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APROVEITAMENTO DE BIOMASSA RESIDUAL NO SEMIÁRIDO PARA A 

PRODUÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 

 

RESUMO 

A região semiárida nordestina abrange uma área de 10
6
 km

2
 com características 

climáticas marcantes como a escassez e irregularidade das precipitações pluviométricas. 

Os sistemas de produção agrícola são predominantemente de pequena propriedade e sua 

sustentabilidade é afetada pela baixa fertilidade natural dos solos. O uso de biomassa 

residual para a produção de compostos orgânicos é uma alternativa importante para o 

desenvolvimento da região. Com isso, o objetivo desta dissertação foi avaliar o uso de 

diferentes biomassas residuais, como a poda de espécies vegetais arbóreas e estercos 

animais, como matérias-primas para a produção de compostos orgânicos. A presente 

dissertação foi dividida em dois capítulos, no primeiro avaliou-se o efeito da adição de 

diferentes podas vegetais na compostagem com esterco bovino e pó de rocha MB-4, no 

tempo de maturação e qualidade dos compostos orgânicos. Para isso, montou-se um 

experimento no pátio de compostagem na Fazenda Tamanduá – PB, nos meses de 

janeiro a abril de 2008, com pilhas de compostagem de 100 kg no formato cônico em 

delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos: T1: esterco bovino + poda 

de mangueira + MB-4; T2: esterco bovino + poda de jurema-preta + MB-4 e T3: esterco 

bovino + poda de algaroba + MB-4, com quatro repetições. Com os compostos 

orgânicos produzidos foi realizado experimento em casa de vegetação, com quatro 

tratamentos e cinco repetições, no Departamento de Energia Nuclear - UFPE para 

avaliar o acúmulo de nutrientes pelo milho. No segundo capítulo, foram avaliados as 

adições de biomassa de gliricídia, como fonte de N orgânico, e o MB-4 como fonte Ca e 

Mg na compostagem de podas de mangueiras com esterco bovino e seu efeito no tempo 

de maturação e qualidade final dos compostos orgânicos. Para isso, montou-se 

experimento no pátio de compostagem na Fazenda Tamanduá – PB, nos meses de maio 

a agosto de 2009, com pilhas de compostagem de 100 kg no formato cônico em 

delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos: T1: esterco bovino + poda 

de mangueira; T2: esterco bovino + poda de mangueira + biomassa de gliricídia; T3: 

esterco bovino + poda de mangueira + biomassa de gliricídia + MB-4 e T4: esterco 

bovino + poda de mangueira + MB-4, e quatro repetições. A fim de testar a qualidade 

dos compostos orgânicos produzidos realizou-se um ensaio em casa de vegetação no 



 

 

Departamento de Energia Nuclear – UFPE, com cinco tratamentos e cinco repetições, 

utilizando a planta de milho como indicadora do acúmulo de nutrientes. Os resultados 

do primeiro capítulo indicaram que o tempo de maturação dos compostos orgânicos 

para os diferentes resíduos de podas vegetais, poda de mangueiras e algaroba foi de 90 

dias, e o composto que apresentou os maiores teores médios totais de N, P, K, Ca e Mg 

foi produzido com poda de algaroba, esterco bovino e MB-4 e o maior acúmulo de 

nutrientes pela planta de milho em ensaio em casa de vegetação foi verificado quando 

adubado com composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e 

MB-4 . Os resultados do segundo capítulo demonstraram que a adição de biomassa de 

gliricidia e do pó de rocha MB-4 na compostagem de podas de mangueiras e esterco 

bovino não afetaram o tempo de estabilização dos compostos orgânicos. O composto 

orgânico que apresentou as maiores concentrações totais de N, P, K, Ca e Mg foi 

produzido com poda de mangueira, esterco bovino e biomassa de gliricídia e o maior 

acúmulo de N, P, K, Ca e Mg pela planta de milho em casa de vegetação. 

 

Palavras-Chaves: Compostagem; Resíduos orgânicos; reciclagem de nutrientes; 

agricultura orgânica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTILIZATION OF RESIDUAL BIOMASS IN SEMIARID FOR THE 

PRODUCTION OF ORGANIC COMPOUNDS 

ABSTRACT  

The semiarid northeastern region covers an area of 10
6
 km

2
 with outstanding climatic 

features such as the scarcity and irregularity of rainfall. The farming systems are 

predominantly small farm and its sustainability is affected by low soil fertility and the 

scarcity of renewable energy sources. The use of residual biomass for production of 

organic compounds is very important to the development of the region. Thus, the 

objective of this thesis was to evaluate the use of different biomass waste such as 

pruning trees and animal manure, as feedstock for the production of organic 

compounds. This thesis was divided into three chapters, the first evaluated the effect of 

adding different pruning plants into the compost with manure and rock powder MB-4, 

time to maturity and quality of organic compounds. For this, an experiment was carried 

out in the yard of compost on the Farm Tamanduá - PB, in the months January to April 

2008, with piles of composting of 100 kg in the conical shape in a randomized design 

with three treatments: T1: cattle manure + pruning of mango (Mangifera indiga) + MB-

4, T2: cattle manure + pruning jurema-preta (Mimosa tenuiflora) + MB-4 and T3: cattle 

manure + pruning mesquite (Prosopis juliflora) + MB-4, and four replications. With 

organic compounds produced experiment was conducted at greenhouse, with four 

treatments and five repetitions, the Department of Energy Nuclear - UFPE to assess the 

accumulation of nutrients by corn. In the second, we assessed the additions of gliricidia 

biomass as a source of organic N and MB-4 as a source Ca and Mg in the composting of 

pruning mango with cattle manure and its effect on the maturation period and final 

quality of the organic compounds. For this, the experiment was carried out  in the yard 

of composting on the farm Tamanduá - PB, in the months from May to August 2009, 

with piles of composting of 100 kg in the conical shape in a randomized design with 

four treatments: T1: cattle manure + pruning mango, T2: cattle manure + pruning 

mango + biomass of gliricidia, T3: cattle manure + pruning mango + biomass of 

gliricidia +MB-4 and T4: cattle manure + pruning mango + MB-4, and four 

replications. In order to test the quality of the organic compounds produced by a test 

conducted in a greenhouse at the Department of Energy Nuclear - UFPE, with five 

treatments and five replications, using the corn plant as an indicator of nutrient uptake. 

The results of the first chapter indicated that the time of maturation of organic 



 

 

compounds for the different waste pruning plants, pruning of mango trees and mesquite 

was 90 days, and the compound that had the highest average levels of total N, P, K, Ca 

and Mg was produced with pruning mesquite, cattle manure and MB-4 and higher 

accumulation of nutrients by corn in greenhouse test was observed when fertilized with 

organic compost made from mango pruning, manure and MB-4. The results of the 

second chapter demonstrated that the addition of biomass of gliricidia and rock powder 

MB-4 in the composting of pruning of mango and cattle manure did not affect time of 

maturation of organic compounds, the organic compound that had the highest total 

concentrations of N, P, K, Ca and Mg was produced with mango pruning, manure and 

biomass of gliricidia and the highest N, P, K, Ca and Mg in the corn plant in the 

greenhouse.  

Keywords: Composting, organic waste; recycling of nutrients; organic agriculture  
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INTRODUÇÃO GERAL 

A região semiárida nordestina abrange uma área de 10
6
 km

2
, compreendendo 17 

das 20 grande unidades de paisagem e 105 das 172 unidades geoambientais sugeridas 

pelo levantamento agroecológico do Nordeste (SILVA et al., 1994; SAMPAIO e 

MENEZES, 2002, SALCEDO e SAMPAIO, 2008). Compreende oito dos nove estados 

do nordeste brasileiro, e possui clima característico de regiões semiáridas com escassez 

e irregularidade de chuvas e elevadas temperaturas ambientais. A produção 

agropecuária na região é caracterizada pela pequena e média propriedade e o sistema 

predominante de uso da terra é o itinerante, baseado principalmente na derrubada, 

queima, cultivo por alguns anos e abandono por períodos variáveis de pousio, com 

regeneração das espécies nativas (SAMPAIO et al., 2009).    

A atividade agropecuária é a principal fonte de renda para milhões de famílias na 

região semiárida do Nordeste do Brasil. Esta atividade é geradora de grande quantidade 

de biomassa, resíduos animais e agrícolas, que, em parte, é aproveitada nas propriedades 

rurais. O manejo das diferentes fontes de biomassa é de fundamental importância para 

manutenção da qualidade de vida das populações desta região (MENEZES et al., 2005). 

