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1 - INTRODUÇÃO 
 
Com o decréscimo de qualidade no atendimento médico e nos serviços de saúde pública 
nos países mais pobres, ganha força um modelo de assistência médica comunitária 
preventiva que incorpora técnicas alternativas como a medicina popular, as ervas 
medicinais, a homeopatia, a acupuntura e outros conceitos e práticas naturais de cura. 
 
A adoção dessas medidas já trouxe mudanças significativas para situação de saúde da 
Índia, China, Cuba e de vários países africanos, começando a esboçar-se no Brasil, que 
possui um modelo de assistência médica e hospitalar muito aquém de suas reais 
necessidades.  O mundo inteiro assiste, enfim, à multiplicação de clínicas naturalistas, 
hospitais alternativos e mistos; a homeopatia é ensinada nas principais escolas de 
medicina e os recursos alternativos de tratamento, até mesmo no campo da psicoterapia, 
são reconhecidos pela própria Organização Mundial de Saúde – OMS. 
 
A Organização Mundial de saúde tem recomendado constantemente, em suas reuniões, a 
adoção de plantas medicinais nos programas de atenção primária de saúde sob os lemas 
“saúde para todos no ano 2000”  e “salvem as plantas, elas salvam vidas”, como forma de 
diminuir os custos dos programas de saúde pública e ampliar o número de benefícios, 
principalmente nos países subdesenvolvidos, onde persistem os grandes bolsões de 
pobreza (MATOS, 1997). 
 
A milhares de anos o homem vem desenvolvendo a agricultura orgânica, utilizando até 
hoje adubos e fertilizantes de origem vegetal e/ou animal, como é o caso do: húmus de 
minhoca, compostos orgânicos e estercos animais para fertilizar os solos, estes são 
sustentados pela teoria humista, porém, na metade do século XVIII, Liebig lançou a teoria 
mineralista, assim surgindo os adubos químicos e minerais, como é o caso do NPK. 
 
Embora muitas pessoas ignorem a importância das plantas medicinais, sabe-se hoje que 
toda a farmacologia tem como base exatamente os princípios ativos das plantas.  Na 
verdade, a farmacologia moderna não existiria sem a botânica, a toxicologia e a herança 
de conhecimentos adquiridos através de séculos de prática médica ligada ao emprego 
dos vegetais. Apesar do avanço da tecnologia, que diariamente cria novos compostos e 
substâncias sintéticas com poderes medicinais, mais de 40% de toda a matéria-prima dos 
remédios encontrados hoje nas farmácias continua sendo de origem vegetal.  A expansão 
e difusão das plantas medicinais entre as pessoas são uma forma de retornar o homem 
as suas origens, ou seja, reaprender a utilizar todo um conhecimento moldado através 
dos tempos e esquecido por nós na atualidade, como forma de baratear os custos com 
medicamentos, muitas vez caros e/ou falsificados. Incentivando a produção caseira de 
plantas medicinais. 

 



 
Fazendo-se uma analogia a "teoria da trofobiose", desenvolvida por Chaboussou, que diz 
que uma planta bem nutrida é também uma planta sadia e resistente a pragas e doenças, 
podemos dizer que o mesmo ocorrerá para o ser humano, pois este quando bem 
alimentado, e nutrido não necessitaram de remédios por não ficarem doentes, e depois 
em caso de necessidade, terá a sua disposição uma enormidade de espécies vegetais 
nativas do Brasil, no seu quintal, a qualquer hora ou necessidade.    
 
Outro fato importante deste trabalho, é que os defensores da agricultura alternativa, ou 
agroecológica tem por hábitos ou princípios serem, em geral, extremamente radicais 
quanto ao uso de agrotóxicos e/ou fertilizantes químicos. E isto tem fundamento no caso 
do cultivo de plantas medicinais, pois, seremos nós que utilizaremos estas plantas como 
remédio, e sei que pelo menos os agrotóxicos são o que de pior existe para o homem, do 
ponto de vista econômico, social e corporal, como um dos maiores causadores de câncer 
e intoxicação letal dos agricultores.  Agora também pergunto, será que o mesmo ocorre 
para os fertilizantes químicos ou minerais (como é o caso da hidroponia e do NPK)? 
Existe alguma relação entre estes fertilizantes e a possível alteração dos princípios ativos 
destas plantas? Ocorre alteração destes princípios quando usamos o húmus, o composto 
orgânico ou o esterco bovino? 
 
