – palha de grão de bico, EP – estrume de aviário, CLU – 
resíduo sólido urbano compostado, BIO – composto biodinâmico, BAR – biochar, T – 
testemunha). 

Na figura 16 não foram encontradas diferenças significativas após o estudo com 

o programa estatístico SPSS. Por essa razão não se apresentam as letras de 

significância no gráfico. 

O gráfico da figura 16 representa o teor de matéria orgânica no solo recolhido 

abaixo das cápsulas, dependendo dos diferentes tipos de materiais orgânicos dentro 

das cápsulas e nos tempos de amostragem. Ainda não tendo diferenças significativas 

estatisticamente, individualmente podemos observar como as maiores diferenças se 

encontram nos resíduos EP e CLU, onde a diferença entre o primeiro tempo e o 

segundo é maior do que nos restantes resíduos. A nível geral, podemos observar como 

no terceiro tempo o teor de MO no solo amostrado é sempre menor que os outros o 

que parece indicar que, ao princípio, as cápsulas deixam sair quantidades da matéria 

orgânica menos complexa para o solo, e após o segundo tempo a quantidade de 

matéria orgânica que sai das capsulas e menor que a quantidade de matéria orgânica 

que se mineraliza no solo.  
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Figura 17 - Evolução do teor de Azoto total no solo nos diferentes tempos. As letras 
correspondem ao Tempo 2 onde foram encontradas diferenças significativas (o código 
dos tratamentos encontra-se na figura 16). 

 

Neste gráfico da figura 17 temos representada a quantidade de azoto no solo abaixo 

das cápsulas dos diferentes resíduos orgânicos e nos diferentes tempos de 

amostragem. A nível individual podemos observar como temos as maiores diferenças 

com PGB, BAR e na testemunha. A tendência é para o aumento ainda que em 

quantidades mínimas. Nos tempos 2 dos resíduos PGB e BAR diminui a quantidade de 

azoto no solo, para voltar a aumentar no tempo 3. Esta variação pode ter sido devida à 

mineralização do azoto que nestes resíduos pode ter saído das cápsulas em formas 

mais rapidamente decomponíveis do que nos outros resíduos. O aumento do teor de 

azoto no solo no tempo 3 pode ter sido devido à saída de mais compostos azotados 

das cápsulas sem que tenha havido perdas e mineralização intensa. É de salientar que 

no Inverno em que decorreu o ensaio o tempo foi anormalmente seco para a época do 

ano. 
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Figura 18 - Evolução do K2O nos diferentes tempos. (o código dos tratamentos 

encontra-se na figura 16). 

 

Este gráfico da figura 18 representa a evolução do conteúdo de potássio no 

solo recolhido abaixo das cápsulas, nos diferentes tratamentos e nos diferentes 

tempos de amostragem. O primeiro que podemos observar é a tendência de aumento 

na concentração de K2O excepto no CLU e no BAR, expulsamos resíduos, à excepção 

dos apontados, mineralizam-se e libertam potássio para o solo. Pelo contrário, na 

testemunha, o teor de potássio vai baixando ao longo do tempo ou por absorção pelas 

plantas infestantes que possam ter consumido este nutriente, ou devido a perdas.  

Também podemos observar a grande diferença que há entre o efeito do resíduo EP e 

os restantes. No solo junto a este resíduo, o teor de potássio é significativamente 

maior do que no solo junto aos outros materiais usados no ensaio (p<0,05). A 

diferença registada entre o primeiro tempo de amostragem e o segundo é muito maior 

que entre o segundo e o terceiro, o que quer dizer que a mineralização do resíduo foi 

rápida, tendo contribuído para a maior libertação de potássio para o exterior das 

cápsulas durante a primeira fase do ensaio.  
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Figura 19 - Evolução do P2O5 nos diferentes tempos. (o código dos tratamentos 

encontra-se na figura 16). 

  

No gráfico do P2O5 não foram encontradas diferenças significativas após o estudo 

com o programa Estatístico SPSS. 

Neste gráfico da figura 19 está representada a quantidade de P2O5 no solo 

situado abaixo das diferentes cápsulas com resíduos, nos diferentes tempos de 

amostragem no ensaio. Podemos observar que na amostra do solo sem fertilizante 

(testemunha) a concentração de P2O5 diminui com o tempo o que quer dizer que o 

solo tem uma demanda deste nutriente o qual ira diminuindo com o passo do tempo.  