Dentre as possíveis utilizações desta biomassa residual pode-se destacar a produção de 

compostos orgânicos, através do processo de compostagem. Entretanto, as 

características físicas, químicas e biológicas das biomassas residuais agrícolas são 

altamente diversificadas. A quantidade e qualidade variam de acordo com a origem da 

biomassa residual, assim se faz necessário o conhecimento das diferentes biomassas 

para verificar qual o melhor processo para o reaproveitamento da matéria orgânica 

(REIS, 2005).   

A compostagem pode ser definida como um processo aeróbico de decomposição 

microbiológica da matéria orgânica por diferentes populações de micro-organismos, que 

resulta em um produto humificado denominado composto orgânico (KIEHL, 1985, 

BUENO et al., 2008). O produto oriundo da compostagem é importante para a 

sustentabilidade do semiárido nordestino, uma vez que os sistemas de produção, 

geralmente são fortemente limitados pela baixa disponibilidade de nutrientes no solo 

principalmente N e P (SAMPAIO et al., 1995). A aplicação de doses elevadas de 

compostos orgânicos pode aportar quantidades importantes de nutrientes para a 

melhoria da fertilidade dos solos da região, afetando diretamente a produtividade 

vegetal. 
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Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de diferentes fontes de 

biomassa residual, como matérias-primas para a produção de compostos orgânicos no 

Nordeste do Brasil. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção da dissertação discute questões fundamentais do processo de 

compostagem e apresenta as biomassas a serem estudadas. 

 

PROCESSO DE COMPOSTAGEM 

 

A ciclagem de nutrientes essenciais para as culturas agrícolas, a redução da 

massa e volume dos resíduos de biomassa, a degradação de substâncias tóxicas e 

patogênicas e a conversão dos nutrientes até formas assimiláveis pelas plantas são 

algumas das vantagens que apresenta o processo de compostagem (GOMES, 1998). A 

compostagem pode ser definida como um processo de decomposição microbiológica da 

matéria orgânica por diferentes populações de micro-organismos, resultando em um 

produto humificado (KIEHL, 1985, BUENO et al., 2008). Compostos orgânicos podem 

melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, bem como prover 

nutrientes para o desenvolvimento das plantas.  

A qualidade do composto está diretamente ligada aos teores de nutrientes, ao 

grau de humificação da matéria orgânica, a estabilidade, a presença de compostos 

tóxicos e a higienização obtida durante o processo de compostagem (BERNAL et al., 

2009). Os fatores físico-químicos que afetam significativamente o processo de 

compostagem de resíduos e a qualidade final do composto são, a temperatura, a aeração, 

a umidade, o pH, e a relação C/N das matérias-primas utilizadas no processo (KIEHL, 

1998). Esses fatores quando em condições ótimas e específicas promovem a 

decomposição da matéria orgânica inicial em substâncias húmicas, com propriedades 

diferentes da matéria-prima utilizada na compostagem, como discutido em mais 

detalhes a seguir: 

  

Temperatura 

Durante o processo de compostagem, realizado em condições aeróbicas na 

presença de micro-organismos, as reações bioquímicas que ocorrem na degradação da 

matéria orgânica são em sua maioria exotérmicas, logo existe uma liberação de calor e 
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conseqüente aumento de temperatura do substrato orgânico em decomposição. O perfil 

de temperatura durante a compostagem já é bem conhecido e geralmente é utilizado 

como indicador da atividade microbiana e do processo de compostagem (BERNAL et 

al., 2009). Apesar de a compostagem ser um processo que gera calor, como em todo 

processo biológico existem faixas de temperaturas consideradas ideais para a boa 

condução do processo. A faixa considerada ideal situa-se entre 40 e 65 °C (DE 

BERTOLDI et al., 1983). Para Hassen et al. (2001), os limites de operação da 

temperatura podem ser classificados como: > 55 °C para maximização da sanitização; 

entre 45 – 55 °C para maximização da taxa de decomposição e entre 35 – 45 ° C para 

maximizar a diversidade microbiana. 

 

Umidade  

A umidade na compostagem é um parâmetro fundamental para o bom 

desenvolvimento do processo, uma vez que as reações bioquímicas de decomposição da 

matéria orgânica ocorrem na interface líquida. A faixa considerada ótima para a 

compostagem situa-se no intervalo entre 40 a 60% (KIEHL, 1985) ou entre 50 a 60% 

(GAJALAKSHMI e ABBASI, 2008). Duas considerações acerca da umidade merecem 

atenção: 1) valores de umidade abaixo de 40% no inicio do processo de compostagem 

afetam a taxa de decomposição da matéria orgânica e, por conseqüência aumentam o 

tempo para a estabilização e maturação do composto; e 2) valores de umidade acima de 

60% interferem na difusão de O2 na pilha de compostagem, ocasionando pontos de 

anaerobiose (DAS e KEENER, 1997). Como a compostagem é um processo gerador de 

calor no seu estágio inicial, uma quantidade significativa de água pode ser perdida pela 

evaporação e pela freqüência de revolvimentos, logo dependendo das características do 

processo de compostagem pode ser necessário o uso de água para umedecer as pilhas de 

compostagem (BERNAL et al., 2009). 

 

Aeração  

A aeração, na compostagem, afeta as taxas de decomposição da matéria 

orgânica, uma vez que controla a temperatura, remove o excesso de umidade e CO2 e 

fornece oxigênio para o crescimento biológico (BERNAL et al., 2009). Em estudos 

recentes têm-se intensificado o uso de agentes volumosos nos processos de 

compostagem, tendo como finalidade principal aumentar os espaços para entrada de ar e 

por conseqüência diminuir o tempo de processo na compostagem, através da 
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maximização da decomposição da matéria orgânica (BARRINGTON et al., 2002, 

TIQUIA e TAM, 2002; AHN et al., 2007 e PETRIC e SELIMBASIC, 2008). Os 

principais agentes volumosos utilizados atualmente são as podas vegetais, palhadas de 

cereais e serragem de madeira.  

 

pH  

O valor de pH ideal no processo de compostagem situa-se na faixa entre 5,5 a 

8,0 (DE BERTOLDI et al., 1983; KIEHL, 1985). O comportamento do pH no processo 

de compostagem também é utilizado como indicador do desenvolvimento, no início do 

processo de compostagem, onde ocorre a degradação de substâncias simples de carbono 

ocasionando uma diminuição do pH pela liberação de ácidos orgânicos (ácidos acético, 

butírico e propiônico) na pilha de compostagem, a medida que o processo evolui para a 

estabilização e maturação dos compostos o pH aumenta para valores acima de 8,0 

(KIEHL, 1985). Destaca-se que valores de pH > 7,5 combinados com baixos teores de 

umidade e altas temperaturas podem maximizar as perdas nitrogênio pela volatilização 

da amônia (HENRY et al., 1999). 

   

Relação C/N  

O equilíbrio nutricional para o bom desenvolvimento do processo de 

compostagem pode ser mensurado em parte pela adequada relação C/N na pilha. Os 

micro-organismos responsáveis por decompor a matéria orgânica presente nos resíduos 

a serem compostados exigem uma fonte de energia (C orgânico degradável) e uma fonte 

para síntese de proteínas (Nitrogênio). A relação C/N considerada ideal para o processo 

de compostagem situa-se na faixa de 25-35 (KIEHL, 1985, BISHOP e GODFREY, 

1983, HAMADA et al., 1998). Altas relações C/N podem tornar o processo muito lento 

pelo excesso de carbono orgânico e escassez de N para os micro-organismos, e uma 

relação C/N muito baixa pode acarretar excesso de N por unidade de C orgânico 

degradável, formando N inorgânico em excesso o que ocasiona perdas de N por 

volatilização da NH3 ou por lixiviação do NO3
-
 da massa de compostagem (BERNAL et 

al., 2009). Os estudos direcionados para corrigir altas relações C/N, como na 

compostagem de resíduos de podas vegetais (C/N = 45), geralmente utilizam uma fonte 

de N para estreitar a relação C/N e diminuir o tempo de compostagem (REIS, 2005). 

Para a compostagem de resíduos de baixa relação C/N, como dejetos e estercos animais 
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(C/N = 20/1), adicionam-se agentes volumosos que aumentam a quantidade de C-

orgânico degradável e melhoram a aeração do processo (WONG et al., 2001). 