Isto é uma outra discussão necessária para ser comprovada por alguém. Observamos 
que o esterco bovino poderá ser uma alternativa ao uso de fertilizantes químicos como é o 
caso do NPK, no entanto esse tipo de fertilizante é de difícil acesso e aquisição por parte 
dos agricultores, além de alguns defenderem que este poderá causar problemas de 
salinidade com seu uso contínuo. Para o húmus e o composto orgânico, é importante 
salientar que: "para se praticar agricultura agroecológica", não é necessário, exagerar 
quanto à quantidade de M.O. - matéria orgânica a ser aplicada ao solo para obtermos 
uma resposta positiva da planta. Podemos almejar um resultado prático utilizando doses 
pequenas e racionais.  
 
A agricultura sustentável ou alternativa, que pode ser definida como aquela agricultura 
que utiliza recursos naturais racionalmente, visando a suprir as necessidades  das 
gerações presentes e futuras, abrange a utilização de compostos químicos presentes nas 
plantas e que são resultantes do metabolismo primário e secundário. O primeiro grupo 
comporta substâncias indispensáveis à planta e que se formam graças ao processo 
fotossintético.  O segundo grupo, oriundo do metabolismo, aparentemente sem atividade 
na planta, possui efeitos terapêuticos notáveis. Tais substâncias, denominadas, princípios 
ativos ou compostos secundários, são os: óleos essenciais (ou essências naturais), 
resinas, alcalóides, flavonóides, taninos, princípios amargos, entre outros (CRUZ, 2000).  
 
A fitoterapia consiste no conjunto de técnicas de utilização dos vegetais no tratamento e 
na recuperação da saúde. Comporta numerosas escalas que estudam e empregam as 
plantas medicinais, das mais simples e empíricas, às científicas e experimentais.  Como 
método terapêutico, a fitoterapia faz parte dos recursos da medicina natural e está 
presente também na tradição da medicina popular e nos rituais indígenas.  Em sua forma 
mais rigorosa, abrange os princípios e as técnicas da botânica e da farmacologia 
(BONTEMPO, 1994).  
 
Desde os tempos mais remotos, os agricultores adubam suas terras com estercos, camas 
animais, restos de culturas e outros materiais orgânicos (como é o caso do húmus de 
minhoca e do composto orgânico).  A garantia de boas safras, em épocas passadas, 
repousou exclusivamente na adubação orgânica. Para os antigos agricultores não era 

 



possível aumentar ou manter a fertilidade do solo sem incorporar restos vegetais e 
estercos animais.  Durante séculos predominou o conceito de que a criação de animais 
pelo agricultor para obtenção de adubo era “um mal necessário”. Como os melhores 
resultados eram obtidos quando a matéria orgânica aplicada estava bem decomposta, 
transformada em húmus, a conclusão óbvia a que chegaram os antigos agricultores foi de 
que esse constituinte do adubo, o húmus era o responsável pela alimentação das plantas. 
Dessa observação nasceu a “teoria humista da alimentação vegetal”; os antigos 
lavradores diziam, com muita propriedade, que o adubo orgânico tornava a terra fresca, 
fofa e fértil.  A matéria orgânica tem um papel importante na fertilização do solo; esse 
papel é complexo e exercido por mecanismos diversos, agindo de um lado nas 
propriedades físicas, químicas, físico-químicas e biológicas do solo e, de outro, 
diretamente na fisiologia vegetal (KIEHL, 1993). 
 
No final do primeiro quartel do século passado começaram a ser descritas experiências 
demonstrando a assimilação de certos sais minerais conhecidos que o alemão Justus Von 
Liebig fez a seguinte experiência: analisou 25 elementos químicos; preparou então, uma 
solução contendo esses elementos químicos na mesma proporção encontrada na análise, 
e nessa solução cultivou plantas que cresceram, Liebig lançou em 1842 sua “teoria 
mineralista da alimentação vegetal”.  Ficara provado que as plantas podiam viver na 
ausência da adubação orgânica.(KIEHL, 1993). Essa revolucionária teoria ameaçava 
derrubar a teoria humista que até então vigorava, uma grande celeuma se criou entre os 
partidários desses dois movimentos.  "Devemos queimar a matéria orgânica e dar cinzas 
às plantas", ironizavam os humistas ao criticar a teoria mineralista; "devemos criar 
animais só para obter esterco para fertilizar os solos", respondiam em contrapartida os 
adeptos da teoria mineralista.(KHIEL, 1985). 
 