 

Seguidamente apresentam-se algumas figuras com os gráficos representativos 

dos efeitos que se concluiu serem significativos neste ensaio. Os dados que, pelos seus 

valores não apresentaram diferenças significativas, não se mostram em gráfico. 
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Figura 20 - Evolução do K2O nas amostras tratadas com o fertilizante PGB (palha de 

grão de bico). 

Nesta figura 20 podemos observar a evolução do teor de K2O nas amostras de 

solo recolhido junto às cápsulas onde foi incubada a palha de grão de bico PGB nos 

diferentes tempos do ensaio. Podemos ver como temos uma grande diferença entre a 

amostra obtida no tempo 1 e as outras duas. Temos um aumento considerável entre o 

tempo 1 e o 2, sendo a diferença entre o tempo 2 e o 3 mínimas e não significativas 

estatisticamente. 

Este aumento de concentração de potássio no solo foi devido à mineralização 

do PGB e consequente saída do nutriente das cápsulas. Como a diferença entre os dois 

últimos tempos é mínima, entendemos que a cápsula permitiu as trocas com o solo 

circundante e assim a mineralização da palha. Normalmente, nas palhas há uma 

mineralização inicial e depois uma imobilização dos nutrientes mineralizados (Cordovil, 

2004).  
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Figura 21 - Evolução do teor de K2O nas amostras de solo em presença do resíduo EP 

(estrume de aviário). 

Na figura 21 podemos observar a evolução do teor de K2O à medida que passou 

o tempo de ensaio. Observamos um incremento maior entre o primeiro tempo e o 

segundo, sendo os dois últimos mais parecidos, embora significativamente distintos 

(p<0,05). Isto pode ser devido à mineralização rápida, mas mais gradual do EP, por 

comparação com o PGB de que se falou anteriormente. No período de tempo entre o 

primeiro e o segundo a maior parte de K2O já mineralizou e por isso a diferença entre 

com o terceiro tempo e tão pequena. 
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Figura 22 - Evolução da Matéria Orgânica nas amostras tratadas com CLU (resíduo 

sólido urbano compostado).. 

Na figura 22 podemos observar a evolução da matéria orgânica nas amostras 

de solo colhido abaixo do local de incubação das cápsulas contendo resíduos 

orgânicos, nomeadamente do CLU, nos diferentes tempos.  

Podemos observar como temos um incremento no segundo tempo seguido de 

uma diminuição no terceiro tempo, esto pode ser devido a que a matéria orgânica 

mineraliza no primeiro tempo, durante o segundo chega ao seu máximo e depois a 

matéria orgânica que passa do resíduo para o solo é menor que a quantidade de 

matéria orgânica que o ecossistema solo consome. 
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Figura 23 - Evolução do teor de matéria orgânica nas amostras de solo nos tratamentos 

BAR (biochar). 

Nesta figura 23 podemos observar a evolução da matéria orgânica no solo nos 

tratamentos com biochar. 

Aqui observamos o mesmo comportamento que no gráfico anterior, quando 

falávamos da matéria orgânica nas amostras correspondentes ao tratamento CLU. 

Observamos um aumento da mineralização no primeiro e segundo tempos seguido 

duma diminuição. 

Isto pode ser porque no tempo dois passam compostos orgânicos de pequena 

dimensão pela cápsula e depois a quantidade de matéria orgânica que é mineralizada 

no solo é maior que a quantidade da matéria orgânica que passa do resíduo ao solo. 

Seria necessário saber o comportamento durante mais tempo para conhecer melhor o 

seu comportamento. 
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Figura 24 - Evolução do teor de K2O nas amostras solo nos tratamentos BAR (biochar). 

Podemos observar como a mineralização do biochar contribuiu para a saída de 

potássio para o solo entre o tempo 1 e o tempo 2. No tempo 3 é menor porque a 

quantidade consumida pelas plantas infestantes e perdido é maior que libertada de 

dentro das cápsulas pelo resíduo (figura 24). 
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Figura 25 - Evolução do teor de K2O nas amostras de solo da testemunha. 

Nesta figura podemos ver um decréscimo significativo do teor de K2O que temos no 

solo (figura 25). A tendência decrescente indica um consumo de potássio ou a perda 

deste nutriente. Embora durante o ensaio se tenham feito limpezas regulares de 

infestantes, não se conseguiu ter o talhão do ensaio completamente limpo todos os 

dias e pensamos que isso possa ter tido um efeito no consumo de nutrientes porque, 

como se disse atrás, no decurso do ensaio a precipitação foi baixa. 
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5. CONCLUSÃO 

 Todos os resíduos orgânicos testados no ensaio, não tiveram aparentemente 

um efeito no que respeita ao teor de matéria orgânica no solo. Os teores 

encontrados no solo amostrado encontrava-se entre 2,5 e 3,5 g MO/100 g de 

solo. No entanto, o estrume de aviário apresentou uma percentagem maior 

que os restantes, ao longo do tempo. 

