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Resumo 

A aplicação de Água para Reutilização (ApR) da indústria do queijo e lagar como fonte 

alternativa para irrigação e nutrição no cultivo da alface (Lactuca sativa L.) e comparação 

com a alface submetida a nutrição química, foi objeto de estudo deste trabalho. 

O ensaio decorreu na estufa do Centro Hortofrutícola da ESAB, durante 39 dias, com 

recurso à cultivar Batávia Verde em três modalidades: ApR queijaria (T1), ApR lagar 

(T2) e adubação química (T3). O delineamento experimental utilizado foi o bloco 

casualizado, com três repetições, contendo cada repetição três vasos com o espaçamento 

de 30x30 totalizando 27 plantas. No total foram gastos 12600 𝑐𝑚3 de ApR de queijaria e 

de lagar, e 42,16 g de adubo hidrossolúvel. 

Quanto aos resultados obtidos, as alfaces T3 obtiveram maior concentração média do teor 

de clorofila e produtividade nos parâmetros de crescimento, com a exceção da 

percentagem em matéria seca, em que as alfaces T2 apresentaram melhores resultados.  

As alfaces T1 e T2 obtiveram o maior peso fresco. Apesar disso, de acordo com a análise 

sensorial das alfaces cultivadas, não se observaram diferenças estatísticas significativas 

(p<0,05) entre as modalidades, o que comprova a aceitabilidade de todos os produtos 

cultivados junto dos consumidores. 

 

Palavras-chave: agroindústrias; água para reutilização; precipitação química imediata; 

fertirrega; alface; economia circular 

  



iii 

 

Abstract 

The application of Reuse Water (RW) from the cheese and olive oil production industries 

as an alternative source for irrigation and nutrition in the cultivation of lettuce (Lactuca 

sativa L.) and comparison with lettuce submitted to traditional fertigation was the object 

of the study of this work. 

The trial took place in a greenhouse at the Fruit And Vegetable Centre of IPBeja, having 

a duration of 39 days and using the cultivar Batávia Verde in three modalities: RW from 

cheese industry (T1), RW from olive oil industry (T2) and chemical fertigation (T3). The 

experimental design used was a randomized block, with three replications, each replicate 

containing three pots with a spacing of 30x30, totalling 27 plants. A total 12,600 cm3 of 

RW from the cheese industry and from olive oil industry were used and 42.16 g of water-

soluble fertilizer were not used. 

As for the results, T3 lettuce showed the highest average concentration of chlorophyll 

content and a higher yield regarding growth parameters, with the exception of the 

percentage in dry matter in which T2 lettuce obtained higher results. T1 and T2 lettuce 

had the highest fresh weight. Despite this, according to the sensory analysis of the 

cultivated lettuce, no specific differences (p <0.05) were observed between the 

modalities, which proves the acceptability of all cultivated products to consumers. 

 

Keywords: agroindustry; water reuse; immediate chemical precipitation; fertigation; 

lettuce; circular economy 
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1. Introdução 

1.1  Enquadramento do tema 

A sobre-exploração dos recursos hídricos aliado à sua irregularidade, têm dado origem à 

escassez de água na União Europeia (EU), estando um terço do seu território a atravessar 

uma situação de pressão hídrica (CE, 2018). No entanto, apesar de Portugal ser um país 

com abundantes recursos hídricos, também se encontra na situação de escassez hídrica, 

devido a elevada variabilidade climática, o que tem ocasionado à procura por novas fontes 

alternativas de água, de forma a suprir à crescente necessidade (Mourato et al., 2010). 

Motivado pela procura por novas fontes alternativas de água, a Água Residual (AR) tem 

sido vista como uma solução. E segundo o Artigo 3.º alínea “a” do Decreto-lei n.º 

119/2019, as águas residuais são definidas como sendo “todas as águas resultantes de 

atividades domésticas, urbanas, industriais e pluviais”, e são divididas em quatro 

categorias distintas, águas residuais domésticas1, urbanas2, industriais e pluviais 

contaminadas3. 

A AR industrial apresenta caraterísticas específicas, em função do tipo de indústria de 

proveniência. Pelo que, Almeida (2016) refere que os efluentes das indústrias 

agroalimentares do azeite (lagar) e de laticínios (queijarias) contêm essencialmente 

proteínas, açúcares, sal, óleos e gorduras, o que impossibilita a descarga direta nos meios 

hídricos, sendo necessário um tratamento prévio de forma a evitar contaminações. 

Entretanto, Monte e Albuquerque (2010) sustentam que o avanço tecnológico no 

tratamento da AR, permite obter um efluente final de melhor qualidade, podendo ser uma 

origem alternativa para novas utilizações, que tanto pode ser direta como indireta, 

requerendo nesse caso um tratamento complementar, consoante apresentar à saída da 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) características qualitativas 

compatíveis com as utilizações futuras, sendo denominada de Água para Reutilização 

(ApR). 

 
1 As águas residuais de serviços e de instalações residenciais, essencialmente provenientes do metabolismo 

humano e de atividades domésticas. 
2 As águas residuais domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais ou com águas pluviais. 
3 Águas pluviais que, em contacto com superfícies impermeabilizadas, sejam passíveis de arrastar materiais 

em suspensão ou outros poluentes e contaminantes. 
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A ApR é definida no Artigo 3.º alínea “b” do Decreto-lei n.º 119/2019, como sendo “água 

residual destinada à reutilização e que foi sujeita ao tratamento necessário para alcançar 

uma qualidade compatível com o uso final pretendido sem deteriorar a qualidade dos 

recetores4”. Pelo que, a utilização da ApR proveniente das agroindústrias salvaguardam 

as necessidades atuais e preserva as utilizações futuras, estando em conformidade com o 

conceito da economia circular da água.  

A economia circular é uma economia que promove ativamente o uso dos recursos 

disponíveis de forma eficaz, através de processos assentes na recuperação e posterior 

reutilização (Fernandes, 2018). Os autores Monte e Albuquerque (2010) defendem que a 

economia circular no setor hídrico, é um mecanismo viável de resposta à problemática da 

escassez de água, devido à existência de uma grande quantidade de volumes disponíveis 

que podem ser devidamente encaminhados e utilizados para a irrigação agrícola, sem 

representar riscos para a saúde pública. Uma vez que o setor agrícola é o maior 

consumidor de água no mundo, e existir uma elevada disponibilidade hídrica proveniente 

de fontes alternativas, como as ApR é sem dúvida uma mais-valia (Kakwani & Kalbar, 

2020). No entanto, devido a elevada concentração da matéria orgânica e nutrientes na 

ApR, a sua aplicabilidade na agricultura apresenta a particularidade de não ser 

considerado somente uma fonte de água, como também uma fonte alternativa de 

nutrientes, pois permite a redução de custos, através da redução da aplicação de 

fertilizantes agrícolas (Asano, 2001; Inyinbor et al., 2019).  

 

 

 

 

 

 
4 As pessoas, os animais ou as componentes ambientais naturais, como os cursos de água, o solo, a 

vegetação, que são vulneráveis aos efeitos adversos de um dado perigo. 
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1.2  Estrutura da dissertação 

O presente trabalho de dissertação encontra-se dividido em cinco capítulos com os 

respetivos conteúdos:  

1. Introdução, a qual se apresenta a temática das águas residuais tratadas 

relativamente a sua definição, importância da reutilização na agricultura e 

os respetivos requisitos vigentes na lei. Os parâmetros de caraterização do 

solo, as exigências edafoclimáticas e as respetivas pragas e doenças da 

cultura da alface; 

2. Materiais e métodos, onde se definem os processos para a elaboração deste 

trabalho, assim como os parâmetros de análise do solo, o plantio e o 

acompanhamento do desenvolvimento da cultura da alface (Lactuca sativa 

L.) cultivar Batávia Verde, e a respetiva colheita e posterior teste de 

prateleira e análise sensorial; 

3. Resultados e discussões, onde se apresenta os resultados obtidos, a 

avaliação da produtividade e os resultados da análise sensorial; 

4. E por fim, as conclusões obtidas com a realização deste trabalho, seguido 

dos anexos e das bibliografias consultadas. 
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1.3  Reutilização de água residual tratada 

O aumento populacional e a crescente necessidade por água aliado as alterações 

climáticas, têm contribuído para o agravamento da situação de escassez, e apesar de 72% 

da superfície terrestre ser coberta por água, menos de 3% desta água é adequada para o 

consumo ou irrigação agrícola (Vaz et al., 2017). E a situação de escassez de água está 

presente em 17% do território europeu, sendo que 11% da sua população é afetada pela 

escassez de água (SUWANU, 2021). Assim sendo, a rápida capacidade de resposta da 

europa à crescente pressão sobre os recursos hídricos poderá ser melhorada através da 

ampla reutilização da ApR, (EU, 2020), uma vez que, segundo  SUWANU (2021) na 

europa são produzidos mais de 40,000 milhões de 𝑚3 de ApR anualmente, sendo que 

apenas 964 milhões de 𝑚3 são reutilizadas. 

O reaproveitamento da ApR supre partes da crescente necessidade por água (Inyinbor et 

al., 2019), e os autores Monte e Albuquerque (2010), sugerem a utilização da ApR em 

atividades que exijam um menor padrão de qualidade, como a agricultura, limitando desta 

forma a extração da água nos corpos de água superficiais e subterrâneos para a rega 

agrícola e reduzindo o impacto da descarga da ApR em corpos de água. Uma vez que, 

segundo SUWANU (2021) a agricultura representa em média 40% do total da utilização 

de água anualmente na europa, e na região mediterrânica a agricultura pode representar 

até 75% do total da água utilizada.  

A reutilização da ApR no território português é pouco significativa, no entanto, devido 

aos períodos de seca cada vez mais prolongados e a escassez de água que se começa a 

sentir, torna-se fundamental a utilização desta fonte de água alternativa (PENSAAR, 

2019). Desse modo,  a reutilização direta de ApR em Portugal deve ser encarada como 

uma oportunidade não só para viabilizar a expansão de projetos dependentes de 

disponibilidade hídrica, minimizar os efeitos da seca e escassez, como também para 

melhorar o estado do ambiente, diminuindo o volume de cargas rejeitadas, nomeadamente 

em zonas sensíveis (APA, 2019). Além disso, quando comparada a outras origens 

alternativas, Monte e Albuquerque (2010) alegam que a reutilização da ApR requer 

menos custos de investimento e energético, pelo que, a sua reutilização é de suma 

importância. 
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1.3.1 Importância da reutilização 

Portugal iniciou o século XXI com uma procura anual de água no território continental 

estimada em cerca de 7500 milhões 𝑚3, no conjunto dos três setores: urbano, agrícola e 

industrial. Entretanto, o setor agrícola é em termos de volume, o maior consumidor 

(>80%). Assim sendo, a utilização de ApR para a rega agrícola, cujos requisitos de 

qualidade são inferiores aos da água para consumo, passa a fazer parte de um novo 

paradigma de sustentabilidade, quanto à utilização dos recursos hídricos (Catarino, 2018). 

No entanto, para além de aumentar a disponibilidade hídrica, a reutilização de ApR 

apresenta duas vertentes essenciais, à económica, uma vez que disponibiliza recursos de 

forma lucrativa, e à ambiental, reduzindo às descargas nos meios recetores, evitando 

assim à poluição dos mesmos (Inyinbor et al., 2019). E segundo Stagnitti et al. (1988) a 

redução do volume de descarga nos meios recetores é também um forte impulso para à 

reutilização das ApR. 

Os fatores à serem considerados segundo os autores Monte e Albuquerque (2010), no 

processo de seleção do tipo de aplicação à implementar para à ApR são os seguintes: 

• A qualidade da ApR, que esta diretamente dependente única e 

exclusivamente do nível de tratamento; 

• A redução dos impactes ambientais associados à reutilização da ApR; 

• Processos tecnológicos utilizados para o tratamento das águas residuais; 

• O equilíbrio entre os volumes de água necessária para determinadas 

utilizações e os volumes da ApR disponíveis; 

• As infraestruturas como os reservatórios para armazenamento e sistemas 

de transporte e distribuição, necessários a implementação da reutilização; 

• Sendo também necessário a existência de sustentabilidade económica e 

financeira dos projetos de reutilização da ApR. 

No âmbito do novo programa de trabalho do Horizonte 2020, a UE apresentou temas que 

potenciam a reutilização da ApR como o plano de ação dentro da economia circular, que 

passa pelo planeamento e gestão integrada da água através da legislação, incentivando à 

reutilização da água e estabelecendo requisitos mínimos de qualidade aquando da sua 

reutilização na irrigação (CE, 2020). E apesar de ainda não se verificar uma prática 

generalizada do aproveitamento da ApR em Portugal, têm sido realizados em torno desta 
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temática inúmeros estudos e debates, no âmbito do aproveitamento da ApR para o setor 

agrícola. 

1.3.2 Economia circular 

A economia linear de extrair, transformar, utilizar e descartar, levou-nos ao ponto em que 

são necessários à extração global anual de 65 mil milhões de toneladas de recursos, dos 

quais somente 7% são reciclados, e prevê-se que em 2050 seremos 9,7 mil milhões de 

pessoas e uma economia que exigirá 186 mil milhões de toneladas de recursos 

(Fernandes, 2017). Pelo que, mantendo o atual modelo económico seria necessário ter 

uma área três vezes superior à atual para exploração dos recursos (Albuquerque, 2018). 

Deste modo, a economia linear é incompatível com o desenvolvimento sustentável, que 

consiste em satisfazer às necessidades da geração atual sem comprometer à possibilidade 

das gerações futuras satisfazerem às suas próprias necessidades (Baptista, 2018). Para 

isso, é preciso tomar decisões que permitam desenhar um modelo económico mais 

sustentável, ao invés de um modelo linear que extrai, produz, consome, acumula e 

descarta. Uma vez que num modelo circular há uma gestão mais eficaz dos recursos, não 

existem resíduos, mas sim materiais, que chegados ao fim da sua função são totalmente 

integrados num outro processo, à sua utilidade e valor económico máximo são mantidos 

pelo maior tempo possível (Costa, 2018). 

Em termos de eficiência no uso da água, apenas 65% do que é capturado é efetivamente 

utilizado, e a utilização da ApR em Portugal ainda é residual (Fernandes, 2017). E 

segundo Baptista (2018), os serviços de abastecimento e gestão da ApR podem e devem 

ser motores da economia circular, uma vez que, por razões ambientais, sociais e também 

económicas, há que assegurar o crescimento e o desenvolvimento sem provocar o 

esgotamento e à degradação de recursos finitos, como à água.  

Apesar do atual sistema centralizado dos serviços de gestão de água implicar elevados 

custos de investimentos, nomeadamente de transporte para os terrenos agrícolas, é 

desejável a sua reutilização para à agricultura de forma a reduzir a procura de água e 

aproveitar os nutrientes presentes na ApR (Albuquerque, 2018). Pelo que, há que 

encontrar novos caminhos e procedimentos para promover à economia circular da água, 

um modelo de abundância, nos recetores onde os requisitos de qualidade são satisfeitos, 

o que contrasta com à escassez à que conduz à economia linear. 
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1.3.3 Requisitos de qualidade da ApR 

Em Portugal, à utilização da ApR para rega agrícola, constitui uma estratégia de 

conservação da água que se revela necessária na atualidade, devido à escassez que afeta 

principalmente as áreas da região do Alentejo e do Algarve, e por ser a agricultura o maior 

consumidor dos recursos hídricos (Monte, 2009). Por esse motivo, a utilização da ApR 

na agricultura é de grande importância devido o aproveitamento dos nutrientes nelas 

contidos, e segundo Fasciolo et al. (2002) alguns dos efluentes tratados são ricos em 

azoto, fósforo e matéria orgânica que podem ser utilizados como fertilizantes, e na visão 

de Messias (2012) reduz desta forma a aplicação de adubos nas culturas, e promove a 

economia circular da água na agricultura através dos nutrientes recuperados (UE, 2020). 