A erva cidreira encontra-se numa posição de destaque no rol das plantas medicinais. 
Destacando-se por suas propriedades fitoterapêuticas, sendo considerada uma poderosa 
aliada na cura e prevenção de doenças comuns, utilizadas desde muito tempo, 
principalmente, pelas populações de baixa renda de nosso país e região, por ser de fácil 
acesso, fácil cultivo e baixo custo de produção. 
 
As plantas medicinais, muito mais fáceis de serem adquiridas. Fazem parte da farmácia 
de Deus, que, como bom Pai, oferece, no momento preciso aos seus diletos filhos, mas 
seria bom não abusar delas (ALBUQUERQUE, 2000). 
 
A erva cidreira, cidreira verdadeira ou melissa (Melissa officinalis L.), pertence à família 
LABIATAE.  Planta perene, herbácea (0,50 – 1,00 m) com rizoma ramificado e raízes 
fibrosas, tenras, quadrangulares, eretas ou menos prostado, piloso (CASTRO, 1995).  
Erva aromática, de cheiro muito característico.  Cresce ao longo dos caminhos.  Suas 
flores são brancas e ficam escondidas sobre as folhagens. Possui tanino e um óleo 
essencial que contém citral (calmante).  Se forem colhidas as suas folhas após a floração, 
elas exalam um odor de percevejo.  Toda a planta é anti-espamódica, sedativa, digestiva, 
estomáquica, anti-cefalálgica, carminativa e estimulante (FERNANDES, 1994). 
 
Utilizá-se esta planta para curar ou aliviar nervosismo, histerismo, epilepsia, dores de 
cabeça, dores espamódicas das vias digestivas, arrotos, enjôos, gases, icterícia, má 
circulação do sangue, palpitações cardíacas, irregularidades menstruais, fadiga, 
inflamações dos olhos, etc. (SANGUINETTI, 1989). 
 
A erva cidreira é muito confundida com o capim limão, pois possuem propriedades 
similares. Por seu aroma atrair as abelhas foi batizada em homenagem a deusa Melona 

 



sua protetora, não se reproduz por sementes, sendo plantada por estacas, aceita todo 
tipo de solo menos os encharcados, devendo ser plantada ou replantada na época das 
chuvas.  A colheita é feita quatro meses após o plantio. 
 
Sabe-se hoje que o uso irracional de adubos químicos provoca mudanças nas 
propriedades físico–química–organolépticas nas principais culturas. No caso das plantas 
medicinais não deve ser diferente; sendo que no caso destas, o uso de adubos químicos 
deve ser feito de forma mais racional, uma vez que, o que interessa nas mesmas é o 
princípio ativo de cada uma, e que poderá ser alterado com a adição no solo de produtos 
químicos. A conscientização do produtor do perigo do uso indiscriminado de produtos 
químicos, a redução e a substituição destes produtos por adubos de origem orgânica, é 
tarefa do profissional da área de agricultura, para que faça melhor uso do solo, e 
conseqüentemente melhor uso dos recursos naturais, visando a conservação e 
manutenção do solo, bem como, a própria sobrevivência do homem (CRUZ, 2000).  
 
Por outro lado, para alcançar êxito nesse empreendimento, necessário se faz, logo de 
início, proceder a um rigoroso levantamento etnobotânico das espécies medicinais de 
cada região fitogeográfica (MATOS, 1997). 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi montado na casa de vegetação pertencente à Escola Superior de 
agricultura de Mossoró, no município de Mossoró-RN, foi iniciado no dia 30 abril e 
coletado no dia 19 de junho de 2000, ou seja, por um período de cinqüenta dias. Após, 
coletados os tratamentos foram pesados imediatamente para obtenção da matéria fresca. 
Depois de obtida o peso da matéria fresca, as amostras foram colocadas em estufa e 
pesados novamente.   
 
O município de Mossoró se encontra a 5º11’ de latitude sul e 37º20’de longitude N e 
altitude de 18m, o clima da região, segundo a classificação de Thornthhwait, é semi-árido 
e de acordo com Köeppen é BSwh, seco e muito quente, com duas estações climáticas: 
uma seca, que vai geralmente de junho a janeiro, e uma chuvosa, de fevereiro a maio 
(Carmo Filho et al, 1991).  A precipitação média anual é de 825mm, a temperatura média 
do ar está entre 32,1  e 34,5ºC e a média mínima entre 21,3 e 23,7ºC. A 
evapotranspiração média anual está em torno de 1.945,20 mm e a insolação média de 
236 h/mês, sendo os meses mais secos os de maior insolação. 
 