 No que se refere ao azoto no solo, os valores estão situados entre os 0,13 e 

0,15 g N/ 100 g solo, sendo o estrume de aviário o que mais contribuiu para o 

enriquecimento do solo com azoto. 

 Na mineralização do fósforo todos os fertilizantes contribuíram para o 

enriquecimento do solo com concentrações aproximadas de 600 g P2O5 /Kg 

solo. As variações entre os compostos não indicam nenhuma diferença 

significativa. 

 Na mineralização do potássio houve grandes diferenças. O estrume de aviário 

tem sem dúvida a maior contribuição, em comparação com o resto dos 

resíduos. Enquanto que, todos os outros resíduos deram origem a 

aproximadamente 500 g K2O /Kg de solo, o estrume de aviário chega até os 

1600 g K2O / Kg solo. 

 As características dos resíduos parecem determinar a sua mineralização. No 

entanto, geralmente mineralizam-se de forma rápida no início do contacto com 

o meio no solo e, depois, ao longo do tempo restante reduzem a velocidade e 

intensidade dessa mineralização chegando em alguns casos ate a reduzir as 

percentagens de nutrientes devido ao consumo dos mesmos no próprio solo e 

as respectivas perdas. 
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8. ANEXO  

ANALISES ESTATISTICAS DOS RESÍDUOS.T1 Matéria Orgânica: Não há diferenças 

significativas. 

PGB 
 

0,999941 0,991098 0,999393 0,999999 0,864035 

EP 0,999941 
 

0,966038 0,993715 0,999613 0,763481 

CLU 0,991098 0,966038 
 

0,999852 0,996152 0,993392 

BIO 0,999393 0,993715 0,999852 
 

0,999886 0,964965 

BAR 0,999999 0,999613 0,996152 0,999886 
 

0,901548 

V 0,864035 0,763481 0,993392 0,964965 0,901548 
 

 

 T2 Matéria Orgânica: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,356212 0,971596 0,999545 0,998729 0,999999 

EP 0,356212 
 

0,786118 0,221847 0,196957 0,313803 

CLU 0,971596 0,786118 
 

0,887234 0,857592 0,954813 

BIO 0,999545 0,221847 0,887234 
 

1,000000 0,999911 

BAR 0,998729 0,196957 0,857592 1,000000 
 

0,999648 

V 0,999999 0,313803 0,954813 0,999911 0,999648 
 

 

T3 Matéria orgânica : Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

1,000000 0,956952 0,841851 0,996686 0,999871 

EP 1,000000 
 

0,969958 0,871688 0,993730 0,999975 

CLU 0,956952 0,969958 
 

0,999300 0,778797 0,990305 

BIO 0,841851 0,871688 0,999300 
 

0,580356 0,932084 

BAR 0,996686 0,993730 0,778797 0,580356 
 

0,977969 

V 0,999871 0,999975 0,990305 0,932084 0,977969 
 

 

T1 Azoto total: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,931771 0,972701 0,999293 0,999999 0,397803 

EP 0,931771 
 

0,557889 0,792163 0,901823 0,085401 

CLU 0,972701 0,557889 
 

0,998376 0,984756 0,823242 
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BIO 0,999293 0,792163 0,998376 
 

0,999850 0,595350 

BAR 0,999999 0,901823 0,984756 0,999850 
 

0,448898 

V 0,397803 0,085401 0,823242 0,595350 0,448898 
 

 

T2 Azoto total:  

 PGB -abc 

EP - ab 

CLU - abc 

BIO -abc 

BAR - bc 

V -bc 

PGB 
 

0,090475 0,998430 0,850110 0,997872 0,917917 

EP 0,090475 
 

0,185606 0,541609 0,039284 0,012653 

CLU 0,998430 0,185606 
 

0,971557 0,957488 0,735335 

BIO 0,850110 0,541609 0,971557 
 

0,615979 0,311400 

BAR 0,997872 0,039284 0,957488 0,615979 
 

0,992972 

V 0,917917 0,012653 0,735335 0,311400 0,992972 
 

 

T3 Azoto: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,992521 0,844103 0,820685 0,782745 0,803428 