Os principais critérios para a decisão de aproveitamento de águas residuais tratadas são a 

qualidade do efluente e os benefícios económicos (Sa-nguanduan & Nititvattananon, 

2011). No entanto, a qualidade da ApR para rega deve satisfazer os requisitos 

agronómicos e os requisitos de proteção da saúde pública. E do ponto de vista 

agronómico, a água de rega destina-se a satisfazer as necessidades hídricas e transportar 

substâncias benéficas ao desenvolvimento das culturas, e não ser o veículo de aplicação 

de substâncias prejudiciais ao seu bom desenvolvimento, como a contaminação salina e 

presença de metais pesados (Beltrão, 2002). Entretanto, para a proteção da saúde pública, 

é exigido que o teor de microrganismos indicadores de contaminação seja compatível 

com o tipo de exposição humana e animal á rega e aos produtos regados (Monte & 

Albuquerque, 2010). 

A implementação da água residual agroindustrial tratada na rega agrícola necessita da 

supervisão dos respetivos intervenientes, sem esquecerem os seus riscos5 e perigos6 (Sa-

nguanduan & Nititvattananon, 2011). E apenas pode ser considerada como um processo 

seguro do ponto de vista ambiental, agronómico e de saúde pública, caso se enquadre 

devidamente nas medidas normativas e regulamentares já existentes. Portanto, as medidas 

visam assegurar o eficiente tratamento das águas residuais de acordo com a utilização a 

que se destina, devido manuseamento durante a sua aplicação e minimizar os riscos 

 
5 Possibilidade de ocorrência de danos decorrentes de um determinado perigo, num dado período temporal 

ou sob certas circunstâncias. 
6 Contaminantes ou poluentes com potencial para provocar danos a saúde, a curto ou longo prazo, ou no 

ambiente, em particular nos recursos hídricos. 
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através de um acompanhamento ambiental dos ecossistemas potencialmente afetados pela 

rega, tornando desta forma mais fácil alcançar à aceitação pública (IRAR, 2007). 

Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto 

O presente decreto-lei aplica-se à reutilização de água proveniente da ETAR, denominado 

ApR, destinada a usos compatíveis com a qualidade da mesma, designadamente, rega 

agrícola e paisagística, usos urbanos e industriais. As licenças para utilização da ApR são 

requeridas junto a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), são transmissíveis, 

renováveis e a sua atribuição tem o prazo máxima de 10 anos. E junto às licenças, constam 

as normas de qualidade da água à aplicar a cada reutilização, definidas pela APA, 

presentes no anexo I do Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto, ilustrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Normas de qualidade de ApR para rega. 

Classes 

de 

qualidade 

𝐂𝐁𝐎𝟓  

(mg/L 𝑶𝟐) 

SST 

(mg/L) 

Turvação 

(NTU) 

E. coli  

(ufc/100 mL) 

Ovos de 

parasitas 

intestinais 

(Nº/L) 

Azoto 

amoniacal 

(mg 𝑵𝑯𝟒
+
/L) 

Azoto total 

(mg N/L) 

Fósforo total 

(mg P/L) 

A ≤10 ≤10 ≤5 ≤10   

10 15 5 

B ≤25 ≤35  ≤100  

C ≤25 ≤35  ≤1000 ≤1 

D ≤25 ≤35  ≤10000 ≤1 

E ≤40 ≤60   ≤10000   

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto. 

Como se pode observar na Tabela 1, os parâmetros de qualidade referente aos nutrientes 

azoto amoniacal (𝑁𝐻4
+), azoto total (N) e fósforo (P) são parâmetros facultativos e 

segundo o Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto, poderá ser aplicado em projetos de 

irrigação com o intuito de minimizar os riscos de obstrução dos sistemas de rega. 

Enquanto o número de ovos de parasitas presentes na ApR só se aplicam às classes C e 

D, referentes a ApR para irrigação de culturas agrícolas destinada ao consumo animal. 

Os parâmetros microbiológicos, ovos de parasitas intestinais aplicam-se a rega de culturas 

destinadas ao consumo animal, em que os valores permitidos são iguais ou superiores a 

1/L, enquanto os coliformes fecais (E. coli)  presentes na ApR variam de forma crescente 

consoante as classes de qualidade da água de rega, com o máximo admissível para a classe 
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A=10 ufc/100 mL, destinada a irrigação de culturas de consumo em cru, seguido da B≤10 

ufc/100 mL, C≤1000 ufc/100 mL, e D, E≤10000 ufc/100 mL. 

Quanto a turvação da ApR, só se aplica a classe A, em que o valor máximo admissível é 

5 NTU, uma vez que são águas para irrigação de locais onde não há restrição de acesso. 

E relativamente ao parâmetro sólidos suspensos totais (SST), os valores permitidos 

crescem consoante reduz-se a qualidade da ApR. Correia (2019) defende que servem 

como indicador de possíveis entupimentos nos equipamentos de rega. Portanto, é exigido 

uma menor concentração dos SST na classe A≤10 mg/L, valores intermédios menores ou 

igual a 35 mg/L  nas classes B, C e D, sendo que o maior valor admissível de SST é de 

60 mg/L referente a classe E. 

A presença da matéria orgânica na ApR não constitui um problema, pelo contrário, dentro 

dos padrões admissíveis é uma mais valia, no entanto pode ocorrer o aparecimento de 

maus odores, pelo que, a Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), indica o grau de 

biodegradabilidade da matéria orgânica existente na ApR, que varia  consoante as classes 

de qualidade da ApR, em que a classe A onde a CBO5 ≤ 10 mg/L 𝑂2 indica elevada 

biodegradabilidade, seguido das classes B, C e D onde o índice de biodegradabilidade é 

intermédio, com CBO5 ≤ 25 mg/L 𝑂2  e a classe E onde CBO5 ≤ 40 mg/L 𝑂2 indicador da 

pouca biodegradabilidade da ApR. 

Entretanto, para um melhor entendimento das classes de qualidade da ApR, o presente 

decreto-lei descreve as classes de rega segundo os possíveis usos e os níveis de 

tratamentos adequados, sendo imposta a obrigatoriedade do nível de tratamento mais 

avançado que secundário (desinfeção) para todas as classes, em função das várias classes 

de qualidade da água, que podem ser: 

• Classe A 

Rega sem restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas): rega de culturas 

consumidas em cru, em que a parte consumível está em contacto direto com a 

água; rega de jardins sem restrição de acesso. 

• Classe B 

Rega com restrição de acesso (usos urbanos e agrícolas): rega de culturas 

consumidas em cru, que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não 

está em contacto direto com a água; rega de culturas agrícolas destinadas a 

processamento e de culturas agrícolas não destinadas ao consumo humano, 
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incluindo culturas destinadas ao consumo animal (produção de leite ou carne), 

exceto suínos; rega de jardins com restrição de acesso. 

• Classe C 

Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): rega de culturas consumidas em 

cru, que crescem acima do solo, e em que a parte consumível não está em contacto 

direto com a água; rega de culturas agrícolas destinadas a processamento e de 

culturas agrícolas não destinadas ao consumo humano, incluindo culturas 

destinadas ao consumo animal (produção de leite ou carne), exceto suínos. 

• Classe D 

Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): produção de sementes, incluindo 

sementes para uso industrial ou produção de energia. 

• Classe E 

Rega com restrição de acesso (usos agrícolas): produção de sementes; rega de 

áreas de uso naturalmente restrito (sebes, áreas de contenção). 
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O Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto, ainda define as normas de qualidade da ApR 

para uma maior proteção das culturas agrícolas, florestais e dos solos. Tendo em conta 

que a exposição excessiva das culturas agrícolas à contaminantes de natureza inorgânica 

tem-se intensificado nos  últimos anos, devido à utilização excessiva de pesticidas e 

fertilizantes (Souza et al., 2020). E segundo os autores Monte e Albuquerque (2010), os 

metais podem acumular-se no solo ou nas plantas e em baixa, média ou elevada 

concentração podem prejudicar o adequado desenvolvimento das culturas e representar 

riscos para a saúde pública, deste modo, a Tabela 2 estabelece os valores mínimos de 

metais em mg/L nas ApR para rega agrícola. 

Tabela 2 - Normas de qualidade da ApR para rega para proteção das culturas agrícolas, florestais e solos. 

Parâmetro Norma de Qualidade Unidade 

Alumínio 5,0 mg Al/L 

Berílio 0,1 mg Be/L 

Cobalto 0,05 mg Co/L 

Fluoretos 2,0 mg F -/L 

Ferro 2,0 mg Fe/L 

Lítio 2,5 mg Li/L 

Manganês 0,2 mg Mn/L 

Molibdénio 0,01 mg Mo/L 

Selénio 0,02 mg Se/L 

Vanádio 0,1 mg V/L 

SAR * * 

Salinidade * * 

Boro * * 

*Variável em função da sensibilidade das culturas. 

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto. 

Deste modo, as normas de qualidade da ApR devem ser cumpridas pelo produtor no ponto 

de entrega, e pelo utilizador, segundo as condições impostas na licença de utilização de 

ApR, pelo que, após o ponto de entrega pela entidade produtora, é da inteira 

responsabilidade do utilizador final adotar medidas que evitem a sua degradação, 

mantenham a qualidade necessária para o fim a que se destina e evitem riscos para a saúde 

pública, animais e para o meio ambiente. E como forma preventiva, pode ser encontrado 

no anexo II do presente decreto-lei, medidas de prevenção e o correspondente número de 

barreiras a adotar pelo utilizador final, apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Tipos de barreiras e correspondência com o número de barreiras equivalentes. 

Tipo de barreira Aplicação 

Redução 

microbiológica  

(em unidades 

logarítmicas) 

Número de 

barreiras 

equivalentes 
 

Rega gota-a-gota 

Culturas de crescimento lento (≥25 cm do 

solo). 
2 1  

Culturas de crescimento elevado (≥50 cm do 

solo). 
4 2  

Rega subsuperficial, que não permite que a 

água ascenda à camada superficial do solo 

por capilaridade. 

6 3  

Rega por aspersão 

Rega por aspersão e microaspersão de 

culturas de crescimento lento (≥25 cm do jato 

de água). 

2 1  

Rega por aspersão e microaspersão de 

culturas de crescimento elevado e árvores de 

fruto (≥50 cm do jato de água). 

4 2  

Rega por aspersão a distâncias superiores a 

70 m de áreas residenciais ou espaços de uso 

público. 

1 1  

Pós-desinfeção (no 

local de aplicação 

da água) 

Baixo nível de desinfeção. 2 1  

Alto nível de desinfeção. 4 2  

Coberturas 

resistentes ao sol 

Em sistemas de rega gota -a -gota para 

separar a rega das culturas agrícolas. 
2 a 4 1  

Decaimento natural 

de microrganismos 

Cessação da rega ou interrupção em período 

de tempo anterior à colheita. 
0,5 a 2 por dia 1 a 2  

Secagem ao sol 
Culturas secas ao sol antes da colheita 

(girassol). 
2 a 4 2  

Controlo de acesso 

a áreas regadas 

Restrição de acesso de pelo menos 24 h após 

a rega (acesso de animais a pastagens ou 

trabalhadores). 

0,5 a 2  1  

Restrição de acesso de pelo menos 5 dias 

após a rega. 
2 a 4 2  

Restrição de acesso durante as horas de rega 

em áreas públicas, de lazer ou desportivas 

(rega noturna). 

0,5 a 1 1  

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto. 

Como se pode observar na Tabela 3, onde é feita uma abordagem multibarreiras e medidas 

de prevenção a adotar pelo utilizador final, tendo como objetivo reduzir o contacto da 

água com a cultura agrícola e trabalhadores, evitar a presença do público durante a rega 

de forma a diminuir a probabilidade de contacto com a água e reduzir o teor de 

microrganismos a um nível aceitável (APA, 2019). 

Importa salientar que só será permitida a utilização da ApR cujo resultados das amostras 

estiverem em conformidade com a norma de produção e utilização, para isso, nenhuma 

das amostras devem exceder os valores parametrizados em mais de 75% e o número 

máximo anual de amostras não conformes não exceder os limites descritos no anexo III 

do Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto, ilustrados na Tabela 19 do Anexo I. Por isso, 
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é de extrema importância que sejam recolhidas amostras compostas de um período7 de 24 

horas antes do ponto de entrega e no ponto de aplicação de ApR, para efeitos de 

verificação da conformidade das normas, no entanto, os parâmetros de amostragem 

exigidos em função da classe de qualidade ou do uso varia, podendo ser semanal ou 

quinzenal, ilustrados na Tabela 4, conforme descrito na Tabela 20 do Anexo II.  

Tabela 4 - Parâmetros a monitorizar nas ApR em função do tipo de usos. 

Uso Parâmetros  

Rega - qualquer tipo 

CBO5 

SST 

Turvação 

E. coli 

Azoto amoniacal 

Azoto total 

Fósforo total 

Rega de espaços verdes públicos ou de culturas 

para consumo animal 
Ovos de parasitas intestinais 

 

Rega agrícola SAR, salinidade  

Rega agrícola em sistemas descentralizados em 

simbiose 

Monitorização de parâmetros do risco para culturas 

agrícolas e proteção de recursos hídricos 

 

 

Outros parâmetros decorrentes da avaliação do risco a incluir na respetiva licença  

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto. 

Como descrito na Tabela 4, antes de proceder à utilização da ApR para qualquer tipo de 

rega, é necessário efetuar a sua caraterização quanto aos critérios microbiológicos (ovos 

de parasitas e E. coli), a matéria orgânica (CBO5), aos nutrientes e aos sólidos suspensos 

totais, de forma a verificar a conformidade com os parâmetros exigidos por lei com vista 

à proteção da saúde pública. 

  

 
7 A partir de 1000 m3/dia devem ser considerados intervalos máximos de 1 hora. 
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1.4  Cultura da alface 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea originária da região Asiática, 

pertencente à família das Compositae, apresenta a raiz aprumada, caule ereto ao qual se 

prendem às folhas, que é à parte comestível da planta (Trani et al., 2005). Destaca-se 

entre as hortaliças folhosas mais consumidas no mundo devido à sua importância 

alimentar como fonte de vitaminas e sais minerais (Santi et al., 2010), e Reis et al. (2014) 

destaca a abundância de folato8, betacaroteno9, vitaminas (A, B, B2, C e E), potássio e 

certos fitoquímicos, como os flavonóides e lactucina, e alega que a alface contém em 

média 94,8 % de água, 1,2 % de proteína, 0,2 % de gorduras e 2,9 % de hidratos de 

carbono. 

É uma planta que se adapta bem à maioria dos diversos climas e às diferentes épocas do 

ano, podendo ser cultivada durante todo o ano em estufa e ao ar livre dadas às 

caraterísticas das cultivares existentes (Tavares, 1988). E embora tolere baixa 

luminosidade, necessita para um desenvolvimento adequado, mais de 10 horas de luz, 

bem como temperaturas diurnas entre os 15 e 20 ºC e noturnas entre os 8 e 12 ºC. No 

entanto, para que haja um bom desenvolvimento das alfaces, deve ser evitada a 

implementação da cultura em regiões que possam ocorrer geadas e temperaturas 

inferiores à 7 ºC, pois favorecem o aparecimento da necrose marginal castanha das folhas 

jovens e interiores da planta, no entanto, climas muito quentes também não favorece o 

bom desenvolvimento da cultura,  pois promove o endurecimento da folha e lhe confere 

um sabor amargo (López-Bucio et al., 2003). 