 

Resíduos orgânicos utilizados na compostagem  

A compostagem tem sido utilizada para tratar diversos resíduos provenientes das 

atividades agropecuárias, agroindustriais e industriais. Por exemplo, Vitorino e Pereira 

(1996) estudaram a compostabilidade dos resíduos da agroindústria sucroalcooleira; 

Malheiros e Paula Junior (1997) trabalharam com resíduos agroindustriais, esterco 

bovino, torta de filtro e casca de pínus e resíduo de lã de carneiro; Decarli (1999) 

utilizou resíduos provenientes de abatedouros, constituídos de víceras e descartes do 

abate de suínos e bovinos; Ausina et al. (2000) trabalharam a compostagem de materiais 

orgânicos, casca de café, fino de carvão vegetal, casca de arroz, serragem de madeira, 

bagaço de cana-de-açúcar e sabugo de milho triturado com água residuária da 

suinocultura; Silva et al. (2000) estudaram o processo de compostagem com carcaças de 

frango e cama de aviário; Costa et al. (2005) estudaram a compostagem de resíduos da 

desfibrilação do algodão com esterco bovino e rúmem animal; Silva et al. (2008) 

avaliaram a compostagem aeróbica conjugada de lodo de tanque séptico com resíduos 

sólidos vegetais; Brito et al. (2008) estudaram as transformações da matéria orgânica e 

do N durante a compostagem da fração sólida do chorume bovino; Costa et al. (2009) 

avaliaram a co-compostagem de resíduos de frigorífico combinados com palha de trigo 

e serragem de madeira e Bernal et al. (2009) revisaram a compostagem de estercos 

animais e os critério químicos para avaliar a maturidade e qualidade dos compostos 

orgânicos. 

Esse conjunto de estudos realizados com diferentes tipos de biomassa ilustra a 

complexidade do processo de compostagem e a necessidade de realizarem-se pesquisas 

específicas para a otimização do manejo da biomassa residual em diferentes situações. 

 

CARACTERÍSTICAS DAS BIOMASSAS RESIDUAIS E PÓS DE ROCHAS 

UTILIZADAS NESTE ESTUDO 

 

O esterco animal é provavelmente a biomassa residual agrícola mais comumente 

utilizada em propriedades rurais na região semiárida do Nordeste do Brasil. Geralmente, 

o esterco produzido pelos animais e acumulado nos currais é utilizado na própria 

propriedade ou vendido para uso como adubo orgânico. Entretanto, a qualidade do 
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esterco gerado é geralmente de baixa qualidade, devido principalmente à baixa 

concentração e disponibilidade de N, o que pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento 

de culturas agrícolas adubadas com esse material. Além disso, a quantidade de esterco 

produzida nas propriedades é geralmente insuficiente para adubar as áreas agrícolas 

(GARRIDO et al., 2008). Sendo assim, outras fontes de biomassa são necessárias para 

aumentar a qualidade e quantidade de biomassa disponível para adubação em 

propriedades rurais na região.  

Os tratos culturais para manutenção das áreas de cultivos de manga e pastagem 

na região Nordeste geram grandes quantidades de resíduos, através de podas freqüentes, 

no caso das mangueiras, e destocas, no caso do manejo de áreas de pastagem. Estes 

resíduos geralmente apresentam grandes quantidades de C nas folhas (42% e 41%) e 

nos galhos (39% e 41%), para algaroba e jurema-preta, respectivamente (ALVES et al., 

2008). Os resíduos de podas geralmente apresentam grande quantidade de materiais 

orgânicos biodegradáveis que servem para o fornecimento de energia para os micro-

organismos e possuem função importante na compostagem como resíduos estruturantes, 

absorvedores de umidade e balanceadores da relação C/N (FERNANDES e SILVA, 

1999).  

A Gliricidia sepium é uma espécie vegetal da família Leguminosae, oriunda da 

América Central, é uma fixadora de nitrogênio e tem sido utilizada para diferentes 

propósitos, como cercas vivas, na alimentação animal e como fonte de N em sistemas de 

adubação orgânica. É uma planta resistente a condições de secas e solos poucos férteis 

(MUNDUS, 2006), porém não tem sido utilizada em processos de compostagem 

(MARIN et al., 2007). 

O uso de pós de rochas em processos de compostagem tem sido relatado, 

principalmente em sistemas que adotam o modelo de produção orgânica. Os pós de 

rochas mais utilizados são o MB-4 como fonte de Ca e Mg (PINHEIRO e BARRETO, 

1996) e as rochas fosfatadas e termofosfatos como fonte de fósforo e enxofre. Lima et 

al. (2009) estudaram a compostagem de resíduos da produção do biodiesel com 

enriquecimento mineral, os pós de rochas utilizados foram micaxisto, serpentinita e o 

fosfato natural. Os resultados demonstraram o potencial de enriquecimento dos 

compostos produzidos em termos de nutrientes como P, K, Ca e Mg, contudo, os 

autores destacam que a disponibilidade dos nutrientes para as plantas depende da 

dinâmica de decomposição dos materiais orgânicos e da própria solubilidade dos pós de 

rochas. 
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RESUMO 

Em sistemas ecológicos de produção agrícola, o manejo do solo é considerado 

de vital importância, pois permite um melhor equilíbrio entre a biota e a ciclagem de 

nutrientes dentro da propriedade rural. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de 

resíduos de podas de diferentes espécies arbóreas sobre a qualidade e o tempo de 

maturação dos compostos orgânicos produzidos com esterco bovino em um sistema 

orgânico de produção agrícola na região semiárida nordestina. O estudo foi realizado no 

pátio de compostagem da Fazenda Tamanduá, localizada no município de Santa 

Terezinha – PB, onde foram construídas pilhas no formato cônico de 100 kg em 

delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos, T1: 40 kg de esterco 

bovino + 57,43 kg de poda de mangueira + 2,57 kg de MB-4; T2: 40 kg de esterco 

bovino + 57,43 kg de poda de jurema-preta + 2,57 kg de MB-4; e T3: 40 kg de esterco 

bovino + 57,43 kg de poda de algaroba + 2,57 kg de MB-4, com quatro repetições. Os 

compostos orgânicos produzidos foram testados em nível de casa de vegetação com 

delineamento inteiramente casualizado, utilizando-se planta de milho como indicadora 

de acúmulo de nutrientes. Ao final de 90 dias de compostagem, o composto orgânico 

produzido na mistura de poda de algaroba, esterco bovino e MB-4 apresentou os 

maiores teores totais médios de N, P, K, Ca e Mg, correspondentes a 16,25, 4,43, 8,5, 

15,25 e 6,0 g.kg
-1

, respectivamente e relação C/N = 11,09. Os maiores acúmulos de N, 

P, K, Ca e Mg pela planta de milho foram observados quando se utilizou a adubação 

com composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e MB-4. 

 

Palavras-chaves: Podas de arbóreas, compostagem, pó de rocha, adubação orgânica. 
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UTILIZATION OF PRUNING WASTE AND CATTLE MANURE FOR 

PRODUCTION OF ORGANIC COMPOUNDS IN THE REGION SEMIARID NE 

OF BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 

In ecological systems of agricultural production, soil management is considered of vital 

importance as it provide a better balance between the biota and nutrient cycling within 

the farm. The aim of this work was to evaluate the effects of addition of pruning waste 

of different tree species on the quality and time of maturation of organic compounds 

produced from cattle manure and rock powder MB-4 in an organic system of farming in 

the semi-arid northeastern. The study was conducted at the composting area of farm 

Tamanduá, located in Santa Terezinha – PB, where piles were constructed of 100 kg in 

a randomized design with three treatments, T1: 40 kg of cattle manure + 57,43 kg of 

pruning mango + 2,57 kg MB-4; T2: 40 kg of cattle manure + 57,43 kg of pruning 

jurema-preta + 2,57 kg MB-4 e T3: 40 kg of cattle manure + 57,43 kg of pruning 

algaroba + 2,57 kg MB-4; e four repetitions. The organic compounds produced were 

tested in an experimental randomized design in greenhouse using the corn plant as an 

indicator of nutrient accumulation. The organic compost produced in the mixture of 

pruning of algarroba, cattle manure and MB-4 had the highest average total contents of 

N, P, K, Ca and Mg, 16,25, 4,43, 8,5, 15,25 and 6,0 g.kg
-1

, respectively and C/N ratio = 

11,09. The highest accumulations of N, P, K, Ca and Mg in the corn plant were 

observed in the plots fertilizer with compost produced from the mixture of pruning 

mango, cattle manure and MB-4. 