Solo foi coletado na Vila Piauí, município da Serra do Mel, sendo classificado como 
Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA), equivalente álico, de PH baixo, variando entre 5,0 e 
5,5. As amostras foram retiradas entre 0 – 20 cm de profundidade, após remoção da 
camada superficial, caracterizada pela presença de grande quantidade de matéria 
orgânica. Em seguida foram conduzidas até o laboratório de análises de água e solos da 
ESAM, onde foram secadas à sombra e ao ar, destorroadas e peneiradas utilizando 
malha de 5 mm. Foram medidas em proveta graduada para 2 (dois) litros e distribuídas 
em vasos plásticos de 3,0 litros. O preenchimento dos vasos obedeceu às dosagens 
recomendadas para cada tratamento.  
 
O húmus de minhoca e o composto orgânico foram adquiridos junto ao Grupo Verde de 
Agricultura Alternativa - GVAA.  O esterco foi adquirido no próprio ripado, sendo este 
oriundo do estábulo pertencente ao departamento de zootecnia da ESAM. 
 
As doses utilizadas para os extratos orgânicos acima citados foram: 0%; 5%;10%; 15% e 

 



20% (v/v).  
 
Foram utilizadas 5 (cinco) doses da formulação 8 : 12 : 6 , ou seja, doses: 0; 625; 1250; 
2500 e 3750 mg/kg, correspondendo respectivamente às doses: 0%; 5%; 10%; 15% e 
20%. Aplicadas na forma líquida, sendo que o nitrogênio (N) foi aplicado na forma de 
Uréia. O potássio (K) e parte do fósforo foram aplicados na forma de Fosfato de Potássio 
Monobásico – MKP. O restante do fósforo (P) foi aplicado na forma de ácido fosfórico 
(H3PO4).  
 
As estacas foram obtidas na casa de vegetação da ESAM, oriundas de plantas matrizes 
de erva cidreira propagadas assexuadamente pelo processo de estaquia. O comprimento 
das estacas foi de 15 cm, retiradas da parte mediana, sendo estas, desfolhadas e 
plantadas verticalmente a 5 cm de profundidade. Foram plantadas 5 (cinco) estacas por 
balde. As mesmas apresentaram diversificação quanto à forma, diâmetro, número de 
gemas por estaca e maturidade. 
 
Coletado apenas a parte aérea dos tratamentos (folhas e caules brotados) originados a 
partir das estacas utilizadas na pesquisa.  
 
O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados completos (DBC) em esquema 
fatorial  4 x 4, com quatro repetições.  Foi aplicado o teste de “Tuckey” para análise de 
comparação das médias entre matéria fresca, matéria seca e retenção de água. Foi 
realizada análise de regressão dentro de cada tratamento. 
 
Os dados obtidos foram processados eletronicamente, utilizando o SAEG, desenvolvido 
pela UFV - Universidade Federal de Viçosa/MG.  
 
3 - RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
A matéria fresca foi pesada em balança analítica de precisão, logo após a coleta das 
estacas. Aplicado o teste de Tuckey a 5% de significância (TABELA A, anexo 1), 
observamos que o esterco bovino apresentou resultado significativo em relação ao húmus 
e ao composto. O esterco bovino, não apresentou diferença significativa em relação ao 
NPK. Podemos comparar estes valores em relação à matéria fresca  para cada 
tratamento aplicado (TABELA 01). 
 

TABELA 01 - Comparação das médias dos tratamentos aplicados sob diferentes doses de extratos 
orgânicos e NPK para obtenção da matéria fresca. 

 
Tratamento Dados Médias Comparações 
Esterco 14 19.5730 A 
NPK 16 15.3907 A B 
Composto 15 13.5103 B 
Húmus 15 12.8930 B 

 
A matéria seca foi obtida colocando-se matéria a fresca por um período de 72 horas em 
estufa com temperatura de 70°C. Aplicado o teste de Tuckey a 1% de significância 
(TABELA D, anexo 1), observamos para a matéria seca que o esterco bovino foi o que 
apresentou o melhor  resultado em relação aos demais tratamentos. O húmus, o 
composto e o NPK não apresentaram diferença significativa (TABELA 02).                               
 