O clima de Portugal Continental, segundo a classificação de Koppen, divide-se em duas 

regiões tais como: uma de clima temperado com inverno chuvoso e verão seco e quente 

e outra de clima temperado com inverno chuvoso e verão seco e pouco quente, sendo que 

a temperatura média anual varia entre cerca de 7 ºC nas terras altas do interior norte e 

centro e cerca de 18 ºC no litoral sul (IPMA, 2021). Pelo que, segundo Correia (2019) a 

alface é cultivada um pouco por todo o país, e as maiores áreas concentram-se entre Douro 

e Minho, Beira Litoral, Oeste, Loures e Algarve. 

 
8 Folato é uma vitamina do complexo B, apresenta solubilidade em água (Nunes, 2009). 
9 Betacaroteno são pró-vitaminas, com caraterísticas antioxidantes (Cassetari, 2012). 
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Para além da interferência do fator clima no desenvolvimento da cultura da alface, o 

surgimento de pragas e doenças ao longo do ciclo da cultura, é também um dos fatores 

de grande importância, e no parecer de Tavares (1988), são inúmeras as pragas que 

atacam à cultura da alface, de entre as quais destacam-se às seguintes: 

• Afídios (Hyperomyzuz lactuae), são vetores de vírus e causam estragos nas 

plantas; 

• Lesmas (Agriolimax agrestis) e Caracóis (Helix hortensis), provocam estragos 

consideráveis, roem as folhas e causam depreciação da planta; 

• Pulgões, provocam o amarelecimento das folhas. 

As doenças são sem dúvida a principal fonte de preocupação ao longo do ciclo da cultura 

da alface, e de entre elas, destacam-se pela sua importância económica as seguintes: 

• Podridão cinzenta (Botrytis cinerea), carateriza-se pelo aparecimento de 

podridões cobertas de micélio cinzento, tipo algodão, junto ao solo, em qualquer 

fase de desenvolvimento, ou nas folhas à partir de necroses marginais; 

• Míldio (Brémia lactucae), o seu aparecimento é notado por manchas brancas na 

página inferior da folha e por manchas amareladas na página superior; 

• Podridão branca (Sclerotinia sclerotiorum), este fungo ataca essencialmente o 

colo, frequentemente na altura da formação do repolho, manifestando-se à sua 

presença por uma podridão húmida que se cobre de micélio branco, pontuado de 

manchas amareladas, acabando à planta por murchar rapidamente. 

Após a escolha do clima que melhor se adequa, ter realizado a transplantação e controlado 

as pragas e doenças, prossegui-se para a colheita que segundo Santos et al. (2001), deve 

ser realizada 45 dias após a transplantação e Raposo (2014) afirma que, quando cultivada 

em estufa no período de inverno, a alface necessita de 60 dias para depois da 

transplantação estar pronta a ser colhida. Enquanto Rodrigues (2015) argumenta que 

pode-se realizar a colheita da alface em qualquer altura do seu desenvolvimento 

vegetativo, sendo o momento da colheita determinado pelas exigências e preços de 

mercado. E apesar dos inconvenientes que possam surgir antes, durante e após o cultivo 

da alface, no parecer de GPP (2007) a cultura da alface é uma das principais culturas 

hortícolas, devido ao seu elevado valor comercial e à diversidade de cultivares existentes, 

com variações de cores dentro do verde e arroxeado. 
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1.4.1 Coloração das folhas 

As colorações das folhas da alface variam de verde-amarela até verde-escura, com a 

exceção de algumas cultivares que apresentam as margens arroxeadas. Nas alfaces, a 

coloração é utilizada como um indicador de qualidade, sendo as folhas verdes 

consideradas boas para o consumo, em detrimento das folhas amareladas. Sendo que, a 

perda da coloração em vegetais é devido à reação de descoloração originada pela 

degradação das clorofilas (Cassetari, 2012). 

As clorofilas são os pigmentos naturais presentes nos cloroplastos10 das folhas e em 

outros tecidos vegetais das plantas e algas (VON ELBE, 2000). O teor de clorofila nas 

folhas da alface é influenciado por fatores bióticos e abióticos estando diretamente 

relacionados com a atividade fotossintética das plantas.  

Em consequência da importância do teor de clorofila presente nas folhas, para a 

determinação da sua qualidade, a sua quantificação é de relevante importância. Pelo que, 

a determinação da clorofila em tecidos vegetais é tradicionalmente realizada através  da 

extração dos solutos foliares para posterior determinação através da espectrofotometria11 

(Silva et al., 2016). Entretanto, importa salientar que este método exige a destruição de 

partes da planta, um laboratório para realização dos testes de medição e uma maior 

demanda de tempo. Por esta razão, a determinação do teor de clorofila nas plantas tem 

sido realizada através da medição indireta por intermédio de aparelhos portáteis de 

medição, como o colorímetro SPAD 502 (Soil Plant Analysis Development). 

O colorímetro é um aparelho portátil utilizado para determinar o teor de clorofila presente 

nos vegetais,  sem ser necessário a remoção de partes da planta. E Cassetari (2012) 

defende que, a aplicabilidade do colorímetro no campo apresenta a vantagem de poder 

ser utilizado independentemente das condições de luminosidade, uma vez que utiliza 

fonte interna de luz. E deste modo, os resultados obtidos das leituras efetuadas pelo 

colorímetro, correspondem ao teor relativo de clorofila presente nas folhas das plantas. 

 
10 Os cloroplastos são organelas ricas em clorofilas e são responsáveis por manter as funções das células. 
11 É a técnica de levantamento de dados físico-químico através da transmissão ou reflexão da energia 

radiante incidente em uma amostra (Pilling, 2011). 
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1.4.2 Caraterísticas organoléticas 

A alimentação encontra-se presente de forma incontornável no nosso quotidiano,  por isso 

a segurança e a qualidade alimentar são de extrema importância (Stone et al., 2012). Em 

função disso, há maiores exigências dos consumidores em relação aos produtos 

alimentares, nomeadamente as suas caraterísticas nutricionais e organoléticas12, 

ocasionando aos produtores e as empresas do setor alimentar uma constante preocupação, 

quando pretendem lançar novos produtos no mercado (Deliza et al., 2003). E devido à 

elevada procura, os bens alimentares ocupam um lugar de elevada importância no que diz 

respeito à avalização das qualidades percecionadas pelos nossos sentidos (Alvelos, 2002). 

No entanto, devido à importância das caraterísticas sensoriais dos produtos e o 

consequente impacto nas escolhas dos consumidores, a análise sensorial surge como uma 

ferramenta fundamental para o setor produtivo e alimentar. 

A análise sensorial é definida como sendo “a disciplina científica usada para evocar, 

medir, analisar e interpretar as reações às características de bens alimentares e outros bens 

materiais tal como são percecionadas pelos sentidos da visão, do olfato, do sabor, do tato 

e da audição” (Stone & Sidel, 2004). E segundo os autores Meilgaard et al., (2016), a 

análise sensorial é realizada através de escalas que medem a intensidade com que os 

consumidores gostam ou não dos produtos apresentados. As escalas mais utilizadas para 

a realização da análise sensorial, são as escalas hedónicas13, por serem de fácil 

compreensão e entendimento. Por isso, é aplicada aos consumidores de forma a conhecer 

a aceitação dos mesmos em relação a novos produtos ou a sua preferência, ao analisarem 

diferentes amostras, e assim assegurar que as caraterísticas organoléticas do produto vão 

ao encontro do esperado pelo consumidor (Jorge, 2011).  

De forma a não interferir com a prova sensorial, é fundamental que o ambiente onde se 

realiza a prova sensorial seja um ambiente controlado e provido de circulação de ar, 

(Moraes, 1988), como as salas de prova ou laboratório de análise sensorial que são 

especialmente construídos para esse propósito, impedindo assim interferências com o 

 
12 As caraterísticas organoléticas de um produto são os atributos percetíveis pelos órgãos dos sentidos 

humano, como a aparência, o cheiro, o sabor, a textura e a tenrura. 
13 A escala hedónica foi desenvolvida nos anos 50 para medir a preferência dos alimentos servidos aos 

soldados americanos, e foi adotado pela indústria alimentar e cosméticos para avaliar a aceitabilidade dos 

seus produtos (Jesus et al., 2010). A escala hedónica pode ser verbal ou fácil, na verbal utiliza-se palavras 

e a fácil é utilizada para as crianças. Geralmente é aplicado a escala hedónica de 3, 5, 7, 9 ou 11 pontos, 

que expressam a satisfação dos provadores com base nos atributos “gostei ou desgostei” (Jorge, 2011). 
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odor ou aroma dos produtos (Carmo, 2018). No entanto, segundo a autora Carmo (2018), 

em casos em que não é possível a realização dos testes em salas de análise sensorial 

preparadas para o efeito, podem ser utilizadas cabines temporárias. Pelo que, as amostras 

devem ser apresentadas em recipientes adequados e uniformes, isento de impurezas, 

odores e sabores, podendo ser, para alimentos sólidos, acondicionadas em recipientes de 

papel, plástico, vidro ou folha de alumínio (Moraes, 1998). 

Tendo reunido as condições necessárias para a realização da prova sensorial, o autor 

Monteiro (1984) alega que, são necessários para a prova em grupo, um mínimo de 30 

participantes. 

1.4.3 Tempo de prateleira 

O tempo de prateleira de um alimento é definido como sendo a duração em que o produto, 

quando conservado em determinadas condições de temperatura, apresenta alterações que 

são até certo ponto, consideradas aceitáveis pelo consumidor e pela legislação em vigor 

(Vitali et al., 2004). Por isso, a inaceitabilidade do alimento pode estar relacionada com 

diversos aspetos, como a presença de microrganismos patogénicos e deteriorantes, 

alterações organoléticas, alterações físico-química, perda de valor nutricional e 

contaminação proveniente da embalagem (Giménez et al., 2012).  

A previsão de vida-de-prateleira de um produto não é fácil, desta forma, é necessário ter 

o máximo de informação sobre o produto a ser conservado, conhecendo os mecanismos 

e as principais reações de deterioração (Moura et al., 2007). Entretanto, como os 

mecanismos de perda de qualidade dos alimentos envolvem diversos fatores, é impossível 

estabelecer uma definição geral de vida-de-prateleira, pelo que, é necessário realizar 

estudos de tempo de prateleira de produtos alimentares, que consistem em examiná-los 

durante um período de tempo até ao limite de aceitação (Martins, 2009).  

Durante o estudo do tempo de prateleira, são observadas todas as alterações que ocorrem 

na qualidade do produto e o tempo que leva para se deteriorar até ao limite que o torna 

impróprio para o consumo. E mediante a identificação das caraterísticas que se alteram e 

a definição quantitativa dessas caraterísticas, são maneiras de monitorizar a perda de 

qualidade durante o armazenamento (Vitali et al., 2004). 
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1.5 Solo 

O solo é o meio natural para o desenvolvimento das plantas, é composto por uma camada 

superficial de materiais não consolidados que cobrem a superfície da crosta terrestre, 

contendo na sua constituição diversas proporções de matéria mineral e orgânica formando 

agregados, entre os quais existem espaços vazios (poros) que são preenchidos por água e 

ar (Cortez & Abreu, 2008). 

Nas áreas agrícolas, os solos são adubados, sendo que partes do adubo é absorvido pelas 

plantas e outra parte permanece no solo e, de forma a não comprometer o resultado da 

análise de solo, importa conhecer o histórico do local de recolha do solo para amostragem 

e posterior caraterização. 

O processo de amostragem é de extrema importância na avaliação do solo, e o autor 

Filizola (2006) define como sendo o processo de recolha de um volume representativo do 

solo para posteriores análises físicas, químicas e biológicas. No entanto, a amostragem 

do solo envolve conhecimentos da área de recolha de amostras e o meio envolvente, pelo 

que, para a realização da amostragem do solo, devem ser evitadas as áreas recentemente 

adubadas ou cultivadas e se possível, dar preferência a áreas que não tenham sido 

recentemente submetidas a cultivos, áreas em pousio. 

A correta recolha de amostras de terra é uma tarefa morosa em que os equipamentos a 

serem utilizados têm de ser resistentes e não provocar contaminações nos 

microelementos. No entanto, segundo Vale (2011) a sonda é o equipamento mais 

frequentemente utilizado na colheita de amostras de terra, e quando não se dispõe de 

sondas, são utilizadas enxadas, pá e colher. Deste modo, segundo LQARS (2000), os 

equipamentos à serem utilizados devem ser: 

• Isento de contaminantes, pelo que se recomenda o uso de material de aço 

inoxidável para à colheita propriamente dita e de baldes de plástico para à 

mistura das subamostras. Estes materiais têm a vantagem de serem fáceis 

de limpar; 

• Resistentes, a fim de poder ser usado em solos compactos; 

• Simples de usar, permitindo retirar porções de solo semelhantes e uma 

colheita rápida das amostras. 
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Após a colheita da amostra, o solo é encaminhado para laboratório de forma a ser 

caraterizado. Entretanto, ao descrever o solo Fonseca (2008) refere que para além da água 

e do ar que o solo possa conter, o solo também é constituído por partículas minerais e 

orgânicas de várias dimensões, que lhe conferem caraterísticas próprias consoante 

dominem as partículas mais finas ou mais grosseiras. E Perdigão (2019) define a terra 

fina como sendo a percentagem de toda a matéria mineral que atravessa um crivo de 2 

mm de malha, sendo composta por materiais cujo diâmetro é inferior a 2 mm, como a 

areia, o limo e a argila, e quanto à percentagem da matéria mineral de diâmetro superior 

a 2 mm, que não atravessa o crivo é chamada de elementos grosseiros.  

Em Portugal, à maioria dos solos são minerais, ou seja, a matéria mineral é dominante e 

o teor da matéria orgânica é reduzido, e do ponto de vista da nutrição das plantas, apenas 

as partículas mais finas, com dimensões inferiores a 2 mm são tidas em conta para à 

realização de análises físico-químico, como a textura14, para a avaliação da fertilidade do 

solo (LQARS, 2000).  

Uma das propriedades fundamentais do solo é a distribuição granulométrica das suas 

partículas individuais, ou seja, a textura. Segundo Santos (1983) a sua influência vai 

manifestar-se na capacidade de retenção da água, do ar e na capacidade do solo de reter 

os elementos nutritivos. E de acordo com Santos (1976) normalmente determina-se 

apenas a chamada textura de campo, a qual não se baseia na determinação exata das 

frações mencionadas, mas somente em informações obtidas quando se ensaia o 

comportamento da terra quanto à possibilidade de, depois de amassada com água se poder 

moldar em filamento e curvar em argola. Embora não se trate de uma avaliação rigorosa, 

permite identificar várias classes texturais que podem agrupar-se, quanto à natureza em 

ligeiras, médias ou pesadas, como ilustrado na Tabela 5. 

  

 
14 A textura do solo corresponde à distribuição granolométrica, ou do tamanho, das partículas minerais do 

solo; é definida pelas proporções relativas em que nele ocorrem às frações minerais conhecidas pelas 

designações de areia grossa, areia fina, limo e argila (Santos et al., 2012). 
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Tabela 5 - Classificação da terra quanto a textura de campo. 