 

KEYWORDS: pruning vegetable, composting, maturation, rock powder MB-4. 
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INTRODUÇÃO 

Em sistemas ecológicos de produção agrícola, o manejo do solo é considerado 

de vital importância, pois permite um melhor equilíbrio entre a biota e a ciclagem de 

nutrientes dentro da propriedade rural. Dentre as estratégias de manejo do solo adotadas 

nesses sistemas de produção estão à redução do uso de máquinas agrícolas e o uso de 

adubos verdes, plantas de cobertura, estercos e, principalmente, de compostos orgânicos 

(PRIMAVESI, 1988; ALTIERE, 1991, COSTA, 2001, DAROLT, 2002).  

Os solos da região nordeste do Brasil apresentam uma grande variabilidade 

quanto à sua morfologia e, conseqüentemente, quanto às suas características químicas e 

físicas, mas geralmente estes solos são pobres em nutrientes, principalmente quanto à 

disponibilidade de nitrogênio e fósforo (SAMPAIO et al., 1995). O uso de fertilizantes 

minerais para corrigir a fertilidade do solo apresenta um custo elevado para os 

agricultores, em especial para a agricultura nordestina que se caracteriza pela pequena 

propriedade, o que geralmente inviabiliza a compra de insumos agrícolas.  

Com isso, a agricultura nordestina se utiliza fortemente de fontes orgânicas de 

nutrientes para realizar a adubação do solo, sendo principalmente utilizados estercos 

provenientes da criação de animais, como os bovinos, ovinos e caprinos (MUNDUS et 

al., 2008; SILVA e MENEZES, 2007) e restos de culturas vegetais, como palhas e 

podas de leguminosas (MARIN et al., 2007; PRIMO et al., 2010). Deve-se destacar que 

o manejo adequado dos resíduos orgânicos pode evitar possíveis contaminações por 

micro-organismos patogênicos e a imobilização de nutrientes disponíveis no solo. Para 

isso, o processo de compostagem apresenta-se como uma ferramenta importante para os 

agricultores nordestinos, pois apresenta baixo custo e, se adequadamente conduzido, 

diminui a contaminação do solo e das culturas, além de atuar como condicionador da 

fertilidade dos solos. 

A utilização de compostos orgânicos aplicados ao solo promove melhorias nas 

características físicas, químicas e biológicas do solo, e também atua no fornecimento de 

nutrientes essenciais às plantas. Dentre esses nutrientes, o nitrogênio merece atenção 

especial, dado que é o elemento que mais limita o crescimento e desenvolvimento 

vegetal nos diversos ecossistemas terrestres (ABER et al., 1989, NADELHOFFER et 

al., 1999), inclusive na região Nordeste do Brasil. A compostagem contribui para o 

aumento da disponibilidade de nitrogênio dos adubos orgânicos, através da redução da 

relação carbono-nitrogênio (C/N) no decorrer do processo de decomposição. Relações 
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C/N em torno de 17:1 para compostos orgânicos favorecem a disponibilidade de 

nitrogênio após a incorporação ao solo nas áreas de produção agrícola (KIEHL, 1985). 

É interessante ressaltar que na região semiárida algumas propriedades rurais, a 

depender da sua atividade principal produzem uma grande quantidade de resíduos 

orgânicos que podem ser reciclados e reaproveitados como compostos orgânicos. 

Aspectos importantes quanto à viabilidade do uso de compostos orgânicos em 

propriedades rurais no semiárido devem ser levados em consideração, entre eles, 

destacam-se: o tempo de processo para a produção do composto orgânico, que poderá 

ter influencia em capital empregado e mão de obra do agricultor, e a qualidade do 

composto orgânico produzido, ou seja, o grau de maturação e a concentração de 

nutrientes.   

Dado o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de resíduos de 

podas de diferentes espécies arbóreas, (mangueiras, jurema-preta e algaroba), sobre a 

qualidade e o tempo de maturação dos compostos orgânicos produzidos com esterco 

bovino em um sistema orgânico de produção agrícola na região semiárida nordestina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da área de estudo 

 

A Fazenda Tamanduá localiza-se no município de Santa Terezinha, estado da 

Paraíba, mais precisamente no Sertão das Espinharas a 7° ao sul do equador com uma 

altitude média de 240 metros. O clima é característico das regiões tropicais semiáridas, 

com chuvas anuais médias de 730,4 ± 290,4 (SILVA et al., 2009). A fazenda destaca-se 

no cenário nacional pela produção de mangas, queijos, frutas desidratadas, atividade 

pecuária no sistema orgânico-biodinâmico. Os resíduos agropecuários gerados por essas 

diversas atividades, incluindo biomassa vegetal proveniente de podas e destoca de 

pastos, além de esterco bovino, é destinado à produção de compostos orgânicos 

(FAZENDA TAMANDUÁ, 2010, comunicação interna, Patos – PB).  

 

Coleta e caracterização das amostras 

 

O processo de compostagem é conduzido durante todo a ano na Fazenda 

Tamanduá, e a coleta das amostras de podas de jurema-preta , algaroba e poda da manga  
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foram realizadas no momento de preparação destas matérias primas, no qual consiste na 

trituração das podas vegetais e acondicionamento nos caminhões para transporte. Foram 

realizadas amostragens em cinco pontos do caminhão e homogeneizadas para remoção 

de uma amostra representativa de aproximadamente 5 kg. O esterco bovino utilizado foi 

proveniente do curral da própria fazenda.  A caracterização dos materiais foi realizada 

no laboratório de Fertilidade de Solos do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Em preparação para a análise química, as amostras foram misturadas, secas em 

estufa a 65°C por 72 h e moídas, quando então sub-amostras foram retiradas para 

digestão com ácido sulfúrico e água oxigenada. Nos extratos de digestão foram 

determinados N, P, K, Ca, e Mg. O N foi dosado através do processo de destilação 

(BREMMER e MULYANEY, 1982); o P, por colorimetria (THOMAS et al., 1967); o 

K,  por fotometria de chama; e Ca e Mg por espectrometria de absorção atômica 

(EMBRAPA, 1999). O C total foi quantificado via oxidação úmida (SNYDER e 

TROFYMAW, 1984). 

 

Experimento de compostagem 

 

O experimento de compostagem foi conduzido nos meses de janeiro a abril de 

2008, no pátio de compostagem da Fazenda Tamanduá - PB. Foram construídas pilhas 

de 100 kg com os diferentes resíduos de podas vegetais e esterco bovino (Tabela 1). 

Como insumos para fornecimento de Ca e Mg foram adicionados 2,57 kg de MB-4 em 

todos os tratamentos. O MB-4 consiste em um pó de rocha com 39,73 % de SiO2, 7,10 

% de Al2O3, 6,86 % Fe2O3, 5,90 % CaO, 17,82 % de MgO, 1,48 % Na2O, 0,84 % K2O, 

0,075 % P2O5, 0,18 % de S e traços de Mn, Cu, Co e Zn (PINHEIRO e BARRETO, 

2005). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três tratamentos 

e quatro repetições. A caracterização química dos resíduos orgânicos utilizados na 

compostagem está ilustrada na tabela 2. 
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Tabela 1: Descrição dos tratamentos do experimento de compostagem de podas 

vegetais, esterco bovino e MB-4 no semiárido do NE do Brasil. 

Tratamentos Esterco 

bovino (kg) 

Poda 

mangueiras 

(kg) 

Poda jurema-

preta (kg) 

Poda algaroba 

(kg) 

MB-4 (kg) 

T1 40 57,43   2,57 

T2 40  57,43  2,57 

T3 40   57,43 2,57 

      

 

O acompanhamento do processo de compostagem foi realizado através de 

análises quinzenais da relação C/N da pilhas, do pH em água (1:2,5) e umidade por 

gravimetria (KIEHL, 2002) e determinação diária da temperatura das pilhas utilizando-

se termômetros digitais. Os revolvimentos foram realizados quinzenalmente, nos 

primeiros dois meses de processo, no ato de revolvimento foi realizada a umidificação 

das pilhas de acordo com os teores de umidade. Os teores de macronutrientes foram 

determinados ao final do processo de compostagem no laboratório de Fertilidade de 

Solos do Departamento de Energia Nuclear-UFPE.  

Os dados de teores de macronutrientes e relação C/N dos compostos orgânicos 

foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias foi realizada pelo 

teste de Tukey a 5 % de significância, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 

2003). 

 

Tabela 2: Caracterização química dos resíduos de podas vegetais e esterco bovino 

utilizados na compostagem na região semiárida do NE do Brasil. 