EP 0,992521 
 

0,529647 0,500289 0,457109 0,480036 

CLU 0,844103 0,529647 
 

1,000000 0,999995 0,999999 

BIO 0,820685 0,500289 1,000000 
 

1,000000 1,000000 

BAR 0,782745 0,457109 0,999995 1,000000 
 

1,000000 

V 0,803428 0,480036 0,999999 1,000000 1,000000 
 

 

 

 

T1 K2O: 

PGB -b 
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EP -a 

CLU -b 

BIO -b 

BAR -b 

V -b 

PGB 
 

0,000157 0,961161 0,995534 0,998882 0,666905 

EP 0,000157 
 

0,000157 0,000157 0,000157 0,000157 

CLU 0,961161 0,000157 
 

0,999547 0,836011 0,237723 

BIO 0,995534 0,000157 0,999547 
 

0,947403 0,377853 

BAR 0,998882 0,000157 0,836011 0,947403 
 

0,863842 

V 0,666905 0,000157 0,237723 0,377853 0,863842 
 

 

T2 K2O: 

PGB -b 

EP -a 

CLU -b 

BIO -b 

BAR -b 

V -c 

PGB 
 

0,000157 1,000000 0,997022 0,671183 0,000944 

EP 0,000157 
 

0,000157 0,000157 0,000157 0,000157 

CLU 1,000000 0,000157 
 

0,998767 0,625440 0,000819 

BIO 0,997022 0,000157 0,998767 
 

0,402967 0,000445 

BAR 0,671183 0,000157 0,625440 0,402967 
 

0,019541 

V 0,000944 0,000157 0,000819 0,000445 0,019541 
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T3 K2O: 

PGB         -bc 

EP            -a 

CLU         -bc 

BIO          -bc 

BAR         -bcd 

 V             -cd 

PGB 
 

0,000157 0,960777 0,996490 0,161438 0,000394 

EP 0,000157 
 

0,000157 0,000157 0,000157 0,000157 

CLU 0,960777 0,000157 
 

0,785525 0,528599 0,001592 

BIO 0,996490 0,000157 0,785525 
 

0,067365 0,000239 

BAR 0,161438 0,000157 0,528599 0,067365 
 

0,055254 

V 0,000394 0,000157 0,001592 0,000239 0,055254 
 

 

T1 P2O5: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,999292 0,999988 0,778900 1,000000 0,999910 

EP 0,999292 
 

0,999956 0,580005 0,999318 0,999996 

CLU 0,999988 0,999956 
 

0,696053 0,999989 1,000000 

BIO 0,778900 0,580005 0,696053 
 

0,777516 0,651018 

BAR 1,000000 0,999318 0,999989 0,777516 
 

0,999915 

V 0,999910 0,999996 1,000000 0,651018 0,999915 
 

 

T2 P2O5: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,981414 0,976823 0,999432 0,998436 0,999998 

EP 0,981414 
 

1,000000 0,999141 0,999723 0,990981 

CLU 0,976823 1,000000 
 

0,998607 0,999508 0,988202 

BIO 0,999432 0,999141 0,998607 
 

1,000000 0,999908 

BAR 0,998436 0,999723 0,999508 1,000000 
 

0,999630 

V 0,999998 0,990981 0,988202 0,999908 0,999630 
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T3 P2O5: Não há diferenças significativas. 

PGB 
 

0,886150 0,333476 0,999933 0,845804 0,850805 

EP 0,886150 
 

0,904721 0,951343 0,999999 0,999999 

CLU 0,333476 0,904721 
 

0,443686 0,934878 0,931737 

BIO 0,999933 0,951343 0,443686 
 

0,925793 0,929107 

BAR 0,845804 0,999999 0,934878 0,925793 
 

1,000000 

V 0,850805 0,999999 0,931737 0,929107 1,000000 
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ANALISES ESTATISTICOS DOS DIFERENTES FERTILIZANTES 

PGB 

Matéria Orgânicas: Não há diferenças significativas 

T1 PGB 
 

0,634009 0,873809 

T2 PGB 0,634009 
 

0,365989 

T3 PGB 0,873809 0,365989 
 

 

Azoto total: Não há diferenças significativas. 

T1 PGB 
 

0,526805 0,724909 

T2 PGB 0,526805 
 

0,194758 

T3 PGB 0,724909 0,194758 
 

 

K2O:  

T1   - b 

T2   - a 

T3   - a  

T1 PGB 
 

0,019758 0,013954 

T2 PGB 0,019758 
 

0,971724 

T3 PGB 0,013954 0,971724 
 

 

P2O5: 

T1 PGB 
 

0,809868 0,871646 

T2 PGB 0,809868 
 

0,521145 

T3 PGB 0,871646 0,521145 
 

 

EP 

Matéria Orgânica: Não há diferenças significativas. 