Amostra no estado húmido Textura da terra Classes de textura 

Não forma filamentos Grosseira ou ligeira 

Arenosa 

Areno-franca 

Franco-arenosa 

Forma filamentos, mas não forma 

argola 
Média 

Franca 

Franco-limosa 

Franco-argilo-arenosa 

Forma argola Fina ou Pesada 

Franco-argilo-limosa 

Franco-argilosa 

Argilo-arenosa 

Argilo-limosa 

Argila 

Fonte: (LQARS, 2000). 

Solos com diferentes texturas, possuem caraterísticas  e propriedades distintas, como por 

exemplo: solos em que a sua textura apresenta uma maior concentração de argila, 

apresentam-se duros quando secos, plásticos e pegajosos quando molhados. Têm a 

vantagens de possuir uma maior capacidade de retenção de humidade que os solos 

arenosos. Por sua vez, os solos contendo maior concentração de areia, não apresentam 

grande dureza, nem plasticidade e adesividade, secando mais rapidamente e retendo 

menos nutrientes que os solos argilosos (Fonseca, 2008). 

O solo é considerado a principal reserva do carbono do mundo, e a fração importante do 

carbono presente no solo encontra-se na forma de compostos orgânicos (Corsi et al., 

2012). E segundo LQARS (2000) a matéria orgânica do solo é formada por restos de 

plantas e de outros seres vivos, parcial ou completamente decompostos, e o autor  Santos 

(1983), afirma que à matéria orgânica encontra-se fortemente associada à capacidade 

produtiva dos solos, e a sua influência benéfica manifesta-se sob diversos aspetos, dos 

quais se salientam os seguintes:  

• Permite a aglomeração das partículas minerais, vai contribuir para que o 

solo apresente melhor estrutura, favorece à circulação da água e do ar e até 

das próprias raízes das plantas; 

• Dá uma coloração mais escura ao solo, o que permite uma maior absorção 

da radiação calorífica e, consequentemente aumenta à sua temperatura; 
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• Apresenta elevada capacidade de hidratação, contribui para o aumento de 

retenção da água e de elementos nutritivos aplicados ao solo; 

• Cria condições para que o pH do solo se altere dificilmente; 

• Constitui o principal suporte energético e nutritivo dos microrganismos, 

razão por que se diz que dá vida aos solos. 

Consoante a maior ou menor percentagem de matéria orgânica existente no solo e o seu 

estado de decomposição, terá influência direta e indireta nas reações do solo, com 

consequentes alterações nas suas caraterísticas físicas, químicas e biológicas. Segundo 

Santos (1976) a reação do solo é normalmente avaliada através da determinação do pH e 

Teixeira et al. (2017) argumenta que o pH do solo determina a concentração de iões na 

solução do solo, que influencia a disponibilidade de nutrientes, o qual é em geral medido 

numa suspensão do solo em água (H2O), obtendo-se o pH. A respeito disto o autor 

LQARS (2000) refere que o pH mede o grau de acidez ou alcalinidade do solo, através 

da concentração de hidrogeniões (H+) na solução do solo e é avaliado através da escala 

logarítmica de pH que varia entre 0 e 14, conforme descrito na Tabela 6.  

Tabela 6 - Classificação do pH (𝐻2𝑂) do solo. 

Designação pH (𝐇𝟐𝐎) 

Ácido 

Muito ácido ≤ 4.5   

Ácido 4.6 - 5.5 

Pouco ácido 5,6 – 6,5 

Neutro Neutro 6,6 – 7,5 

Alcalino 

Pouco alcalino 7,6 – 8,5  

Alcalino 8,6 – 9,5 

Muito alcalino > 9,5 

Fonte: (LQARS, 2000). 

Os valores mais frequentes de pH nos solos encontram-se entre 4,5 - 8,6 sendo os valores 

inferiores ou igual a 6,5 indicador da presença de solos ácidos, e a variação de pH entre 

6,6 - 7,5 refere-se a solos neutros enquanto valores superiores ou igual à 7,6 indicam a 

presença de solos alcalinos. 
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O pH do solo é um fator primordial, uma vez que condiciona e assegura a absorção dos 

nutrientes15 pela planta. A quantidade total de nutrientes exigidos por uma cultura 

depende da produtividade esperada, e os autores Kano et al. (2011) argumentam que não 

só depende da produtividade bem como da fase de desenvolvimento vegetativo em que a 

planta se encontra, intensificando-se com o florescimento e a frutificação. E no caso das 

hortaliças, as exigências nutricionais e o padrão de absorção são diferentes, no entanto, 

na generalidade dos casos a absorção dos macronutrientes16 é proporcional a taxa de 

acúmulo de biomassa pela cultura (Haag, 1988, citado em Kano et al., 2011). Entretanto, 

durante a fase inicial do ciclo de cultivo, as hortaliças folhosas como as alfaces 

apresentam lenta absorção de nutrientes, e o maior índice de absorção de nutrientes ocorre 

próximo à fase final de desenvolvimento, quando a alface se encontra pronta para ser 

colhida (Kano et al., 2011). 

Após cultivar alfaces, Grangeiro et al. (2006) avaliaram a taxa de absorção de nutrientes 

por planta e concluíram que nos primeiros 12 dias após a transplantação, a taxa de 

absorção de nutrientes foram  menor, enquanto que no período entre 22-27 dias após a 

transplantação, houve uma maior taxa de absorção de nutrientes pela parte aérea das 

alfaces, tendo absorvido por planta um total de 0,24 g/planta de N; 0,11 g/planta de P e 

0,33 g/planta de K. No entanto, no parecer de Katayama (1993) citado em Coutinho et al. 

(2008) apesar de ter sido absorvido pequenas quantidades de nutrientes, quando 

comparado com as outras culturas, devido ao seu ciclo curto, a cultura da alface pode ser 

considerada como exigente em nutrientes. 

O fornecimento da nutrição mineral as plantas envolve o estudo dos elementos químicos 

necessários para que a planta complete o ciclo fisiológico, deste modo a realização da 

análise do solo revela ser de essencial importância. Dito isto, o autor Silva (2009) refere 

que a análise química é essencial para avaliar a fertilidade do solo, pois através dos 

resultados é possível desenvolver programas de correção e adubação e, assim, poder 

monitorizar o balanço dos nutrientes no solo e assegurar que o excesso de uns nutrientes 

não induza a deficiência de outros, pelo que, Almeida e Balbino (1959) salientam que a 

determinação do teor em fósforo (𝑃2𝑂5) e potássio (𝐾2𝑂) assimiláveis presentes no solo 

 
15 Elementos químicos necessários para o bom desenvolvimento das plantas (Fontes, 2014). 
16 Nutrientes exigidos pelas plantas em quantidades superiores aos demais: azoto (N), fósforo (P), potássio 

(K), enxofre (S), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) (Barros, 2020). 
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é um dos aspetos mais estudados da química agrícola, devido ao enorme interesse que 

apresenta para a prática da adubação. 

A determinação do fósforo assimilável para as plantas é uma metodologia complexa, pois 

a sua absorção pelas culturas depende não só da sua concentração na solução do solo, mas 

também de fatores como o pH, temperatura e a humidade. E embora a maioria dos solos 

sejam naturalmente pobres em fósforo disponível, os autores Coutinho et al. (2008) 

referem que a cultura da alface corresponde de forma positiva à adição de fósforo. 

Contrariamente ao fósforo, a maioria dos solos cultivados apresentam naturalmente teores 

elevados de potássio, uma vez que este nutriente faz parte da constituição de muitos 

minerais (LQARS, 2000). 

A adição de adubos ao solo pode ser realizada através da incorporação dos 

macronutrientes e micronutrientes17 diretamente ao solo, ou por meio da dissolução 

desses mesmo nutrientes na água de irrigação, onde posteriormente serão absorvidos 

pelas plantas a partir das raízes (Mendes , 2007). Desse modo, a irrigação é definida como 

sendo o processo pelo qual se disponibiliza água no solo para as plantas visando a melhoria da 

produção agrícola (Braga, 2017). Pelo que, Ramos et al. (2016) alegam que uma eficiente 

gestão da rega requer o conhecimento das características de retenção da água no solo, 

nomeadamente dos teores de água correspondentes à capacidade de campo, caso 

contrário, torna-se numa prática agrícola potencializadora da degradação dos solos, por 

promover mecanismos de erosão e favorecer processos de salinização, no caso dos solos 

com problemas de drenagem. Enquanto Cardoso e Klar (2009) destacam que o teor de 

água do solo é um fator determinante da produtividade das culturas e a sua manutenção 

dentro de determinados valores permite a maximização da evapotranspiração18, 

aproximando-a dos seus valores potenciais. Já Albuquerque et al. (2015) argumentam que 

a determinação da humidade do solo servirá de parâmetro para quantificar a água a ser 

aplicada pelo sistema de rega. 

O teor de humidade à capacidade de campo corresponde ao teor máximo de água na zona 

das raízes a partir do qual a drenagem se torna quase nula, (Ramos et al., 2016). No 

entanto, quando ocorre a constante adição da água após atingir a capacidade de campo, o 

 
17 Nutrientes exigidos em quantidades inferiores aos macronutrientes: ferro (Fe), manganês (Mn), zinco 

(Zn) cobre (Cu), boro (B), molibdênio (Mo) e cloro (Cl) (Carrijo et al., 2004). 
18 Perda da água pelas plantas para a atmosfera através da transpiração e da evaporação (Marouelli et al., 

1996). 
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solo já não possui estruturas para armazenamento de água e Pereira et al. (2017) esclarece 

que a partir desse momento ocorre a saturação do solo, causando escoamento superficial 

e lixiviação de nutrientes. Pelo que, a determinação da humidade do solo é de extrema 

importância. Deste modo, a prática agrícola em ambiente protegido demonstra-se ser de 

melhor interesse, por tornar propício o desenvolvimento da cultura da alface ao longo de 

todo o ano e permitir o controlo dos fatores climáticos,  nomeadamente da humidade do 

solo, uma vez que a única fonte de água para as plantas cultivadas em ambiente protegido 

é proveniente da irrigação. 

 

1.6 Objetivos da dissertação 

Pretende-se com o desenvolvimento deste trabalho de dissertação, cumprir os seguintes 

objetivos: 

1. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento da cultura da alface (Lactuca 

sativa L.) cultivar Batávia Verde, submetida a fertirrega com três 

diferentes soluções nutritivas, água residual agroindustrial tratada da 

queijaria, do lagar, e a adubação química; e posterior comparação; 

2. Avaliar a aceitabilidade das alfaces (Lactuca sativa L.) cultivar Batávia 

Verde mediante a aplicação do teste sensorial aos consumidores; 

3. Demonstrar que a aplicação da água residual agroindustrial tratada da 

queijaria e do lagar na fertirrega da cultura da alface (Lactuca sativa L.) 

cultivar Batávia Verde, reduz a necessidade da fertilização química. 
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2. Materiais e Métodos 

O trabalho experimental para elaboração desta dissertação teve a duração de 4 meses, 

com início em 7 de janeiro de 2020 e término a 24 de abril de 2020. Os trabalhos 

decorreram no laboratório de solos da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 

Beja (ESAB-IPBeja),e na estufa do Centro Hortofrutícola, da mesma instituição, situado 

aproximadamente à 1 Km de Beja na estrada (IP2) para Évora, cuja localização geográfica 

é 38° 01′ 53″ N de latitude e 7° 52′ 28″ O de longitude, cujo a representação encontra-se 

na Figura 1. 

 

Figura 1 - Centro experimental hortofrutícola da Escola Superior Agrária de Beja. 

 

2.1  Caraterização da ApR utilizada no cultivo das alfaces 

As ApR da indústria da queijaria e do lagar utilizadas para a realização deste ensaio, 

provêm dos tratamentos e estudos realizados pelos autores Madeira et al. (2020) e Luz et 

al. (2021). E os autores alegam que a ApR provenientes da indústria do azeite foi coletada 

na lagoa de armazenamento do lagar situado em Ferreira do Alentejo, enquanto a ApR da 

indústria da queijaria foi coletada na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da 

queijaria, situado em Serpa. Segundo Madeira et al. (2020) as águas foram coletadas e 
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armazenadas em depósitos de PVC (policloreto de vinila) com capacidade para 1000 

litros, e posteriormente, foram recolhidas amostras e submetidas ao pré-tratamento 

através do processo de precipitação química imediata em uma única etapa. Após atingir 

o pH de 12,5 ocorreu a formação de precipitados, o que possibilitou a remoção da matéria 

orgânica e de outros possíveis contaminantes. Entretanto, Luz et al. (2021) ressalva que 

após 48 horas de repouso, deu-se a separação entre o sobrenadante e o lodo produzido 

durante o processo, e procedeu-se a remoção e posterior deposição do sobrenadante em 

um tanque aberto com capacidade para 1000 litros, possibilitando a carbonatação do 

dióxido de carbono (CO2) atmosférico e consequente neutralização natural do pH. E de 

acordo com os autores acima citados, a caraterização físico-química das ApR 

provenientes da indústria do lagar e da queijaria, utilizados como solução nutritiva para a 

nutrição das alfaces, e a caraterização da água do furo do centro Hortofrutícola, 

encontram-se representados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Valores médios da caraterização da água do furo do Centro Hortofrutícola, ApR da queijaria 

(T1), e do lagar (T2) 

       
Parâmetros Água do furo Lagar (T2) Queijaria (T1) 

pH 7.8 9.2 8.0 

EC (mS.cm
-1) 0.53 2.07 1.76 

TDS (mg.L
-1) 262.7 1034.8 881.3 

BOD5 (mg.L-1) 11 12 87 

COD (mg.L
-1) <LD 296 443 

DO (mg.L
-1) - 4.6 3.4 

Turbidity (NTU) - 76 7 

Ptotal (mg.L-1) 4.4 9.7 7.8 

NH4
+ (mg.L-1) <LD 0.6 7.4 

NO3
- (mg.L-1) 86.5 47.3 72.5 

NO2
- (mg.L-1)   4.2 0.4 

SO4
2-(mg.L-1) 34.4 38.2 46.2 

Cl
- (mg.L-1) 23.3 186.6 384.9 

F
- (mg.L-1) 0.03 0.2 11.8 

Ca
2+

 75 208 188 

Mg
2+

 32 24 9 

K
+
 - 559.6 21.7 

Na
+
 - 89.5 136.7 

SAR - 19.70 13.77 

CRS carbonato de sódio residual - 30.46 -1.9 

ILR Índice de Larson-Skold - 0.18 1.44 

*Concentração em mg.L-1, exceto pH (Sorensen), EC (mS/cm), SAR, CRS e ILR (mg.L-1) 
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2.2  Metodologias de análise de solo 

2.2.1 Amostragem e preparação da amostra 

A amostragem do solo foi realizada no Centro Hortofrutícola da Escola Superior Agrária 

de Beja, onde foram seguidas as recomendações do autor Filizola (2006) para a escolha 

e seleção da área. Pelo que, escolheu-se uma área em que o solo não se encontrava 

demasiado seco ou demasiado húmido, onde recentemente não tinham sido colocados 

adubos, estrumes ou corretivos agrícolas, ilustrado na Figura 2A. E de seguida, com o 

auxílio de uma enxada, procedeu-se à limpeza da superfície do solo para a remoção do 

excesso da matéria orgânica, detritos vegetais e pedras. Entretanto, conforme Santos 

(1976) procedeu-se à abertura de uma cova à profundidade de cerca de 20 cm, onde foi 

retirada posteriormente à mesma profundidade, toda a terra necessária para à realização 

do ensaio, como demonstra a Figura 2B.  

 

Figura 2 - Colheita e amostragem do solo; A – área escolhida, B – área escolhida após a limpeza para 

remoção da terra. 