 Nutrientes  
Biomassa N P K C C/N  

-----------------------g.kg
-1

------------------------ 

Poda manga 9,3* 0,5 7,9 392,1 42,0 

Poda jurema 11,9 0,3 5,1 423,3 35,5 

Poda algaroba 7,8 1,2 15,9 387,3 49,7 

Esterco bovino 9,0 2,4 10,2 162,5 18,1 

*Valores médios n=3 
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Ensaio em casa de vegetação para avaliação da qualidade nutricional dos compostos  

 

O potencial de fornecimento de nutrientes pelos compostos orgânicos nos 

diferentes tratamentos foi determinado através de um ensaio em casa-de-vegetação 

pertencente ao Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco. O solo utilizado foi um Neossolo Flúvico de textura arenosa, coletado na 

camada de 0-20 cm, na Estação Agroecológica Vila Maria Rita no município de 

Taparoá - PB. Para fins de caracterização física e química descrita pela EMBRAPA 

(1999), uma sub-amostra do solo foi enviada para a UFLA (Universidade Federal de 

Lavras) e apresentou os seguintes resultados: pH (H2O) = 8,1; d = 1,25 g.cm
-3

; areia = 

538 g.kg
-1

; silte = 191  g.kg
-1

; argila = 271 g.kg
-1

; H+Al = 0,5 cmolc.kg
-1

; Na = 0,9 

cmolc.kg
-1

; Ca = 8,9 cmolc.kg
-1

; Mg = 1,8 cmolc.kg
-1

; K = 0,7 cmolc.kg
-1

; N = 600 

mg.kg
-1

; P-total = 366,8 mg.kg
-1

 e P-Melich-1 = 121,4 mg.kg
-1

. 

Nos vasos plásticos contendo 1 kg de solo seco ao ar e peneirado em malha de 4 

mm, foram semeadas três sementes de milho da variedade “pontinha” e após 15 dias foi 

realizado o desbaste, deixando-se apenas uma planta por vaso. O ensaio foi conduzido 

em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco repetições. 

Os tratamentos utilizados foram: (T0) sem adição de composto orgânico, (T1) adição de 

composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e MB-4, (T2) 

adição de composto orgânico produzido com poda de jurema-preta, esterco bovino e 

MB-4 e (T3) adição de composto orgânico produzido com poda de algaroba, esterco 

bovino e MB-4. A dose equivalente utilizada, calculada de acordo com a densidade do 

solo para a adubação foi de 15 t ha
-1

 para todos os compostos orgânicos (6 g por vaso). 

A umidade do solo foi mantida através de rega diária e após 45 dias depois da 

semeadura foi realizada a colheita do milho, onde a parte aérea foi levada a estufa de 

circulação forçada de ar a 65 °C por 72 h, para a determinação da matéria seca. 

Para determinação dos nutrientes no material vegetal foram digeridas sub-

amostras com ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio (THOMAS et al., 1967). Nos 

extratos gerados foi quantificado o N através do processo de destilação segundo 

BREMMER e MULYANEY (1982); o P, por colorimetria (THOMAS et al., 1967); o 

K,  por fotometria de chama; e Ca e Mg por espectrometria de absorção atômica 

(EMBRAPA, 1999).   

A matéria seca e o acúmulo de macronutrientes, determinado pela multiplicação 

do teor de nutriente na planta e o teor de matéria seca (FAGERIA, 1998), pelo milho 
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foram submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a 

5 % de significância, utilizando o programa SISVAR (FERREIRA, 2003). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evolução da temperatura no processo de compostagem foi muito semelhante 

para todos os tratamentos estudados (Figura 1). Após a montagem das pilhas ocorreu 

um aumento da temperatura para todos os tratamentos, sendo a temperatura máxima 

obtida de 66°C para o tratamento T3 que continha poda de algaroba como fonte de 

carbono. A fase de temperatura termofílica iniciou-se a partir do segundo dia de 

compostagem para todos os tratamentos. Nos tratamentos que receberam poda de 

mangueiras (T1) e poda de jurema-preta (T2), a fase termofílica estendeu-se até o 

vigésimo sexto dia de processo, enquanto nas pilhas com poda de algaroba essa fase 

estendeu-se até o quadragésimo primeiro dia de compostagem, possivelmente pela 

maior concentração de nutrientes verificada na poda de algaroba (Tabela 2).  

A elevação da temperatura nas pilhas de compostagem ocorre devido ao fato de 

que as reações químicas envolvidas na decomposição da matéria orgânica são 

exotérmicas. Após 90 dias de compostagem todos os tratamentos apresentaram 

temperaturas próximas a do ambiente (Figura 1), o que já era esperado uma vez que 

após a decomposição da matéria orgânica mais disponível ocorre uma diminuição do 

metabolismo dos micro-organismos (KIEHL, 2002). 

 Em outro estudo, Magalhães et al. (2006) avaliaram a compostagem de bagaço 

de cana-de-açúcar utilizado como filtro de águas residuárias da suinocultura e 

observaram que a evolução da temperatura no estudo foi semelhante ao do presente 

estudo, tendo a fase termofílica ocorrido durante 26 dias desse processo e atingindo 

temperaturas máximas de 65°C. Esses autores destacaram a importância da fase 

termofílica no processo de compostagem para eliminação de microrganismo 

patogênicos presentes nos dejetos suínos. 
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Figura 1: Dinâmica da temperatura ao longo do processo de compostagem de resíduos de podas de 

mangueiras, jurema-preta ou algaroba misturados com esterco bovino e MB-4, na região semiárida 

do NE do Brasil. T1:poda de mangueira, esterco bovino e MB-4; T2: poda de jurema-preta, esterco 

bovino e MB-4 e T3: poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 

A dinâmica do pH durante o processo de compostagem foi semelhante para 

todos os tratamentos (Figura 2). Ocorreu uma diminuição inicial e posteriores aumentos 

para a faixa alcalina. O valor máximo de pH, 9,3 ocorreu para o tratamento T1 com 

poda de mangueiras aos 75 dias de compostagem. Aos 90 dias de processo, foram 

obtidos valores de pH de 8,7, 8,2 e 8,2 para os tratamentos T1, T2 e T3. Vários fatores 

contribuem para as variações do pH no processo de compostagem, no início do processo 

ocorre a liberação de ácidos orgânicos, como o ácido acético, butírico e propiônico, 

como produto da decomposição microbiológica da matéria orgânica que posteriormente 

são convertidos a CO2 e a medida que o processo se desenvolve o pH do composto se 

eleva com o aumento das concentrações de bases na pilha (IYENGAR e BHAVE, 2005; 

KIEHL, 2002).  

Aumentos no pH podem também estar associados com as reações de 

mineralização do N orgânico contidos nos resíduos, uma vez que o N orgânico é 

transformado em N amídico e depois em N amoniacal, o que ocasiona uma elevação do 

pH pela reação alcalina característica do NH3 (KIEHL, 2002). Resultados semelhantes 

foram observados por Brito et al. (2008), que estudaram a compostagem da fração 

sólida do chorume bovino e verificaram que o pH no processo para todos os tratamentos 

avaliados, sempre situou-se na faixa alcalina, indicando uma condução correta do 

processo de compostagem.  
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Figura 2: Evolução do pH ao longo do processo de compostagem de resíduos de podas de mangueiras, 

jurema-preta ou algaroba misturados com esterco bovino e MB-4, na região semiárida do NE do 

Brasil. T1:poda de mangueira, esterco bovino e MB-4; T2: poda de jurema-preta, esterco bovino e 

MB-4 e T3: poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 

O comportamento da umidade nas pilhas de compostagem apresentou, nos 

primeiros 15 dias de processo, reduções em relação aos teores iniciais. Este fato pode 

estar associado às altas temperaturas obtidas durante o estagio inicial do processo e a 

baixa capacidade de retenção de água dos resíduos de podas. Os aumentos verificados 

durante o processo de compostagem estão relacionados com a irrigação das leiras, 

realizadas a cada 15 dias, no ato do revolvimento das pilhas. Os valores finais de 

umidades situaram-se entre 51,3 e 58 % (Figura 3). As umidades finais dos compostos 

produzidos estão acima do recomendado, sendo à faixa considerada ideal que varia de 

25 – 35 % (KIEHL, 1985). 
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Figura 3: Umidade nas pilhas de compostagem preparados a partir de resíduos de podas de mangueiras, 

jurema-preta ou algaroba misturados com esterco bovino e MB-4, na região semiárida do NE do 

Brasil. T1: poda de mangueira, esterco bovino e MB-4; T2: poda de jurema-preta, esterco bovino 

e MB-4 e T3: poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 

Para todos os tratamentos estudados houve aumento relativo de nitrogênio total 

(Nt) nos teores finais para os compostos orgânicos em relação aos valores iniciais, T1 

(11,68 – 15,08 g.kg
-1

), T2 (9,08 – 13,68 g.kg
-1

) e T3 (11,63 – 16,43 g.kg
-1

) (Figura 4). O 

valor máximo de Nt foi observado aos 60 dias de compostagem quando se utilizou poda 

de algaroba como fonte de carbono orgânico. O aumento na concentração de Nt nos 

compostos é decorrente principalmente da liberação de gases, principalmente CO2, e 

vapor de água com a decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos 

(MATOS et al., 1998), retenção de nitrato presente na água precipitada e a fixação 

biológica de nitrogênio atmosférico (KIEHL, 1998). Após 90 dias de compostagem os 

valores de Nt foram: 15,08, 13,68 e 16,43 g.kg
-1

, para os tratamentos T1, T2 e T3, 

respectivamente.  