 
 

 



TABELA 02 - Comparação das médias de matéria seca dos tratamentos aplicados sob diferentes doses de 
adubos orgânicos e NPK. 

 
Tratamento  Dados Médias Comparações 
Esterco 14 4,8650       A 
NPK 16 3,6500       B 
Composto 15 3,1147       B 
Húmus 15 2.8553       B 

 
O processo de extração da água foi aplicado para verificar se o peso da matéria fresca foi 
devido ao excesso de água acumulada na planta, ou, se foi por causa da quantidade 
nutrientes absorvidos durante o período de duração do experimento. Quando 
confrontamos os resultados obtidos em relação à quantidade de água retida, verificamos 
que houve influência desta durante o processo de desenvolvimento da parte aérea, no 
resultado final do peso médio da matéria seca. (TABELA 03). 
 

TABELA 03 - média da quantidade de água retida por tratamento. 
 

Tratamento  Dados Médias Comparações 
Esterco 14 14,7080     A 
NPK 16 11,7408     A B 
Composto 15 10,6550     A B 
Húmus 15 9,7783      B 

  
Observando a equação de regressão para a matéria fresca do húmus (R²=0,7349), este 
tratamento apresentou um decréscimo no peso médio da matéria fresca com o aumento 
das doses, resultando em uma reta linear negativa (FIGURA  01).  
 
Conforme análise gráfica, observamos que melhor dose para o húmus foi à de 5%, 
atingindo o peso médio de 18,07 gramas de matéria fresca; seguida, respectivamente, 
pelas doses 0% (testemunha), 20% e 10%, e 15%. Esta última apresentou o pior 
resultado, cerca de 7,0 gramas. 
 
A análise da equação de regressão para a matéria seca (R²=0,7938), mostrou que os 
resultados dos tratamentos aplicados não diferiram muito em relação ao obtido pela 
matéria fresca, porém ocorrendo uma tendência para maior uniformização dos mesmos. A 
matéria seca para o húmus também apresentou um decréscimo no peso médio com o 
aumento das doses, resultando em uma reta linear negativa. A melhor dose foi a de 5% 
(4,6 gramas); seguida das doses 0%, 10%, 15% e 20%, respctivamente. Podemos 
observar aqui o efeito da quantidade de água retida no peso final da matéria seca, ou 
seja, o peso da matéria fresca pode não ser devido à assimilação de nutrientes pelas 
estacas e sim pela água absorvida durante a condução do experimento, influenciando o 
resultado final. 
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FIGURA 01 - Matéria seca e a matéria fresca em função de doses de húmus de minhoca em erva cidreira. 
  
O húmus é um produto de difícil aquisição e de um custo relativamente elevado, não 
sendo recomendado a sua aplicação em larga escala pelo produtor, além de que, pelo 
exposto acima, a sua aplicação em doses elevadas prejudica a eficiência de absorção de 
nutrientes pela planta, o que seria um duplo desperdício por parte do produtor, no que se 
refere ao dinheiro empregado na aquisição deste material e a quantidade de húmus 
utilizada.  
 
A análise da equação de regressão do composto orgânico (R²=0,8271), mostrou que 
ocorreu uma queda progressiva no peso médio da matéria fresca com o aumento das 
doses, resultando em uma reta linear negativa.  Para a matéria fresca a melhor dose foi a 
de 0% (testemunha), cujo peso médio foi de 17,12 gramas, que apresentou o melhor 
resultado quando comparada com as demais; seguida respectivamente, pelas doses 5%, 
10%, 20%  e 15%, esta última foi a de pior resultado (cerca de 11 gramas de peso fresco). 
A dose 5% obteve resultado próximo ao da testemunha, aproximadamente 17 gramas 
(FIGURA 02). 
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FIGURA 02 - Matéria seca e matéria fresca em função de doses de composto orgânico em erva cidreira. 
 
A análise da equação de regressão (R²=0,7419), mostrou que os resultados dos 
tratamentos aplicados não diferiram muito em relação ao obtido pela matéria fresca, 
porém ocorreu uma tendência para maior uniformização destes resultados, resultando 
também em uma reta linear negativa. As doses 10% e 20% apresentaram resultado 
aproximado, assim como as doses 15% e 20%. 
 