A terra removida foi posta a secar à temperatura ambiente sobre uma lona plástica, 

resguardada das intempéries durante vinte e quatro horas, conforme recomendado por 

Oliveira et al. (2009). Santos (1983) esclarece que a secagem se torna necessária porque 

as amostras, muitas vezes, chegam ao laboratório com teores de humidade demasiado 

elevados para permitir que a terra possa ser convenientemente manuseada nas operações 

subsequentes. Entretanto, após a secagem toda a terra necessária para a realização do 

ensaio foi crivada com o auxílio de um crivo simples, constituído por uma malha de ferro 

galvanizado de 0,5 cm e mediante a utilização de um par de luvas descartáveis, procedeu-

se a homogeneização manual do solo crivado, formando uma amostra composta. 

Contudo, no parecer de Filizola (2006) a amostra não precisa ser muito grande, pelo que, 

A B 
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se retirou uma amostra representativa destinada à realização da caraterização físico-

química de terra, que posteriormente foi encaminhada para o laboratório de solos da 

Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. 

A análise do solo realizada no presente trabalho foi feita tendo por base diferentes 

parâmetros, que são: percentagem de terra fina, textura do solo, percentagem de matéria 

orgânica, pH, capacidade de retenção de água; o que permitiu obter os resultados 

disponíveis no Anexo III. 

2.2.2 Terra fina 

A determinação da percentagem de terra fina representa a primeira e importante fase da 

análise dos solos, e no presente estudo, o cálculo da percentagem de terra fina presente 

na amostra do solo implicou numa primeira fase a determinação do peso total da amostra 

(294,2 g), que foi obtido mediante a pesagem da amostra proveniente do campo, e de 

seguida procedeu-se à crivagem através de um crivo de malha 2 mm, posteriormente com 

o auxílio de uma rolha de crivo desfez-se os torrões de maiores dimensões e obteve-se o 

peso total da terra fina (245,0 g). Entretanto, prosseguiu-se para à determinação da 

percentagem de terra fina presente no solo através da expressão que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o cálculo, chegou-se a conclusão de que o solo em estudo possui 86,3 % de terra 

fina. E após o cálculo da terra fina, determinou-se a massa volúmica aparente, que 

segundo Shahidian et al. (2017), é a razão entre o peso de um determinado volume de 

terra fina e esse mesmo volume. Pelo que se colocou dentro de uma proveta graduada 

previamente tarada, um certo volume de terra fina totalizando 17,5 cm3, e procedeu-se à 

pesagem, tendo obtido 19,3 g. E de seguida, calculou-se a massa volúmica aparente 

mediante a seguinte expressão: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎: 294,2 𝑔  

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎: 245,0 𝑔  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

 100% 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

 𝑥 

=
254,0 𝑔

294,2 𝑔
 

= 86,3 % 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 
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A densidade aparente fornece informações sobre a facilidade com que as raízes podem 

crescer, e a água ser filtrada pelos diferentes horizontes do perfil do solo. E após a 

determinação da percentagem da fração de terra fina, o solo é classificado quanto à sua 

textura (António, 2009). 

2.2.3 Textura do solo 

Para à determinação da textura do solo colocou-se uma pequena quantidade de terra fina 

da amostra na palma da mão e humedeceu-se com água destilada. De seguida verificou-

se à possibilidade de formação de filamento, e constatou-se que ocorreu formação de 

filamento, no entanto, não foi possível formar à argola com o filamento. E consoante a 

Tabela (5) de classificação de solos quanto a textura de campo estamos na presença de 

um solo de textura média, que se carateriza por sere fácil de trabalhar podendo formar 

filamentos com a terra húmida, mas não ocorrer a formação da argola sem os filamentos 

quebrarem (LQARS, 2000). 

2.2.4 Matéria orgânica 

A matéria orgânica é normalmente avaliada de modo indireto, com base na determinação 

laboratorial do carbono orgânico (Santos, 1983). E para a definição da classificação do 

carbono orgânico presente na amostra de solo, utilizou-se o método do dicromato de 

potássio proposto pelos autores Walkley e Black (1934), por ser um método que também 

é recomendado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2019), que é frequentemente utilizado por ser de simples execução e relativamente 

rápido (Gilman et al., 1986). A respeito disto, Tedesco et al. (1995) refere que apesar da 

existência de diversas técnicas analíticas modernas, é um método que dispensa o uso de 

equipamentos especializados, além de apresentar boa exatidão e oxidar as frações de 

matéria orgânica mais reativas no solo. 

O método baseia-se na oxidação em meio ácido da matéria orgânica existente no solo por 

um excesso de dicromato de potássio (K2CR2O7), considerando o dicromato reduzido 

equivalente ao carbono orgânico existente na amostra de solo. Pelo que, o excesso de 

Massa volúmica aparente =
Peso de um volume de terra fina

volume
 

= 1,1 g. cm−3 
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dicromato foi titulado a partir de uma solução padronizada de sulfato ferroso amoniacal 

(sal de Mohr) e foram gastos na titulação 19,9 ml de uma solução de sulfato ferroso 

amoniacal de normalidade igual à 0,5. E seguiu-se as recomendações de cálculo para a 

determinação do carbono orgânico (C) sugeridas pelo autor Sato (2013), mediante os 

valores gastos na titulação, e obteve-se 0,03 g de C em 100 g de terra fina. Porém, a partir 

do valor obtido de carbono orgânico procedeu-se conforme Heaton et al. (2016) para 

determinar o teor de matéria orgânica do solo, admitindo-se que a matéria orgânica tem 

cerca de 58 % de carbono. Assim sendo, o teor de matéria orgânica do solo foi obtido 

pela multiplicação do carbono orgânico por 1,724 sendo o fator resultante denominado 

de Van Bermmelen (Sato, 2013). E chegou-se a conclusão de que em 100 g de terra fina 

há 0,1% de matéria orgânica, pelo que, com base na Tabela 8 procedeu-se a classificação 

do solo mediante a leitura da percentagem da matéria orgânica presente no solo de textura 

média ou fina, uma vez que, com base na determinação anterior, o solo em estudo é de 

textura média. 

Tabela 8 - Classificação dos teores de matéria orgânica dos solos. 

Classificação 

Matéria orgânica do solo (%) 

Solos de textura 

grosseira 

Solos de textura média 

ou fina 
 

Muito baixa ≤ 0,5 ≤ 1  

Baixa 0,6 – 1,5 1,1 – 2,0  

Mádia 1,6 – 3,0 2,1 – 4,0   

Alta 3,1 – 4,5 4,1 – 6,0   

Muito alta > 4,5 > 6,0  

Fonte: (LQARS, 2000). 

Relacionando os valores obtidos da percentagem de matéria orgânica presente na amostra 

de solo pelo método de Walkley e Black, com os valores tabelados, pode-se afirmar que 

estamos perante um solo com uma percentagem muito baixa de matéria orgânica. No 

entanto, o valor obtido de matéria orgânica é o esperado, uma vez que de acordo com 

LQARS (2000), em Portugal os teores de matéria orgânica nos solos cultivados são 

geralmente médios a baixos. Em contrapartida, Filgueira (2013) refere que as plantas da 

alface desenvolvem melhor em solos com 2 à 4% de matéria orgânica e com o valor do 

pH dentro da neutralidade. 
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2.2.5 pH 

Após a classificação do solo quanto a percentagem da matéria orgânica, seguiu-se para a 

determinação do pH da amostra de terra fina do solo, que foi feita mediante à pesagem 

de 10 g de terra fina em um vidro de relógio previamente tarado, e com o auxílio de um 

funil, deitou-se a terra fina pesada para um copo de pH e adicionou-se 25 ml de água 

destilada. De seguida, a solução foi ligeiramente agitada e colocada em repouso durante 

1 hora. Após o descanso, a leitura do pH no potenciómetro indicava 6,7. O que segundo 

à Tabela 6, referente a classificação do pH do solo, estamos perante um solo com o pH 

neutro, considerado pelo autor Filgueira (2013) como bom para o desenvolvimento da 

cultura da alface, uma vez que favorece a absorção dos nutrientes pelas raízes. 

2.2.6 Fósforo (𝑷𝟐𝑶𝟓) e Potássio (𝑲𝟐𝑶) 

De seguida, prosseguiu-se para a determinação do teor dos nutrientes, fósforo e potássio 

assimiláveis no solo através do método de Egner-Rhiem, que se baseia na extração 

simultânea do fósforo e do potássio por meio de uma solução de lactato de amónio e ácido 

lático tamponizada a pH compreendido entre 3,65 e 3,75 após agitação constante durante 

duas horas e posterior filtração. Entretanto, o doseamento do fósforo e do potássio foi 

feito no extrato obtido, o fósforo pelo método espectrofotométrico do molibdato-ácido 

ascórbico, tendo gasto 10 𝑐𝑚3  e através da leitura no espectrofotómetro obteve-se o valor 

de 0,016 pelo que, através da curva padrão do 𝑃2𝑂5 representado na Tabelo 9, procurou-

se chegar ao valor correspondente ao 𝑃2𝑂5. 

Tabela 9 - Curva padrão do fósforo 𝑃2𝑂5. 

mg de 𝑷𝟐𝑶𝟓 Espectrofotómetro 

0,0 0 

0,02 0,200 

0,04 0,400 

0,06 0,600 

0,08 0,800 

0,1 1,000 

O valor obtido de 0,160 corresponde ao intervalo entre 0,0 e 0,02 mg de 𝑃2𝑂5, pelo que, 

na impossibilidade da leitura direta do 𝑃2𝑂5 na curva padrão, prosseguiu-se para o cálculo 

através da seguinte expressão:  
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Então: 

 

 

Logo, se em 5 g de terra fina existem 0,16 𝑚𝑔 𝑃2𝑂5, portanto terá em 1000 g de terra fina 

um total de 32 𝑚𝑔 𝑃2𝑂5/1000 𝑔. E de seguida determinou-se o potássio, diretamente por 

fotometria de chama de emissão, que permitiu a posterior leitura através da curva padrão 

do potássio, demonstrado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Curva padrão do potássio (𝐾2𝑂). 

mg de 𝐊𝟐𝐎 Leitura no fotómetro 

0 0 

0,2 20 

0,4 40 

0,6 60 

0,8 80 

11 100 

Fonte: (LQARS, 2000). 

A leitura direta obtida do fotómetro de chamas foi 36, valor correspondente ao intervalo 

entre 0,2 – 0,4 mg de K2O, e mediante à realização do cálculo auxiliar através da curva 

padrão, foi possível determinar o valor referente ao potássio assimilável em 5 g de terra 

fina, procedendo-se da seguinte maneira: 

 

 

 

 

0,2
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜
20 

𝑥
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣
36 

0,4
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
40 

(0,4 − 0,2) − (40 − 20) 

(0,4 − 𝑥) − (40 − 36) 
𝑥 = 0,36 𝑚𝑔 𝐾2𝑂 

0,36 𝑚𝑔 𝐾2𝑂 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
5 𝑔 

𝑥 𝑚𝑔 𝐾2𝑂 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
1000 𝑔 

𝑥 = 72 𝑚𝑔/1000𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎    

0,0
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜
0 

𝑥
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣
0,160 

0,02
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
0,200 

(0,02 − 0,0) − (0,200 − 0) 

(0,02 − 𝑥) − (0,200 − 0,160) 

𝑥 = 0,016 𝑚𝑔 𝑃2𝑂5 

0,016 𝑚𝑔 𝑃2𝑂5  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜
10  𝑐𝑚3 

𝑦
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎

𝑣𝑜
100 𝑐𝑚3  

𝑦 = 0,16 𝑚𝑔 𝑃2𝑂5 



34 

 

A classificação dos teores de fósforo e potássio disponível no solo, segundo o método de 

extração de Egner-Riehm são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Classificação dos teores do solo em fósforo (𝑃2𝑂5) e potássio (𝐾2𝑂). 

Parâmetro 

Classificação de fertilidade, mg de 𝐏𝟐𝐎𝟓 ou 𝐊𝟐𝐎/1000g de terra fina  

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

P2O5 ≤ 25  26 - 50 51 - 100 101 - 200 > 200 

K2O ≤ 25 26 - 50 51 - 100 101 - 200 > 200 

Fonte: (LQARS, 2000). 

O valor do fósforo obtido pelo método espectrofotométrico do molibdato-ácido ascórbico 

foi 32 mg P-1, portanto, quanto aos valores obtidos pode-se classificar o solo utilizado no 

ensaio como tendo, média concentração de potássio extraível e baixa concentração de 

fósforo extraível. O que segundo Almeida e Balbino (1959) confirma de certo modo a 

ideia de que em geral os solos portugueses são pobres em fósforos assimiláveis e ricos 

em potássio assimilável, e Portela e Abreu (2018) sustentam que os solos do Alentejo são 

genericamente bem abastecidos de K2O. 

2.2.7 Capacidade de Campo 

No presente estudo, determinou-se o teor de humidade à capacidade de campo por método 

direto, conforme Ramos et al. (2016). Pelo que, saturou-se com água 3 vasos previamente 

pesados, contendo em cada vaso 3 kg de terra crivada e 200 g de argila expandida, 

totalizando 3,340 kg. A argila expandida foi posta no fundo dos vasos de forma à impedir 

o entupimento dos furos de drenagem e permitir à drenagem do excesso de água. Aos 

vasos, com o auxílio de uma proveta graduada, adicionou-se a água do furo do Centro 

Hortofrutícola até dar início à drenagem para os respetivos pratos, totalizando 1 L de água 

gasto, o equivalente à 1000 cm3, por vaso até ser atingido a saturação do solo. De seguida, 

tapou-se os vasos com um revestimento impermeável de modo a evitar perdas por 

evaporação e mantiveram-se a escoar livremente durante 48 horas. Passado esse período 

de tempo, mediu-se a quantidade de água drenada de forma a quantificar a capacidade de 

retenção de água do solo e determinar a quantidade de água e o intervalo de irrigação, 

valores representados na Tabela 12.  
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Tabela 12 - Valores médio de água utilizada para atingir a capacidade de campo. 

Parâmetros Valor médio (cm3
) 

Água utilizada 1000 

Água drenada 300 

Água retida 700 

 

Pela diferença entre a água inicialmente utilizada até ser atingida a saturação do solo, e a 

água drenada, chegou-se a conclusão de que o solo precisou de 700  cm3 de água para  

atingir a capacidade de campo, e drenou para o prato de retenção um total de 300 cm3 de 

água. 

Consequentemente, objetivou-se irrigar os vasos com 700 cm3 de água num intervalo de 

rega de 24 horas de forma a manter o solo na capacidade de campo. Uma vez que no 

parecer de Cardoso e Klar (2009), melhora o crescimento e a qualidade das alfaces, e 

Filgueira (2013) alega que, a cultura da alface tem bom desenvolvimento em solos  com 

boa capacidade de retenção de água. Em contrapartida, situações de stress hídrico limitam 

o crescimento das alfaces, dando origem a plantas com folhas menores e cabeças menores. 

Pelo que Tavares (1988) defende que, visto à alface ser muito sensível à seca, é de grande 

importância proporcionar-lhe água, em quantidade suficiente, com regas tanto mais 

frequentes quanto maior for à capacidade de drenagem do solo. 
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2.3  Instalação do ensaio 

2.3.1 Descrição do ensaio 

Para à realização do ensaio do presente estudo, foram utilizados vasos de 3 litros, em que 

inicialmente se depositou argila expandida até cobrir por completos os furos de drenagem, 

totalizando 200 g de argila expandida por vaso, e de seguida adicionou-se 3 kg de terra 

crivada com crivo simples de 0,5 cm de malha e procedeu-se a disposição dos vasos na 

estufa, respeitando os compassos de plantação segundo o autor DGPC (2006), como 

demonstra a Tabela 13.  