Os valores de Nt encontrados situam-se próximos aos dos compostos comerciais 

produzidos em climas quentes referidos por Hados e Portnay (1997), que situaram-se 

em torno de 15 g.kg
-1

 e superiores aos valores médios de Nt relatados por Oliveira 

(2008) para compostos orgânicos produzidos na região semiárida do NE do Brasil, que 

situaram-se em torno de 6,89 g.kg
-1

 . Benito et al. (2006) avaliaram as características 

químicas e físicas de 12 compostos produzidos à base de resíduos de poda em Madri e 

também observaram teores médios de Nt em torno de 15 g.kg
-1

. 
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Figura 4: Evolução dos teores de N ao longo do processo de compostagem de resíduos de podas de 

mangueiras, jurema-preta ou algaroba misturados com esterco bovino e MB-4, na região semiárida 

do NE do Brasil. T1: poda de mangueira, esterco bovino e MB-4; T2: poda de jurema-preta, 

esterco bovino e MB-4 e T3: poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 

As relações C/N iniciais médias observadas foram: 32,4, 29,5 e 35,6 para os 

tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. Os resultados indicaram que houve uma 

acelerada decomposição nos primeiros 30 dias de compostagem, o que ocasionou uma 

diminuição acentuada da relação C/N para todos os tratamentos (Figura 5). Segundo 

Peixoto (1988) esta diminuição acentuada da relação C/N inicial ocorre, devido de no 

início da degradação aeróbia dos resíduos orgânicos, os micro-organismos decompõem 

as substâncias mais simples como açucares, proteínas, amidos, etc.  

Após 60 dias de compostagem, os tratamentos apresentavam relações C/N de 

13,1, 14,9 e 11,1 para T1, T2 e T3, respectivamente, indicando uma possível utilização 

destes compostos para uso agrícola, o que poderia ocasionar um menor tempo de 

processo e diminuição nos custos de mão de obra. E, após 90 dias de compostagem o 

valor da relação C/N para os tratamentos foram: 10,9, 13,1 e 11,7 para T1, T2 e T3, 

respectivamente.  

Um dos parâmetros para indicar a maturação de compostos orgânicos é a relação 

C/N do material (KIEHL, 1985), os valores de relação C/N encontrados após 90 dias de 

compostagem indicaram que os tratamentos T1 e T3 estavam maturados, enquanto o 

tratamento T2 ainda não havia alcançado o índice de maturação de C/N =12 (KIEHL, 
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1985). O alto teor de lignina observado para as podas de jurema-preta (27 % e 19 % 

para folha e galho respectivamente) podem explicar a necessidade de um maior tempo 

para a completa maturação do composto produzido com este resíduo (ALVES et al., 

2008). 

 Guerra-Rodrigues et al. (2001) avaliaram a compostagem de esterco suíno com 

resíduos vegetais na Espanha e observaram que o tempo necessário para a maturação 

dos compostos foi de 103 dias. Primo (2009) estudou a compostagem de talos de fumo 

triturados, no estado da Bahia, com adição de esterco bovino, na presença de 

inoculantes, rúmem bovino e Microsep-pó e verificou que com o tempo de 

compostagem de 90 dias os compostos orgânicos atingiram a maturação esperada (C/N 

média em torno de 11:1).  

 

Figura 5: Dinâmica da relação C/N na compostagem de resíduos de podas de mangueiras, jurema-preta, 

algaroba, esterco bovino e MB-4 no semiárido NE Brasil.T1:poda de mangueira, esterco bovino 

e MB-4; T2: poda de jurema-preta, esterco bovino e MB-4 e T3: poda de algaroba, esterco 

bovino e MB-4. 

As concentrações de nutrientes, N, P, K, Ca, Mg e as relações C/N finais estão 

ilustradas na Tabela 3. Houve diferença significativa nos teores de N para os compostos 

orgânicos T1 (composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e 

MB-4) e T3 (composto orgânico produzido com poda de algaroba, esterco bovino e 

MB-4) em relação ao composto orgânico T2 (composto orgânico produzido com poda 

de jurema, esterco bovino e MB-4). Os compostos orgânicos apresentaram similaridade 

para os teores de P e K (Tabela 3). Apesar de que a poda de algaroba apresentou os 

maiores teores desses elementos na composição química em relação a poda de 
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mangueira e jurema-preta, mas o esterco bovino também contribui como fonte de P e K 

(Tabela 2). Para os teores de Ca e Mg houve efeito significativo para os compostos T1 e 

T2, sendo observado o teor de 16,3 e 6,5 g.kg
-1

 para o tratamento T1. As concentrações 

finais de nutrientes nos compostos orgânicos dependem da qualidade da matéria-prima 

utilizada na compostagem, do tipo de enriquecimento mineral utilizado e da dinâmica 

de decomposição dos materiais orgânicos durante o processo de compostagem (KIEHL, 

1985, LIMA et al., 2009).  

Quando comparados com dados da literatura os compostos orgânicos produzidos 

neste experimento demonstraram situar-se em uma faixa intermediária nos teores de 

nutrientes. Resultados superiores aos do presente estudo para os teores de nutrientes 

foram observados por Sediyama et al. (2000) ao avaliarem as concentrações de 

nutrientes em compostos orgânicos produzidos com diferentes resíduos vegetais 

associados com dejetos de suínos, sendo os valores médios de: 26,3 , 16,6, 17,2, 12,6 e 

3,0 g.kg
-1

 para N, P, K, Ca e Mg, respectivamente.  

Em outro estudo, Primo et al. (2010) determinaram a qualidade de compostos 

orgânicos produzidos com resíduos da cultura do fumo adicionados de esterco bovino e 

inoculantes, rúmem bovino e Microsep-Pó (coquetel de micro-organismos) e 

observaram teores médios de N, P,  K, Ca, Mg de 17,2 , 2,0, 24,0, 7,9 e 4,6 g.kg
-1

, 

respectivamente. 

 

Tabela 3: Teores de nutrientes finais na compostagem de resíduos de podas vegetais, 

esterco bovino e MB-4 no semiárido do NE do Brasil. 

Composto 

orgânico 

N P K Ca Mg C/N 

--------------------------g.kg
-1

--------------------------  

T1
**

 15,3 a* 3,3 a 7,0 a 16,3 a 6,5 a 11,0 b 

T2 13,8 b 4,6 a 9,3 a 13,8 b 5,5 b 13,1 a 

T3 16,3 a 4,4 a 8,5 a 15,3 ab 6,0 ab 11,1 b 

Media geral 15,1 4,1 8,3 15,1 6,0 11,7 

CV (%) 6,4 19,3 20,5 5,5 7,9 5,4 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 

% de probabilidade.** T1: composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e MB-

4; T2: composto orgânico com poda de jurema-preta, esterco bovino e MB-4 e T3: composto orgânico 

produzido com poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 

O acúmulo de nutrientes pelo milho cultivado no ensaio em casa-de-vegetação 

foi influenciado quando adubado com os compostos orgânicos (Tabela 4). A adição dos 

diferentes compostos orgânicos em geral proporcionou aumentos nos acúmulos de N, P, 
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K, Ca e Mg em relação ao tratamento testemunha sem adição de adubo orgânico. Os 

maiores acúmulos em ordem decrescente foram observados para os nutrientes K > N > 

Ca > P > Mg, o que contraria estudos de acúmulo de nutrientes pelo milho descritos na 

literatura.  