No caso da matéria seca, quando se extraiu a água retida na matéria fresca, observamos 
que ocorreu uma tendência de uniformização dos resultados. A dose 5% teve peso médio 
aproximado ao da testemunha.  
 
O composto orgânico assim como o húmus não é um material de fácil aquisição em nossa 
região, além de ter um custo elevado, e quando empregado em larga escala reduz a 
eficiência de absorção de nutrientes por parte das planta, prejudicando seu 
desenvolvimento. 
 

 



A análise da equação de regressão para o NPK (R²=0,8422), demonstrou comportamento 
diferente dos demais tratamentos, sendo que o aumento das doses resultou em uma 
curva linear positiva para a matéria fresca e para a matéria seca (FIGURA - 03). As doses 
5%, 10% e 15%, apresentaram resultado superior ao da testemunha (dose 0%). Para a 
matéria fresca a melhor dose foi a de 15%, superior a 20 gramas. A dose 20% apresentou 
a pior resultado em relação às demais doses, sendo seu peso médio inferior a 5 gramas. 
   
 
 
 
. 
                   

MS = -6E-07D2 + 0,0015D + 4,0171
R2 = 0,9129

MF = -3E-06D2 + 0,0089D + 14,858
R2 = 0,8422
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FIGURA 03 - Matéria seca e fresca em função de doses de NPK em erva cidreira. 
 
Para a matéria seca, conforme mostra a equação de regressão (R²=0,9129). A melhor 
dose para este tratamento foi à dose 5%, seguida respectivamente, pelas doses 15%, 
10%, 0% (testemunha) e 20%. Observamos que as doses 5% e 15%, apresentaram 
resultados aproximados, cerca de 5 gramas. A dose 20% teve resposta inferior as demais 
doses, cerca de 1 grama.  
 
Conclui-se que com o aumento da dose ocorre também um aumento na eficiência de 
resposta da planta ao NPK aplicado, porém, a partir da dose 15% ocorreu uma resposta 
negativa ao adubo químico, com queda brusca nos resultados obtidos pela curva de 
regressão, o que representará um provável prejuízo para o produtor . No experimento 
pudemos constatar que a dose máxima ideal de NPK recomendada pela literatura para a 
erva cidreira foi de 1349 mg/kg de MKP, enquanto que pelo trabalho desenvolvido 
obtivemos a dose ideal igual a 1450 mg/kg. 
 
O esterco bovino foi o tratamento que apresentou o  melhore resultado para a matéria 
fresca e para a matéria seca, conforme podemos verificar de acordo com a equação de 
regressão (R²=0,7213), sendo que o aumento progressivo das doses, ocasionou uma reta 
linear positiva. A dose 20% se destacou como a de melhor, aproximadamente 27 gramas 
de peso fresco, seguida respectivamente pelas doses 15%, 10%, 0% e 5%. A pior dose 
obtida para a matéria fresca foi à dose 5%, inferior a 15 gramas (FIGURA – 04).  
 
A análise da equação de regressão da matéria seca (0,1216), também proporcionou uma 
reta linear positiva com o aumento das doses. Quando se retirou a água da matéria fresca 
ocorreu uma tendência dos resultados das doses aplicadas a se aproximarem do peso 
médio obtido a partir da dose 0% (testemunha), cerca de 4 gramas. As doses 10%, 15% e 
20%, respectivamente, sobressaíram-se em relação à testemunha. A dose 5% continuou 

 



 

inferior as demais doses.  Ocorreu uma tendência de estabilização da matéria seca 
quando comparada à testemunha.  
 
O esterco foi o único tratamento em que o aumento da dose melhorou à eficiência da 
resposta da planta ao adubo, ou seja, quanto maior for a quantidade de esterco disponível 
á planta melhor será o seu desenvolvimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 04 - Matéria seca e fresca em função de doses de esterco bovino em erva cidreira. 
 
 
4 - CONCLUSÕES 
 
 
• Em termos médios para a matéria fresca, o esterco bovino foi estatisticamente 

superior ao húmus de minhoca e ao composto orgânico, sendo igual ao NPK. 
• Em termos médios para a matéria seca, o esterco bovino foi estatisticamente superior 

ao húmus de minhoca, ao composto orgânico e ao NPK. 
• húmus de minhoca e o composto orgânico apresentaram efeito linear negativo. 
• NPK apresentou efeito quadrático com a dose de 1450 mg/kg para obtenção da 

máxima produtividade física. 
• O esterco bovino apresentou efeito linear positivo. 
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