 

Tabela 13 - Disposição do ensaio no campo. 

 30 cm        

                    

3
0

 c
m

 T3 T3 T3 T2 T2 T2 T1 T1 T1 

                  

T1 T1 T1 T3 T3 T3 T2 T2 T2 

                    

  T2 T2 T2 T1 T1 T1 T3 T3 T3 

                    

 Grupo I Grupo II Grupo III 

    

Entretanto, importa salientar que o delineamento do ensaio foi em blocos casualizados, 

com três modalidades, denominadas T1 - alface fertirrigada com ApR da queijaria; T2 - 

alface fertirrigada com ApR do lagar e T3 - alface fertirrigada com adubação química. E 

em cada modalidade foram realizadas três repetições, contendo cada repetição três vasos, 

tendo cada modalidade um total de nove vasos, com o espaçamento entre linha e entre 

plantas de 30 cm, o que totalizam 16 plantas/m2, o equivalente a 160 mil plantas/ha. 

As plântulas da alface utilizadas são da cultivar Batávia Verde, adquiridas na empresa 

Alfacinhas no Alentejo, situada na cidade de Beja. Porém, após os 27 vasos necessários 

estarem prontos e devidamente identificados com T1, T2  e T3, Figura 3A, procedeu-se 

à transplantação das plântulas da alface para os vasos definitivos no período da manhã do 

dia 16 de março de 2020, Figura 3B, quando as mesmas apresentavam quatro à cinco 

folhas definitivas, como recomenda a autora Correia (2019), e com a média de nove 

centímetros de comprimento, Figura 3C.  
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Figura 3 - Plântulas das alfaces após a transplantação (A, B e C). 

E após a transplantação, com o auxílio de uma proveta graduada os vasos foram irrigados 

individualmente com 700 cm3 das respetivas águas, T1 e T2, de forma a aconchegar bem 

a planta à terra e atenuar a crise de transplantação (DGPC, 2006). 

Quanto aos vasos T3, calculou-se a necessidade nutricional para se obter uma produção 

esperada de 40 t/ha, consoante a recomendação mínima de fertilização sugerida por 

Correia (2019), em que são necessário 50 kg/ha de N, 30 kg/ha de P e 100 kg/ha de K. 

Porém, utilizou-se o adubo mineral composto hidrossolúvel19 que havia a disposição, 

ilustrado na Figura 4, cuja constituição é de 19% de N, 6% de P e K. O que segundo 

Barros (2020) significa que, em 100 kg do presente adubo existem 19 unidades de N e 6 

unidades de P e K respetivamente. E apesar de Grangeiro et al. (2006) alegarem que a 

necessidade da cultura da alface em K é maior do que P, o que vai de acordo com a 

recomendação mínima sugerida por Correia (2019), e o adubo que se encontra à 

disposição ter a mesma unidade de P e K, em contrapartida, segundo a análise do solo, o 

solo em estudo possui a classificação média de K extraível. Pelo que se determinou a 

quantidade do adubo a ser utilizado consoante a necessidade da planta em N, uma vez 

que é o segundo elemento mais exigido. 

Assim sendo, se em 100 kg de adubo há 19 unidades de N, então, para suprir a necessidade 

da planta tendo em vista a produção esperada, terá de ser aplicado 263 kg/ha do adubo 

19-6-6 para se obter 50 unidades de N. O equivalente a 67 g para uma área molhada de 

2,54 𝑚2 distribuídos ao longo do ciclo da cultura. Deste modo, para o ciclo esperado de 

9 semanas com 3 irrigações semanas, procedeu-se a diluição de 2,48 g de adubo em 6300 

cm3 de água e administrou-se 700 cm3 da mistura em cada um dos 9 vasos T3.  

 
19 São adubos obtidos industrialmente por processos químicos e têm na sua constituição mais do que um 

macronutriente principal (Barros, 2020). 

B A C 
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Figura 4 - Adubo mineral composto hidrossolúvel. 

Após a primeira fertirrigação com  a T1, T2 e T3, ocorreu a drenagem do excesso de água 

para o prato de retenção, dando a entender que já não havia tantos espaços vazios entre 

as partículas do solo com a consequente diminuição da capacidade de retenção do solo, 

uma vez que foram necessários 700 cm3 de água para deixar o solo a capacidade de 

campo. 

Entretanto, na primeira semana após a transplantação não se registaram perdas, todas as 

plântulas resistiram à crise de transplantação. No entanto, colocou-se a argila expandida 

em todos os vasos ao redor das alfaces, mais precisamente, onde devido a rega ocorria a 

formação de sulcos, com o objetivo de impedir o impacto direto da água de rega sobre o 

solo e assim evitar a formação de sulcos maiores e, posteriormente, não deixar as raízes 

nuas, como demonstra a Figura 5. Assim sendo, também surtia o mesmo efeito, utilizar 

um outro material, desde que não interferisse com o bom desenvolvimento da planta, 

porém, optou-se pela utilização da argila expandida, por ser um material que estava à 

disposição. 
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Figura 5 - Preenchimento dos sulcos com argila expandida. 

 

Na terceira semana, quando as folhas das alfaces se encontravam tenras e com uma 

coloração verde intensa, registou-se à presença indiscriminada de um elevado número de 

caracóis nas plantas, porém, não houve preferências pela T1, T2 ou T3. E com o objetivo 

de manter a população do inimigo da cultura em níveis tais que não causassem prejuízos, 

tornou-se necessário efetuar a estimativa do risco, isto é, à observação atenta e contínua 

da cultura, de modo a detetar os seus potenciais inimigos e avaliar, através da intensidade 

do seu ataque, os possíveis estragos ou prejuízos que possam causar (SNAA, 2009). E a 

técnica de amostragem para determinação da intensidade de ataque mais utilizada é à 

observação visual, por ser uma técnica mais natural e fácil de pôr em prática, pois utiliza 

os conhecimentos e à experiência do produtor na sua própria cultura e permite à adaptação 

permanente às reais necessidades do momento. Razão pela qual Amaro (2003) define a 

observação visual como sendo a determinação periódica das pragas ou dos seus estragos 

ou prejuízos na cultura, através da observação de um certo número de órgãos 

representativos das plantas na parcela considerada.  

Entretanto, por ser a alface uma cultura em que o órgão valorizado pelo mercado 

consumidor são as folhas, e pela observação direta, foi precisamente nesse órgão onde se 

concentrava o ataque do inimigo da cultura. Portanto, tendo em conta o nível de ataque 

que a cultura pode suportar sem riscos económicos, desde que não ultrapasse o nível 

económico20 de ataque, e com base na estimativa do risco, procedeu-se à tomada de 

decisão e à seleção dos meios de luta. Porém, no que diz respeito à proteção das culturas, 

a tomada de decisão assenta na proteção aplicada contra os organismos nocivos, pelo que, 

 
20 Corresponde à intensidade de ataque do inimigo da cultura à que se devem aplicar medidas de combate 

para impedir que corra o risco de prejuízos superiores ao custo das medidas de luta à adotar (SNAA, 2009). 
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o autor DGPC (2006) argumenta que as medidas de luta devem basear-se nos mais úteis 

e eficazes métodos de previsão, de estimativa de risco e de níveis de intervenção 

cientificamente comprovados. 

Assim sendo, dispondo na atualidade de diversos produtos fitofarmacêuticos que se 

designam de acordo com os inimigos que têm por finalidade combater, utilizou-se 

moluscicidas, que têm por objetivo combater lesmas e caracóis (Simões, 2005). 

Entretanto, a substância ativa21 presente no moluscicida utilizado é o metaldeído, que atua 

por ingestão e contacto, induzindo à segregação de grandes quantidades de muco, sendo 

às células que produzem muco irremediavelmente destruídas, conduzindo à desidratação 

e morte (DGAV, 2016). Pelo que, em todos os vasos foram aplicados manualmente 

moluscicida com 5 % de metaldeído em isco granular, Figura 6A, sobre a superfície a 

proteger ao redor das plantas, Figura 6B. No entanto, importa salientar que se teve o 

especial cuidado para evitar que os grânulos ficassem presos no interior da alface ou 

entrassem em contacto direto com às folhas. 

 

Figura 6 - Moluscicida utilizado (A) e a respetiva aplicação (B). 

Durante o dia, em que a incidência dos raios solares são maiores e consequentemente 

maiores são as temperaturas, as janelas e portas da estufa são mantidas abertas de forma 

a melhorar a circulação do ar e por consequência reduzir a temperatura no interior da 

estufa. No entanto,  no final de semana, 11 e 12 de abril de 2020, acidentalmente as portas 

 
21 A substância ativa é a componente do produto fitofarmacêutico responsável pelo seu comportamento 
biológico (Simões, 2005). 

B A 
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e janelas da estufa permaneceram fechadas, e como demonstra a Figura 7, ocorreu a 

queima da ponta das folhas das alfaces do grupo T3. 

 

Figura 7 - Folhas murchas após incidência de temperaturas elevadas. 
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Então, recorreu-se aos registos dos dados da estação meteorológica presente na estufa de 

forma a verificar as temperaturas máximas e a humidade relativa mínima do ar registadas 

durante o ensaio, cujo a representação encontra-se na Figura 8. 

 

Figura 8 - Temperatura máxima e humidade relativa mínima durante o ensaio. 

 

E constatou-se que houve ocorrência de temperatura máxima superior à 50 °C nos dias  

10 e 12, tendo o dia 11 registado uma máxima de 47,7 °C. Em seguimento das 

temperaturas máximas elevadas, a humidade relativa atingiu a menor percentagem no dia 

12, com um total de 19,6 %. Pelo que Saltão e Moreira (2006), alegam que durante a 

produção da cultura da alface, a necessidade de água aumenta com o crescimento da área 

foliar e com o aumento da temperatura, o que possivelmente explica o fato de só as folhas 

da alface T3 apresentarem queimaduras, uma vez que são as folhas que apresentavam 

uma maior área foliar. 

 De forma a remediar o ocorrido, foi administrado de forma abundante, para além da 

normal fertirrega com T1, T2 e T3, água proveniente do furo do Centro Hortofrutícola, 

com o objetivo das plantas T3 recuperarem do “stress hídrico”. E verificou-se melhorias, 

no entanto, as margens das folhas permaneceram queimadas, como demonstra a Figura 

9. 
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Figura 9 - Folhas das alfaces T3 com as margens queimadas. 

Durante às semanas seguintes, foi possível identificar dejetos nas folhas das alfaces, 

ilustrado na Figura 10A, caraterístico da presença da lagarta, o que posteriormente foi 

confirmado, cujo representação se encontra na Figura 10B. No entanto, não foi necessário 

proceder ao seu controlo, uma vez que o ataque foi insignificante, por ter sido detetado 

logo ao início, e por estar próximo da data da colheita. Caso atingisse o nível económico 

de ataque e fosse necessário proceder ao tratamento, mediante à utilização de inseticida, 

teríamos de prolongar à colheita de forma a respeitar o intervalo de segurança exigido, 

que corresponde ao número de dias que decorre entre o tratamento e a colheita (SNAA, 

2017). 

 

 



44 

 

   

 

Figura 10 - Vestígios da presença da lagarta, dejetos (A) e lagarta (B). 

 

2.4  Colheita e avaliação da produtividade da cultura 

Antes de proceder a colheita, com o auxílio de uma régua determinou-se o diâmetro da 

parte aérea e a altura de todas as plantas, medida da base da planta até o ápice das folhas. 

E de seguida, realizaram-se três medições indiretas do teor de clorofila por planta 

utilizando o colorímetro SPAD 502, ilustrado na Figura 11, e registou-se o valor médio 

por planta. 

 

Figura 11 - Colorímetro SPAD 502. 

Porém, no caso do presente estudo a colheita da alface foi realizada no período da manhã 

do dia 23 de abril de 2020, passado 39 dias após a transplantação, quando as alfaces 

apresentavam a cabeça firme, bem formada e folhas tenras, como demonstra a Figura 

B A 
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12A. De seguida, com o auxílio de uma faca fez-se um corte raso ao nível da inserção das 

últimas folhas, separando a raiz do caule e removendo as folhas externas senescentes, 

sujas ou danificadas, ilustrado na Figura 12B. Contudo, apesar de nem todas as alfaces 

apresentarem o tamanho normal para a cultivar, procedeu-se à sua colheita uma vez que 

as alfaces já não apresentavam crescimento e alongamento das folhas. É importa salientar 

que, quando colhidas muito tardiamente, prejudica-se a qualidade das folhas das alfaces, 

pois adquirem um sabor amargo e a planta pode espigar. 

 

Figura 12 - Alfaces prontas para colheita (A), durante a colheita (B). 

O material vegetal colhido foi lavado com água em abundância e separado em parte aérea 

e raízes. Seguidamente, determinou-se o comprimento e o peso fresco de todas as raízes, 

mediante a pesagem da parte aérea de todas as alfaces e determinou-se o peso fresco, 

constituindo assim a produção total. No entanto, dos três diferentes grupos de cultivo, 

foram retirados aleatoriamente três exemplares de plantas submetidas a diferentes tipos 

de tratamento por grupo, perfazendo um total de nove plantas e nove raízes, e foram 

enviadas para a análise de coloração das folhas e sanidade das raízes por intermédio de 

fotografias.  

  

A B 
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Posteriormente, também foram retirados de forma aleatória nove plantas, três por grupo 

e separou-se todas as folhas do caule, para a contabilização do número de folhas por 

planta e pesou-se. E com o auxílio do aparelho LI-3100 Area Meter, realizou-se a medição 

da área foliar, como demonstra a Figura 13. 

 

Figura 13 - Medição da área foliar. 
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E de seguida, procedeu-se à disposição das folhas na câmara de desidratação à 65-75 ºC 

durante 48 horas, tempo necessário para que ocorresse à remoção da humidade e 

permitisse à determinação da matéria seca, ilustrado na Figura 14. O mesmo processo 

também foi repetido para as raízes das alfaces, onde se obteve a massa constante para 

posterior determinação da matéria seca. 

 

Figura 14 - Folhas da alface na câmara de desidratação. 
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2.5  Teste de prateleira 

Para a realização do teste de prateleira, foram selecionadas de forma aleatória, 

devidamente embaladas e acomodadas de forma individual na câmara de refrigeração à 

temperatura de 4 ºC, três exemplares de plantas por grupo, T1, T2, e T3, que ali 

permaneceram, de forma à ser registado todas as alterações que ocorressem com o passar 

do tempo, Figura 15. 

 

Figura 15 - Plantas da alface na câmara de refrigeração. 

Apesar dos esforços realizados no sentido de cumprir com os registos de observações nos 

dias estabelecidos, só foi possível efetuar os registos a partir do sétimo dia. E observou-

se que as folhas mais externas das alfaces do grupo T1, T2 e T3 já se encontravam 

amareladas e deterioradas, apesar das folhas do centro ainda apresentarem uma coloração 

esverdeada, já não se encontravam apropriadas para o consumo, pelo que se interrompeu 

o teste de prateleira. Uma vez que a coloração esverdeada é um dos principais indicadores 

da qualidade das alfaces para o consumo. 
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2.6  Análise sensorial 

Devido o estado de emergência em que o país se encontrava, e à obrigatoriedade do 

distanciamento social e o confinamento imposto pela Direção Geral de Saúde, 

condicionou o normal procedimento para a realização da análise sensorial. Por essa razão, 

as alfaces destinadas à análise sensorial foram mantidas na câmara de refrigeração à 

temperatura de 4 ºC, e no dia seguinte, (24 de abril de 2020),  procedeu-se à higienização 

padrão de lavagem e de preparação das amostras. 