Cabe ressaltar que o K e o N são os dois elementos requeridos em maiores 

quantidades pela cultura do milho, para complementar seu ciclo vegetativo. Como pode 

ser corroborado por Andrade (1975), que estudou o acúmulo diferencial de nutrientes 

pelo milho e observou que o acúmulo de nutrientes em ordem decrescente foi K > N > P 

> Ca > Mg. Os valores elevados no acúmulo de K, podem ser explicados pelos teores 

elevados verificados no solo utilizado no experimento (K = 0,7 cmolc.kg
-1

) indicados 

pelo acúmulo no tratamento testemunha (T0). Os fatores que podem estar associados 

aos acúmulos elevados de Ca pelo milho nos tratamentos que receberam adubação com 

os compostos orgânicos, 1) teor elevado no solo utilizado no experimento (Ca = 8,9 

cmolc.kg
-1

) 2) teores elevados nos compostos orgânicos adicionados de MB-4 e 3) 

também pode ser oriundo da biomassa das espécies vegetais, uma vez que o Ca é 

constituinte da lamela média da parede celular do tecido vegetal. Resultado semelhante 

no acúmulo de Ca foi observado por Knapik e Angelo (2007) ao estudarem acúmulo de 

nutrientes pelo pessegueiro em substratos enriquecidos com pó de rocha basáltica com 

elevada concentração de Ca. 

 

Tabela 4: Acúmulos de N, P, K, Ca e Mg (mg.planta
-1

) em plantas de milho adubadas 

com os diferentes compostos orgânicos.  

Tratamento N
 

P
 

K
 

Ca
 

Mg
 

MSA
1 

mg.planta-1 g.vaso-1 

T1** 16,9 bc* 4,1 a 98,4 a 11,0 a 2,2 a 2,8 a 

T2 21,0 a 3,3 bc 68,2 c 8,5 ab 1,7 ab 2,0 b 

T3 19,8 ab 3,7 ab 84,7 ab 9,6 a 1,7 a 2,4 ab 

T0 13,5 c 2,7 c 70,0 c 5,9 b 1,1 b 2,0 b 

Media Geral 17,8 3,5 80,3 8,5 1,7 2,3 

CV (%) 10,9 11,0 16,1 17,4 17,3 15,4 

* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 

% de probabilidade.**T1: adição de composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco 

bovino e MB-4; T2: adição de composto orgânico produzido com poda de jurema-preta, esterco bovino e 

MB-4 e T3: adição de composto orgânico produzido com poda de algaroba, esterco bovino e MB-4. 1: 

MAS: matéria seca parte aérea. 
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Os tratamentos T1 e T3 apresentaram os maiores acúmulos de N, P, K, Ca e Mg 

em relação ao tratamento sem adubação orgânica. Os tratamentos adubados com 

composto orgânico T2 e T3 resultaram em incrementos no acúmulo de N pelo milho em 

relação ao tratamento testemunha, sem adubação.  

Os teores médios observados de N na planta de milho (dados não apresentados) 

para todos os tratamentos apresentaram valores reduzidos (6,6 – 9,74 g.kg
-1

), fato que 

pode estar associado com o baixo teor no solo utilizado (N = 0,6 g.kg
-1

). Para o acúmulo 

de P pelo milho, os tratamentos que apresentaram aumentos significativos foram os 

compostos orgânicos T1 e T3 com incrementos de 48,9 e 33,6%, respectivamente, 

comparados com o tratamento testemunha (Tabela 4).  

Para o acúmulo de K pela planta de milho, os tratamentos que apresentaram 

melhor desempenho foram T1 e T3, com incrementos de 40,6 e 21,1%, 

respectivamente, quando comparados ao tratamento testemunha. Para todos os 

tratamentos houve incrementos no acúmulo de Ca e Mg quando comprados ao 

tratamento testemunha sem adubação. Os incrementos de Ca e Mg foram de 85,77, 43,5 

e 48,8% para os tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente, em relação a testemunha 

sem adubação (Tabela 4). 

  

CONCLUSÕES 

 

1. Os compostos orgânicos produzidos com podas de mangueira e algaroba, 

misturados com esterco bovino e MB-4, atingiram a maturação em 90 dias de 

compostagem.  

2. O composto orgânico produzido com poda de algaroba misturado com esterco 

bovino e MB-4 apresentou os maiores teores totais de N, P, K, Ca e Mg. 

3. O acúmulo total de N, P, K, Ca e Mg pelo milho foi maior quando adubado com 

composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e MB-4. 
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ADIÇÕES DE GLIRICÍDIA E MB-4 COMO FONTES DE N, Ca e Mg NA 

COMPOSTAGEM DE PODAS DE ÁRVORES NA REGIÃO SEMIÁRIDA DO 

NE DO BRASIL 

Emmanuel Damilano Dutra e Rômulo Simões Cezar Menezes 

 

Resumo: A disponibilidade de nutrientes para as culturas agrícolas pode ser contornada 

com uma melhor ciclagem de nutrientes, através da reciclagem dos resíduos orgânicos 

presentes nas propriedades rurais na região semiárida, como os estercos animais e 

resíduos vegetais. Um dos problemas geralmente encontrados são a baixa concentração 

de N e outros nutrientes essenciais nos resíduos de biomassa presentes nas propriedades, 

o que pode afetar a qualidade e tempo de maturação dos compostos orgânicos. O 

objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos das adições de biomassa de gliricidia, como 

fonte de N orgânico, e do MB-4, como fonte de Ca e Mg, sobre o tempo de maturação e 

potencial de fornecimento de nutrientes por composto orgânico produzido a partir de 

poda de mangueira e esterco bovino na região semi-árida do NE do Brasil. O estudo foi 

realizado em duas etapas, a primeira foi no pátio de compostagem da Fazenda 

Tamanduá, localizada no município de Santa Terezinha – PB, onde foram construídas 

pilhas de 100 kg no formato cônico em delineamento inteiramente casualizado com 

quatro tratamentos (T1: 40 kg de esterco bovino + 60 kg de poda de mangueira; T2: 40 

kg de esterco bovino + 50 kg de poda de mangueira + 10 kg de biomassa de gliricídia; 

T3: 40 kg de esterco bovino + 49 kg de poda de mangueira + 10 kg de biomassa de 

gliricídia + 1 kg de MB-4; T4: 40 kg de esterco bovino + 49 kg de poda de mangueira + 

1 kg de MB-4)  e quatro repetições. Em uma segunda etapa, os compostos orgânicos 

produzidos foram testados e um ensaio com delineamento inteiramente casualizado em 

casa de vegetação utilizando-se da planta de milho como indicadora da disponibilidade 

de nutrientes. O composto orgânico produzido com adição de biomassa de gliricídia 

apresentou os maiores teores totais médios de N, P, K, Ca e Mg, 12,05, 3,60, 7,21, 7,25 

e 3 g.kg
-1

, respectivamente e  a menor relação C/N (13,97). Os maiores acúmulos de N, 

P, K, Ca e Mg pela planta de milho foram observados quando da adubação com 

composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e biomassa de 

gliricídia. A adição de biomassa de gliricídia não afetou significativamente o tempo de 

maturação dos compostos. 

 

Palavras-chaves: Resíduos de podas de mangueira; pó de rocha; adubação orgânica;  
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ADDTIONS OF GLIRICIDIA AND MB-4 AS SOURCES OF N, Ca AND Mg IN 

COMPOSTING PRUNING OF TREES IN THE SEMIARID REGION OF NE 

BRAZIL 

 

ABSTRACT 

Abstract: The availability of nutrients for crops may be optimized through the 

recycling of or ganic residues within farms, such as animal manure and crop residues. 