T1 EP 
 

0,193893 0,848551 

T2 EP 0,193893 
 

0,084899 
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T3 EP 0,848551 0,084899 
 

 

 

Azoto total: Não há diferença significativa. 

T1 EP 
 

0,969746 0,951732 

T2 EP 0,969746 
 

0,997838 

T3 EP 0,951732 0,997838 
 

 

K2O: 

T1   -b 

T2   -a 

T3   -a 

T1 EP 
 

0,019113 0,001671 

T2 EP 0,019113 
 

0,240827 

T3 EP 0,001671 0,240827 
 

 

P2o5: Não há diferenças significativas. 

T1 EP 
 

0,966719 0,614502 

T2 EP 0,966719 
 

0,759263 

T3 EP 0,614502 0,759263 
 

 

CLU 

Matéria Orgânica: 

T1  - bc 

T2  - ab 

T3  -bc 

T1 CLU 
 

0,022231 0,430291 

T2 CLU 0,022231 
 

0,163747 

T3 CLU 0,430291 0,163747 
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AZOTO TOTAL: Não há diferenças significativas. 

T1 CLU 
 

0,999157 0,977370 

T2 CLU 0,999157 
 

0,985439 

T3 CLU 0,977370 0,985439 
 

 

K2O: Não há diferenças significativas- 

T1 CLU 
 

0,104584 0,249613 

T2 CLU 0,104584 
 

0,826899 

T3 CLU 0,249613 0,826899 
 

 

P2O5: Não há diferenças significativas. 

T1 CLU 
 

0,999344 0,073886 

T2 CLU 0,999344 
 

0,078183 

T3 CLU 0,073886 0,078183 
 

 

BIO 

Matéria Orgânica: Não há diferenças significativas. 

T1 BIO 
 

0,466197 0,571368 

T2 BIO 0,466197 
 

0,980569 

T3 BIO 0,571368 0,980569 
 

 

Azoto total: Não há diferenças significativas. 

T1 BIO 
 

0,924971 0,953229 

T2 BIO 0,924971 
 

0,784016 

T3 BIO 0,953229 0,784016 
 

 

K2O:  

T1  -b 

T2  - a 
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T3  - a 

T1 BIO 
 

0,039742 0,026846 

T2 BIO 0,039742 
 

0,965552 

T3 BIO 0,026846 0,965552 
 

 

 

 

 

P2O5: Não há diferenças significativas. 

T1 BIO 
 

0,682718 0,432150 

T2 BIO 0,682718 
 

0,897826 

T3 BIO 0,432150 0,897826 
 

 

BAR 

Matéria Orgânica: 

T1  - abc 

T2  - ab 

T3  -bc 

T1 BAR 
 

0,151980 0,108292 

T2 BAR 0,151980 
 

0,004775 

T3 BAR 0,108292 0,004775 
 

 

Azoto Total: Não há diferenças significativas. 

T1 BAR 
 

0,117215 0,647996 

T2 BAR 0,117215 
 

0,414494 

T3 BAR 0,647996 0,414494 
 

 

K2O:  

T1  - bc 
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T2  - ab 

T3  - abc 

T1 BAR 
 

0,005654 0,175827 

T2 BAR 0,005654 
 

0,111937 

T3 BAR 0,175827 0,111937 
 

 

P2O5: Não há diferenças significativas. 

T1 BAR 
 

0,969120 0,653870 

T2 BAR 0,969120 
 

0,791314 

T3 BAR 0,653870 0,791314 
 

 

T 

Matéria Orgânica: Não há diferenças significativas. 

T1 V 
 

0,100716 0,667635 

T2 V 0,100716 
 

0,351604 

T3 V 0,667635 0,351604 
 

 

Azoto Total: Não há diferenças significativas. 

T1 V 
 

0,963924 0,267486 

T2 V 0,963924 
 

0,375125 

T3 V 0,267486 0,375125 
 

 

K2O: 

T1  - a 

T2  - b 

T3  - c 

T1 V 
 

0,026677 0,000291 

T2 V 0,026677 
 

0,006795 

T3 V 0,000291 0,006795 
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P2O5: Não há diferenças significativas. 

T1 V 
 

0,833664 0,725949 

T2 V 0,833664 
 

0,979195 

T3 V 0,725949 0,979195 
 

 

 

 

 

 