Apesar da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja dispor de um 

laboratório de análise sensorial onde consta uma sala destinada a realização de provas 

sensoriais, no entanto, devido as restrições de circulação, não nos foi possível utilizar as 

instalações da instituição. Porém, tendo o conhecimento dos requisitos necessários que as 

instalações de prova sensorial devem possuir, e sabendo nós que as residências dos 

estudantes do Instituto Politécnico de Beja (Mista 1, Santo António e a residência 

Masculina) não estão equipadas para esse efeito, prosseguiu-se com a realização da 

análise sensorial segundo as recomendações da autora Carmo (2018). 

Pelo que, fez-se chegar aos 30 provadores nas suas residências, três amostras casualisadas 

da alface devidamente codificadas, 742, 575, 392, em que à amostra 742 correspondia à 

T3, à 575 correspondia à T1 e à amostra 392 correspondia à T2. E os provadores, 

receberam juntamente com as amostras das alfaces, um formulário de prova onde 

constavam diferentes atributos organoléticos (aparência visual, o cheiro, o sabor, e a 

textura) a serem avaliados através de uma escala hedónica de 7 pontos, com as seguintes 

correspondências 1 - Ausente; 2 - Pouco Intenso; 3 - Intenso e 4 - Muito Intenso.  

Antes de dar início à prova sensorial, todos os participantes tiveram acesso à plataforma 

eletrónica ZOOM, onde foram ministrados os procedimentos de análise sensorial, de 

forma a não haver distrações ou quaisquer outras influências nos resultados, e o correto 

preenchimento do formulário, como demonstra a Figura 16. E no final da prova, os 

participantes tiveram de assinalar a sua preferência pelas distintas amostras, e de seguida 

procedeu-se a recolha das fichas de prova, exemplar presente no Anexo IV. 
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Figura 16 - Análise sensorial via ZOOM. 

 

2.7  Análise estatística 

Após a realização da análise sensorial, os dados obtidos para os parâmetros 

analisados foram submetidos à análise estatística no programa Statistica 12, 

recorrendo à análise de variância com um fator (One-Way ANOVA) e as suas médias 

comparadas entre si pelo teste de Tukey HSD, com um nível de significância p<0,05. E 

para a elaboração dos gráficos, recorreu-se ao programa GraphPad Prism ( versão 8.0.1). 
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3. Resultados e discussão 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos do 

ensaio da alface (Lactuca sativa L.) cultivar Batávia Verde, submetida a fertirrega com 

adubação química (T3) e ApR da queijaria (T1) e do lagar (T2), onde foram avaliadas as 

caraterísticas agronômicas da parte aérea e radicular da planta. Na parte aérea da planta, 

analisou-se o teor de clorofila presente nas folhas e os parâmetros relacionados com o 

crescimento da planta, nomeadamente o diâmetro e o peso da cabeça, números de folhas, 

altura da planta, área foliar e o peso das folhas frescas e secas. E por último apresenta-se 

a análise obtida do teste sensorial aos consumidores. Quanto a parte radicular, analisou-

se o comprimento das raízes, a matéria seca e a sanidade das raízes. 

3.1  Avaliação dos parâmetros agronómicos de crescimento da 

alface 

Os insumos como a água e adubo gastos durante os 39 dias de ensaio, encontram-se 

representados na Tabela 14. 

Tabela 14 - Insumos gastos durante o ensaio. 

Duração do 

ensaio 

Dias de 

rega 

Água utilizada (cm3) 
Adubo 

utilizado (g) 

T1 T2 T3 T3 

1ª Semana 

16/mar 700 700 700 2,48 

18/mar 700 700 700 2,48 

20/mar 700 700 700 2,48 

2 ª Semana 

23/mar 700 700 700 2,48 

25/mar 700 700 700 2,48 

27/mar 700 700 700 2,48 

3 ª Semana 

30/mar 700 700 700 2,48 

01/abr 700 700 700 2,48 

03/abr 700 700 700 2,48 

4 ª Semana 

06/abr 700 700 700 2,48 

08/abr 700 700 700 2,48 

10/abr 700 700 700 2,48 

5 ª Semana 

13/abr 700 700 700 2,48 

15/abr 700 700 700 2,48 

17/abr 700 700 700 2,48 

6 ª Semana 

20/abr 700 700 700 2,48 

22/abr 700 700 700 2,48 

23/abr 700 700 700 0 

Total 21 dias 12600 12600 12600 42,16 
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Como pode ser observado na Tabela 13, durante as 6 semanas de cultivo, as modalidades 

T1 e T2 foram irrigadas num total de 21 dias com ApR proveniente da indústria da 

queijaria e do lagar, totalizando 12600 𝑐𝑚3 gastos, enquanto a modalidade T3 foi irrigada 

durante o mesmo período de tempo e com a mesma quantidade de água e com o total de 

42,16 g de adubo hidrossolúvel. 

3.1.1 Parte aérea 

Os dados experimentais referentes à média dos parâmetros de crescimento e a análise de 

variância em todos os tratamentos, referentes ao diâmetro, altura e peso da planta, área 

foliar, o número de folhas por planta, bem como a percentagem da matéria seca, são 

apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Valores médios dos parâmetros de crescimento das plantas, obtidas no ensaio da fertirrega 

com ApR da queijaria (T1), do lagar (T2) e adubação química (T3). 

Teste de Tukey a 

5% 

Diâmetro 

da Planta 

(cm) 

  Altura da 

Planta 

(cm) 

  Peso da 

Planta 

(g) 

  Área 

Foliar 

(cm2) 

  Número 

de Folha 

  Matéria 

Seca (%) 

  

  
 

    

Química (T3) 21,87 b 11,35 b 249,09 b 4638,46 b 32 a 5,77 b 

Queijaria (T1) 16,4 a 8,02 a 74,07 a 1258,18 a 28 b 7,77 a 

Lagar (T2) 17,32 a 8,55 a 84,24 a 1583,85 a 30 c 8 a 

Desvio-padrão                         

Química (T3) 0,58  3,69  33,93  725  4,93  0,26  

Queijaria (T1) 0,78  0,58  6,07  84,61  1,16  0,27  

Lagar (T2) 0,69  0,6  6,38  56,1  1,53  0,39  

5% de nível de significância 

Letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferenças entre as médias, pelo teste de Tukey 

A análise estatística demonstrou existir diferenças significativas entre os tratamentos, 

com um intervalo de confiança de 95 %, no entanto, a maior média do diâmetro da planta 

foi observado no ensaio T3, um total de 21,87 cm de diâmetro, o qual se pode observar 

uma diferença significativa ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey, em 

relação aos ensaios T1 e T2. E no parecer de Queiroz et al. (2017), quanto maior o 

diâmetro da planta melhor é, uma vez que, observa-se uma preferência dos consumidores 

em adquirir alfaces com cabeça de maior tamanho. Entretanto, o ensaio T1 obteve a 

menor média entre todos os tratamentos, 16,40 cm de diâmetro, e o ensaio T2 apresentou 

o segundo maior valor médio, de 17,32 cm de diâmetro por planta. E como demonstra a 

Figura 17, não houve diferenças significativas entre T1 e o T2. 
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Figura 17 - Valores médios do diâmetro da alface submetida a fertirrega química (T3), ApR da queijaria 

(T1) e do lagar (T2). 

Os resultados obtidos para os parâmetros agronómicos aéreos de crescimento das alfaces, 

como a área foliar, o número de folhas, o diâmetro, a altura e o peso das plantas 

produzidas durante este estudo são semelhantes aos resultados obtidos por Araújo et al. 

(2020), que ao analisar à aplicação de doses de condicionantes de solo associado a 

adubação mineral e orgânica no cultivo da alface, constatou que as alfaces produzidas 

com a adubação química são maiores, quando comparadas com as produzidas na ausência 

da adubação química. E no parecer de Severino et al. (2004), o melhor desempenho da 

adubação está relacionado com a solubilidade dos nutrientes, por estarem na forma em 

que se ocorre uma melhor absorção pelas plantas, enquanto os nutrientes presentes na 

matéria orgânica precisam ser mineralizados para promover a sua disponibilização para 

as plantas. 

Pelo que, as plantas da alface submetidas ao tratamento T3 apresentaram altura média 

máxima de 11,35 cm, seguido do tratamento T2, com uma altura média de 8,55 cm e o 

tratamento T1 apresentou a menor média, de 8,02 cm por planta. Entre o tratamento T3 e 

os demais, há uma diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey, no entanto, o tratamento T2 e T1 não são considerados estatisticamente diferentes, 

como demonstra a Figura 18.  

b 
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Figura 18 - Valores médios da altura da planta submetida a fertirrega química (T3), ApR da queijaria (T1) 

e do lagar (T2). 

Quanto ao peso das plantas, as alfaces T3 obtiveram o maior peso médio total, de 249,09 

g, seguido das alfaces T2, com 84,24 g, e o menor peso médio foi obtido pelas alfaces 

T1, um total de 74,07 g. Os resultados demonstram que ao nível de 5% de probabilidade 

para o teste de Tukey, não houve diferenças significativas entre as plantas T1 e T2, 

enquanto as plantas T3 são estatisticamente diferentes das T1 e T2, como demonstra a 

Figura 19. 
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Figura 19 - Valores médios do peso da planta submetida a fertirrega química (T3), ApR da queijaria (T1) 

e do lagar (T2). 

Em relação ao parâmetro área foliar, as plantas T3 apresentam a maior média de área, 

com 4638,46 𝑐𝑚2 por planta, a qual se pode observar uma diferença significativa, ao nível 
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de 5% de significância pelo teste de Tukey, entre as médias das plantas desse tratamento 

e as plantas T2 e T1. E registou-se nas plantas T1 a menor média de área, com 1258,18 

𝑐𝑚2 de área foliar, e o tratamento T2 apresentou o valor de 1583,85 𝑐𝑚2 de área foliar. 

Como demonstra a Figura 20, a comparação estatística entre os tratamentos T1 e T2 ao 

nível de 5% de significância, demonstrou não existir diferenças significativas. 
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Figura 20 - Valores médios da área foliar das alfaces submetidas a fetirrega química (T3), ApR da 

queijaria (T1) e do lagar (T2). 

O número de folhas por planta de alface é uma caraterística importante, uma vez que a 

aquisição do produto pelo consumidor é feita por unidade e não pelo peso (Dourado et 

al., 2014), pelo que, observou-se a maior média do número de folhas nas alfaces T3, um 

total de 32 folhas, enquanto as alfaces T2 registaram 30 folhas, e as alfaces T1 

apresentaram a menor média total de folhas, com apenas 28 folhas. Assim sendo, 

mediante ao nível de 5% de probabilidade, para o teste de Tukey, houve diferenças 

significativas entre os três tratamentos, sendo os tratamentos T3, T1 e T2 estatisticamente 

diferentes entre si, Figura 21.  

b 

a 
a 



56 

 

T3 T1 T2

0

10

20

30

40

50

Tratamentos

N
ú

m
er

o
 d

e 
F

o
lh

a
s

 

Figura 21 - Valores médios do número de folhas das alfaces submetidas a fertirrega química (T3), ApR da 

queijaria (T1) e do lagar (T2). 

Os dados médios de matéria seca total podem ser observados na Figura 22, em que as 

plantas T2 obtiveram maior produção de massa seca, com 8,00 %, seguido das plantas T1 

com a média de 7,77 %, no entanto, quando comparadas estatisticamente, o tratamento 

T1 e T2 não apresentaram diferenças significativas pelo teste de Tukey. Enquanto as 

alfaces T3, são estatisticamente diferentes das alfaces T1 e T2, com a menor média total 

registada de massa seca, 5,77 %. 
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Figura 22 - Valores médios da matéria seca de folhas das alfaces submetidas a fertirrega química (T3), 

ApR da queijaria (T1) e do lagar (T2). 

 

a 

b 
c 

a 

b 

a 



57 

 

Ao analisar o rendimento agronómico em consórcio de alfaces e cenouras adubadas com 

doses crescentes de compostos orgânicos, Pimentel et al. (2009) constataram que, doses 

crescentes de composto orgânico para a cultura da alface dá origem a alfaces mais pesadas 

e em contrapartida o teor de massa seca decresceu. Pelo que, apresenta similaridades com 

os resultados obtidos neste estudo, uma vez que, apesar das alfaces sujeitas ao tratamento 

T3 terem obtido maior número de diâmetro da planta, altura, peso, área foliar e número 

de folhas em relação as alfaces T1 e T2, após a determinação da percentagem da matéria 

seca, constatou-se que as alfaces T3 obtiveram a menor percentagem de matéria seca. O 

que possivelmente poderá indicar um maior acúmulo de água nos tecidos das alfaces T3 

(Pimentel et al., 2009). 

3.1.2 Teor de clorofila 

Os valores médios da clorofila presente nas folhas das alfaces submetidas a diferentes 

tipos de tratamentos, T1, T2 e T3, e a respetiva comparação entre as médias pelo teste de 

Tukey, são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Valores médios do teor de clorofila das alfaces submetidas a fertirrega química (T3), água da 

queijaria (T1) e do lagar (T2). 

Teste de Turkey a 5% Clorofila   

Química (T3) 31,6 b 

Queijaria (T1) 23,2 a 

Lagar (T2) 20,5 a 

Letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as 

médias, pelo teste de Turkey. 

 

A análise estatística referente ao teste de Tukey a 5%, com um intervalo de confiança de 

95%, demonstrou existir diferenças significativas entre os tratamentos. Em que os 

maiores valores médios de clorofila foram encontrados nas alfaces T3, seguido das 

alfaces T1, e o menor valor médio foi encontrado nas alfaces T2. Entretanto, a análise de 

variância demonstrou existir diferenças significativas entre o tratamento T3 e os demais 

pelo teste de Tukey, porém, entre o tratamento T1 e T2, não houve diferenças 

significativas, Figura 23. 
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Figura 23 - Valores médios obtidos do teor de clorofila das alfaces submetidas a fetirrega química (T3 
ApR da queijaria (T1) e do lagar (T2). 

Os resultados obtidos para o teor de clorofila presente nas alfaces produzidas durante este 

estudo, quando comparados aos resultados reportados por Silva et al. (2020), que 

analisaram o teor de clorofila, carotenóide e índice SPAD na alface, mostraram que em 

ambos os estudos, maior presença de azoto no solo, tem influência positiva na coloração 

das folhas da alface. E Carvalho et al. (2012) alegam que maior valor médio registado na 

leitura de SPAD significa que houve uma maior assimilação do azoto pela planta. A 

respeito disto, Silva et al. (2020), consideram que o teor de clorofila é um fator 

quantitativo da presença do azoto nas folhas. Por esta razão pode-se afirmar que, a 

presença do azoto em quantidade ideal, proporcionou ao ensaio T3 uma maior 

assimilação desse macronutriente e consequentemente obteve uma maior concentração 

de clorofila nas folhas. E em nosso entender, a disparidade entre os valores médios de 

clorofila obtidos no ensaio T3 e a existência de diferenças significativas em relação aos 

ensaios T1 e T2, são de extrema importância para os produtores que pretendem 

reaproveitar os nutrientes presentes na água residual agroindustrial tratada, uma vez que, 

as reduções do teor de clorofila nas folhas constituem um fator de grande importância na 

qualidade das alfaces durante o período de exposição na prateleira. E de forma a fazer 

face a reduzida disponibilidade de azoto presente nas águas para reutilização proveniente 

da indústria do lagar e da queijaria, seria necessário administrar de forma estratégica 

outras fontes alternativas de azoto. 
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3.1.3 Análise sensorial 

Para a realização da análise sensorial, contou-se com a participação de 30 provadores, na 

faixa etária dos 19-25 anos, o que corresponde a 66% dos participantes, e os restantes 

34% encontravam-se na faixa etária dos 26-35 anos, dos quais 93% afirmaram terem o 

hábito de consumir alfaces e os restantes 7% disseram não possuir o hábito de consumir 

alfaces. Quanto a preferência de compra, 52% dos participantes preferiram as alfaces T3, 

seguidos dos 24% que preferiram igualmente as alfaces T1 e T2. Os dados experimentais 

médios e a análise de variância em todos os tratamentos encontram-se ilustrados na 

Tabela 17. 

Tabela 17 - Análise de variância e valores médios dos atributos analisados na análise sensorial das alfaces 

nos ensaios T1, T2 e T3. 

Atributos Caraterísticas Adubação (T3) Queijaria (T1) Lagar (T2) 

Aspeto 

visual 

Intensidade da cor 3,2 ± 0,9 a 2,6 ± 0,9 a 2,9 ± 0,9 a 

Uniformidade da cor 2,8 ± 0,9 a 2,8 ± 0,9 a 2,8 ± 1,0 a 

Folha murcha 1,4 ± 0,7 a 1,2 ± 0,6 a 1,4 ± 0,8 a 

Cheiro 
Vegetal Fresco 2,9 ± 1,0 a 3,0 ± 1,1 a 3,1 ± 1,0 a 

Desagradável 1,1 ± 0,3 a 1,1 ± 0,3 a 1,2 ± 0,5 a 

Sabor 

Doce 3,0 ± 0,9 a 2,4 ± 0,9 a 2,6 ± 1,1 a 

Amargo 1,3 ± 0,5 a 1,6 ± 0,8 a 1,7 ± 0,9 a 

Desagradável 1,1 ± 0,6 a 1,2 ± 0,6 a 1,2 ± 0,6 a 

Textura 

Crocante 2,8 ± 0,9 a 2,7 ± 1,0 a 2,9 ± 0,9 a 

Tenra 2,1 ± 0,9 a 2,1 ± 0,9 a 2,3 ± 0,8 a 

Suculenta 2,7 ± 1,0 a 2,2 ± 1,0 a 2,4 ± 1,1 a 

 

De acordo com a análise de variância com um fator (One-Way ANOVA) e o teste de 

Tukey HSD para a comparação das médias, com um nível de significância (p<0,05), não 

foram encontradas diferenças significativas entre as alfaces T1, T2 e T3 para os diferentes 

atributos: aspeto visual, cheiro, sabor e textura. E ao realizar análise sensorial através de 

uma escala hedónica, Correia (2019), reportou que a textura é um atributo que apresenta 

pouca variabilidade. 

Quanto ao aspeto visual e cheiro, contendo caraterísticas como a intensidade e a 

uniformidade da cor, folha murcha, vegetal fresco e desagradável, não tiveram diferenças 

significativas ao nível de 5% de variância para as alfaces T1, T2 e T3. E no que refere a 

intensidade da cor, houve maior preferência dos provadores pelas alfaces T3, seguido das 

alfaces T2, e as alfaces T1 são as que obtiveram menor preferência. Por outro lado, em 
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relação a uniformidade da cor, não houve preferências, tendo as alfaces T1, T2 e T3 

obtidos a mesma média de 2,8. A média da classificação dos provadores quanto a 

existência de folhas murchas é de 1,4 para as alfaces T2 e T3, tendo as alfaces T1 obtido 

a menor média 1,2; como demonstra a Figura 24, 

 

Figura 24 - Média da classificação dada pelos provadores na análise sensorial para o atributo aspeto 

visual e cheiro. 

 

No que refere ao sabor, houve diversidades de opiniões por parte dos provadores, sendo 

as alfaces T3 considerada mais adocicada, seguido das alfaces T2, e as alfaces T1 foram 

as consideradas menos adocicada. E em relação ao amargor, as alfaces T2 foram as 

consideradas pelos provadores como contendo maior amargor, seguido das alfaces T1, e 

sendo menos amarga as alfaces T3. A respeito disto, Borguini (2002) alega que, o modo 

de cultivo pode influenciar a composição nutricional dos alimentos, modificando as 

caraterísticas de sabor e textura. E em referência a presença de folhas desagradáveis, 

foram atribuídas médias muito baixas, tendo as alfaces T1 e T2 obtidos a mesma média, 

sendo considerada as mais desagradáveis, e as alfaces T3 as menos desagradáveis. 

Já o atributo textura, houve uma maior preferência dos provadores pelas alfaces T2 para 

a caraterística crocante e tenrura, e teve uma preferência intermediária para a caraterística 

suculenta. As alfaces T1 foram as considera menos crocante, e as alfaces T3 obtiveram 

uma pontuação intermédia, e quanto a tenrura, obtiveram a mesma média de preferência 

pelos provadores, sendo as folhas consideradas menos tenra. Assim sendo, as folhas das 
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alfaces submetidas ao tratamento T3 demonstraram ser as mais suculentas, seguido das 

folhas submetidas ao tratamento T2, e as T1 apresentaram ser as menos suculentas, Figura 

25. 

 

Figura 25 - Média da classificação dada pelos provadores na análise sensorial para o atributo sabor e 

textura. 

 

3.1.4 Parâmetros de crescimento radicular 

Os dados experimentais médios referentes ao peso fresco e a percentagem da matéria seca 

encontram-se ilustrados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Análise de variância e valores médios do peso fresco e da matéria fresca das raízes das alfaces 

submetidas ao tratamento T1 (queijaria),  (T2) lagar (T3) química. 

Teste de Turkey a 5% 
Peso Fresco 

(g/planta) 

  
Matéria 

Seca (%) 

   

   

Química (T3) 10,39 b 9,20  a 

Queijaria (T1) 37,00 a 10,70  b 

Lagar (T2) 35,40 a 11,02  c 

Desvio-padrão          

Química (T3) 4,75  5,62   

Queijaria (T1) 11,36  5,62   

Lagar (T2) 10,16  5,15   

 5% de nível de significância 

 Letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há 

diferenças entre as médias, pelo teste de Tukey. 

 
 

0

1

2

3

4
Doce

Amargo

Desagradável

Crocante

Tenra

Suculenta

Adubação Queijaria Lagar



62 

 

A variabilidade na disponibilidade de nutrientes no solo causa grandes modificações no 

sistema radicular das plantas (Silva & Delatorre, 2009), pelo que, quanto ao peso fresco, 

as raízes das alfaces T1 são as que obtiveram uma maior média de peso fresco, com 37,00 

g, seguido das alfaces T2, com 35,40 g. Tais resultados advêm do fato de que o aumento 

em número e comprimento das raízes laterais e pelos radiculares ocorrerem quando as 

raízes se encontram em limitação de nutrientes, aumentando a capacidade de exploração 

do solo e consequentemente aumenta a superfície de contato solo-planta (López-Bucio et 

al., 2003). E como demonstra a Figura 26, há claramente uma maior concentração de 

raízes de elevado vigor e isentas de qualquer tipo de pragas e doenças.  

 

Figura 26 - Sistema radicular da alface submetida ao tratamento T1. 

Autor: João Dias. 

Já as alfaces T3 são as que obtiveram a menor média de peso radicular fresco por planta, 

com um total de 10,39 g. E os autores  Zhang e Forde (2000) esclarecem que, quando na 

presença de nutrientes dá-se a inibição de raízes laterais, o que pode ser uma possível 

explicação para o menor peso radicular das alfaces T3, demonstrado na Figura 27. 
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Figura 27 - Sistema radicular da alface submetida ao tratamento T3. 

Autor: João Dias. 

E como demonstra a Figura 28, de acordo com o teste de Tukey a 5%, com um intervalo 

de confiança de 95%, não existem diferenças significativas entre o peso fresco das raízes 

T1 e T2, enquanto as raízes T3 apresentam diferenças significativas em relação aos 

tratamentos T1 e T2. 
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Figura 28 - Valores médios do peso fresco das raízes da alface submetida a fetirrega química (T3), ApR 

da queijaria (T1) e do lagar (T2). 
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Em relação a percentagem da matéria seca, e de acordo com o teste de Tukey a 5%, com 

um intervalo de confiança de 95%, as raízes das alfaces submetidas ao tratamento T1, T2 

e T3 são estatisticamente diferentes. No entanto, como demonstra a Figura 29, as alfaces 

submetidas ao tratamento T3 apresentam uma menor percentagem média de matéria seca, 

com 9, 20 % seguido das alfaces T1, com 10, 70 % e as alfaces T2 são as que obtiveram 

uma maior média de percentagem de matéria seca, com um total de 11,02 %. 
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Figura 29 – Percentagem da matéria seca das raízes da alface submetida a fetirrega química (T3), ApR da 

queijaria (T1) e do lagar (T2). 
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4. Conclusões 

Os resultados obtidos através da realização deste trabalho demonstraram a existência da 

possibilidade de utilização da ApR proveniente das indústrias da queijaria e do lagar como 

fonte de irrigação e nutrição das alfaces, constituindo desta maneira uma alternativa 

promissora aos fertilizantes convencionais. E para uma grande parte das caraterísticas 

produtivas, foi observado maiores rendimentos nas plantas T3, seguido das T2, e as 

plantas T1 obtiveram menores rendimentos. 

Perante os resultados agronómicos obtidos, pode-se afirmar de um modo generalizado 

que se conseguiu produzir alfaces através da fertirrega unicamente com a água tratada 

proveniente das indústrias da queijaria e do lagar. No entanto, não se conseguiu atingir o 

peso requerido pelos comércios, que segundo a autora Correia (2019) são de 300 g, tendo 

as alfaces T1 atingido o peso médio de 74,07 g e as alfaces T2 alcançaram o peso médio 

de 84,24 g, apresentado por isso um baixo valor comercial. Pelo que, a adição de 

nutrientes consoante as caraterísticas do efluente e das necessidades das plantas, poderá 

ser um meio para alcançar maiores produções e atingir o peso comercial. No entanto, 

quanto ao teor de clorofila presente nas folhas, verificou-se o inverso, tendo as alfaces T1 

obtidos melhores resultados do que as alfaces T2. 

A utilização da ApR das indústrias da queijaria e do lagar para a fertirrega das alfaces não 

alteram as caraterísticas sensoriais das alfaces, tendo demonstrado não existir diferenças 

estatísticas significativas, quando comparado os resultados médios obtidos através da 

análise de variância com um fator (One-Way ANOVA) e o teste de Tukey HSD com um 

nível de significância (p<0,05). O que comprova a aceitabilidade das alfaces pelos 

consumidores. Pelo que, mediante o devido controlo de qualidade das ApR através das 

multibarreiras impostas pelo Decreto-Lei 119/2019 de 21 de agosto, é possível através da 

utilização da ApR atenuar a extração contínua da água, e adotar a economia circular da 

água no setor agrícola como forma de combater a constante descarga e contaminação dos 

efluentes e consequentemente reduzir os efeitos da seca através da utilização da ApR e 

reutilização dos nutrientes nela contido. 
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ANEXOS 

Anexo I - Verificação da conformidade 

Tabela 19 - Número máximo de amostras que podem ser não conformes. 

Série de amostras colhidas durante 

um ano 

Número máximo de amostras que 

podem ser não conformes 

 

4 - 7 1  

 8 - 16  2  

 17 - 28  3  

 29 - 40  4  

 41 - 53  5  

 54 - 67  6  

 68 - 81  7  

 82 - 95  8  

 96 - 110  9  

 111 - 125  10  

 126 - 140  11  

 141 - 155  12  

 156 - 171  13  

 172 - 187  14  

 188 - 203  15  

 204 - 219  16  

 220 - 235  17  

 236 - 251  18  

 252 - 268  19  

 269 - 284  20  

 285 - 300  21  

 301 - 317  22  

 318 - 334  23  

 335 - 350  24  

  351 - 365   25  

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de Agosto. 

  



75 

 

Anexo II – Período de amostragem 

Tabela 20 - Periodicidade de amostragem em função da classe de qualidade ou uso. 

Classe de qualidade/uso Parâmetros Periodicidade de amostragem 

A: Rega, Usos recreativos, de 

enquadramento paisagístico, Água de 

combate a incêndios, Autoclismos e 

Lavagem de veículos. 

CBO5 Semanal 

SST Semanal 

Turvação Em contínuo 

E. coli Semanal 

B: Rega 

CBO5 Em função do volume produzido 

SST Em função do volume produzido 

E. coli Semanal 

C: Rega, Água de arrefecimento 

CBO5 Em função do volume produzido 

SST Em função do volume produzido 

E. coli Quinzenal 

Ovos de parasitas intestinais Quinzenal 

D: Rega 

CBO5 Em função do volume produzido 

SST Em função do volume produzido 

E. coli Quinzenal 

Ovos de parasitas intestinais Quinzenal 

E: Rega 

CBO5 Em função do volume produzido 

SST Em função do volume produzido 

E. coli Quinzenal 

CBO5 Em função do volume produzido 

Lavagem de ruas CBO5 Em função do volume produzido 

Fonte: Decreto-Lei 119/2019 de 21 de Agosto. 
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Anexo III - Resultado da análise do solo 

 

 

 
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE BEJA 

Departamento de Biociências 
Laboratório de Análises de Terras 

(extensão 01039) 
Rua Pedro Soares, Apartado 6158 

7801- 908  Beja 
Tel. 284 314 300   -   Fax 284 388 207 

 

BOLETIM Nº: 98.2019 
 

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE 
Requerente: Carlos Paiva 
(Licenciatura em Eng. Agronómica) 
Contacto: (ESA, Beja) 
 
IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
Centro Hortofrutícola (ESAB) 
 
RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO 
 
 

PARÂMETR0 RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 

Terra fina (%) 86,3  
Densidade aparente 1,1  
Textura manual  mediana 
Matéria Orgânica total (%) 

(Walkley & Black) 
0,1 muito baixo 

Potássio extraível (mg K-1)   
 (Egner-Riehm) 

72 médio 

Fósforo extraível (mg P-1) 
(Egner-Riehm) 

32 baixo 

pH (H2O) (1:2,5) 6,7 reação neutra 
 

            Beja, 5 de março de 2019 
                       

                         O Técnico 
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Anexos IV - Formulário análise sensorial 

 

 

 

 

ANÁLISE SENSORIAL DE ALFACES 

Nome do provador: ____________________________________ Data: ___/ ___/ _____ 

Faixa etária: (__) 19 – 25 anos  (__) 26 – 35 anos  (__) ≥ 35 anos 

Possui o hábito de consumir Alfaces? (__) Sim  (__) Não 

Considere os atributos apresentados, prove as 3 amostras, e coloque uma cruz nas quadrículas cuja 

pontuação melhor as descreve, segundo a seguinte escala hedónica: 

1. AUSENTE 

2. POUCO INTENSO 

3. INTENSO 

4. MUITO INTENSO 

APARÊNCIA VISUAL 

                     Amostras     
Descritor  

742 575 329 

Intensidade da cor    

Uniformidade da cor    

Folha murcha    

 

CHEIRO 

                     Amostras     
Descritor  

742 575 329 

Vegetal fresco    

Desagradável    

 

SABOR 

                     Amostras     
Descritor  

742 575 329 

Doce    

Amargo    

Desagradável    

 

TEXTURA 

                     Amostras     
Descritor  

742 575 329 

Crocante    

Tenra    

Suculenta    

Perante uma intenção de compra, por qual das amostras optaria? (assinale com uma X) 

                     Amostras     
Descritor 

742 575 329 

    

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO. 
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