However, one of the problems faced when managing these residues is the low 

concentration of N and other essential nutrients, which may affect the quality and 

maturation time of the organic composts produced.  The objective of this study was to 

evaluate the effects of the additions of gliricídia prunings, as a source of N, and MB-4, 

as a source of Ca and Mg, on the quality and maturation time of composts prepared with 

mango prunings and cattle manure in the semi-arid region of NE Brazil. The study was 

conducted in the Tamanduá Farm, located in the municipality of Santa Teresinha, 

Paraíba. The compost piles were conic shaped, with 100 kg and arranged in a 

completely randomized design with four treatments (T1: 40 kg of cattle manure + 60 kg 

of mango prunings; T2: 40 kg of cattle manure + 50 kg of mango prunings + 10 kg of 

gliricídia prunings; T3: 40 kg of cattle manure + 50 kg of mango prunings + 10 kg of 

gliricídia prunings + 1 kg of MB-4; T4: 40 kg of cattle manure + 50 kg of mango 

prunings + 1 kg of MB-4) and four replications. The composts produced were tested in 

a green-house study where maize was used as an indicator of soil nutrient availability 

after application of the different composts. The compost produced with the addition of 

gliricídia prunings presented the highest average contents of N, P, K, Ca and Mg (12.05, 

3.60, 7.21, 3.0 g.kg
-1

, respectively) and the lowest C to N ratio (13.97). The highest 

accumulation of nutrients by maize were observed after application of the compost 

produced with mango prunings, cattle manure and gliricídia. The addition of gliricídia 

did not have a significant effect on the maturation time of the composts. 

 

 

Key-words: Tree prunings; ground rock; composting.  
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INTRODUÇÃO 

Os sistemas de produção agrícola na região semiárida do nordeste do Brasil são 

limitados pela escassez e irregularidade das precipitações pluviométricas, pela alta 

evapotranspiração e por apresentar solos com baixa fertilidade natural, principalmente 

em termos de nutrientes como o nitrogênio e o fósforo (SAMPAIO et al., 1995; 

MENEZES e SILVA, 2008). Dentre os fatores citados como limitantes da produção 

agrícola no semiárido, a disponibilidade de nutrientes para as culturas agrícolas pode ser 

contornada com uma melhor ciclagem de nutrientes, através da utilização dos resíduos 

orgânicos presentes nas propriedades, como estercos animais e resíduos vegetais 

(TIESSEN et al., 1998). 

Um dos principais processos utilizados na reciclagem de resíduos orgânicos nas 

propriedades rurais é a compostagem (PRIMO et al., 2010), que consiste na 

decomposição microbiológica da matéria orgânica por diferentes populações de micro-

organismos, em ambiente aeróbico, resultando em um produto humificado denominado 

composto orgânico (KIEHL, 1985, BUENO et al., 2008). Os fatores que controlam o 

processo de compostagem são a temperatura, a umidade, o pH, a aeração e a relação 

C/N dos resíduos orgânicos (KIEHL, 2002). 

Como exemplo de aproveitamento dos resíduos orgânicos na região semiárida 

do NE do Brasileiro, tem-se a Fazenda Tamanduá, situada na região do semiárido 

nordestino, no município de Santa Terezinha - PB adota o sistema de produção 

orgânico-biodinâmico. Como fontes de carbono para a produção dos compostos 

orgânicos na Fazenda Tamanduá, utilizam-se principalmente o material oriundo de 

podas de três espécies arbóreas presentes em abundância na propriedade: 1) mangueiras; 

2) jurema-preta; e 3) algaroba. A biomassa destas três espécies é obtida nas diferentes 

atividades da empresa. A poda das mangueiras (Mangifera indiga L) é atividade de 

manejo anual das áreas irrigadas. No caso da jurema-preta (Mimosa tenuiflora Benth) e 

da algaroba (Prosopis juliflora (SW) DC), a biomassa obtida é gerada durante a destoca 

das áreas de pastagem habitadas por essas duas espécies.  

 Uma questão de fundamental importância para a produção de compostos 

orgânicos são as concentrações de nutrientes nos materiais utilizados como matéria 

prima, pois podem afetar tanto o processo de compostagem, quanto a qualidade final do 

composto produzido. A relação C/N da biomassa das arbóreas é relativamente alta, 

portanto é necessária a adição de N às pilhas para estreitar a relação para valores 

próximos a 30/1 (KIEHL, 1985). Uma vez que o sistema de produção orgânico não 
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permite o uso de fertilizantes minerais, como uréia e superfosfatos, a adição de 

biomassa da Gliricidia sepium pode ser uma estratégia viável para o suprimento de N 

para as pilhas de composto, dado que a gliricídia é uma leguminosa arbórea adaptada às 

condições da região semiárida e capaz de promover a fixação de grandes quantidades de 

N2 atmosférico (MARIN et al., 2007)  

Além do nitrogênio, a qualidade dos compostos orgânicos pode ser melhorada 

aumentando-se a disponibilidade de outros macronutrientes através da adição de rochas 

moídas, as quais, por sua vez, podem ser mais rapidamente solubilizadas ao serem 

submetidas ao processo de compostagem. Na região Nordeste, o MB-4 é uma das 

rochas utilizadas como fonte de Ca, Mg e micronutrientes (DUTRA et al., 2009).  

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos das adições de biomassa de 

gliricidia, como fonte de N orgânico, e do MB-4, como fonte de Ca e Mg, sobre o 

tempo de maturação e potencial de fornecimento de nutrientes por composto orgânico 

produzido a partir de poda de mangueira e esterco bovino na região semiárida do NE do 

Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da área de estudo 

A Fazenda Tamanduá localiza-se no município de Santa Terezinha, estado da 

Paraíba, mais precisamente no Sertão das Espinharas a 7° ao sul do equador com uma 

altitude média de 240 metros. O clima é característico das regiões tropicais semiáridas, 

com chuvas anuais médias de 730,4 ± 290,4 (SILVA et al., 2009). A fazenda destaca-se 

no cenário nacional pela produção de mangas, queijos, frutas desidratadas, e atividade 

pecuária no sistema orgânico-biodinâmico. Os resíduos agropecuários gerados por essas 

diversas atividades, incluindo biomassa vegetal proveniente de podas e destoca de 

pastos, além de esterco bovino, é destinado à produção de compostos orgânicos 

(FAZENDA TAMANDUÁ, 2010, comunicação interna, Patos – PB).  

 

Coleta e caracterização das amostras 

O processo de compostagem é conduzido rotineiramente na Fazenda Tamanduá, 

e a coleta das amostras de poda da manga foi realizada no momento de preparação desta 

matéria prima, no qual consiste na trituração do resíduo vegetal e acondicionamento nos 

caminhões para transporte. Foram realizadas amostragens em diferentes pontos do 
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caminhão e homogeneizadas para remoção de uma amostra representativa de cerca de 5 

kg. O esterco bovino utilizado foi coletado retirando-se uma sub-amostra de 

aproximadamente 3 kg da pilha no pátio de compostagem. Amostras de gliricidia foram 

coletadas na estação Agroecológica São Miguel, localizada no município de Taperoá – 

PB.  A caracterização química das biomassas residuais (Tabela 1) foi realizada no 

Laboratório de Fertilidade de Solos do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

Em preparação para a análise química, as amostras foram secas em estufa a 65°C 

por 72 h, moídas, misturadas e retiradas sub-amostras para digestão com ácido sulfúrico 

e água oxigenada. Nos extratos de digestão foram determinados N, P, K, Ca, e Mg. O N 

foi quantificado através do processo de destilação segundo Bremmer e Mulyaney 

(1982); o P, por colorimetria (THOMAS et al., 1967); o K,  por fotometria de chama; e 

o Ca e Mg por espectrometria de absorção atômica (MALAVOLTA, 1997). O C total 

foi quantificado via oxidação úmida (SNYDER e TROFYMAW, 1984). 

 

Tabela 1: Caracterização química das biomassas residuais utilizadas no processo de 

compostagem na região semiárida do NE do Brasil. 

*Valores médios para n=3 

 

Experimento de compostagem 

O experimento de compostagem foi conduzido nos meses de maio a agosto de 

2009, no pátio de compostagem da Fazenda Tamanduá - PB. Foram construídas pilhas 

de 100 kg no formato cônico com os resíduos de podas vegetais de manga e esterco 

bovino, adicionados ou não de gliricídia e MB-4 (Tabela 2). Os resíduos foram 

dispostos em camadas sucessivas de poda de mangueira, esterco bovino, biomassa de 

gliricídia e MB-4, sendo misturados manualmente com auxilio de pá. O MB-4 utilizado 

no experimento apresentou a seguinte composição, 39,73 % de SiO2, 7,10 % de Al2O3, 

6,86 % Fe2O3, 5,90 % CaO, 17,82 % de MgO, 1,48 % Na2O, 0,84 % K2O, 0,075 % 

P2O5, 0,18 % de S e traços de Mn, Cu, Co e Zn (PINHEIRO e BARRETO, 2005). O 

Biomassas N             P          K   C C/N 

---------------------------g.kg
-1

--------------------------  

Poda de mangueiras* 9,6 0,6 7,9 371,3 39,3 

Biomassa de gliricídia 34,4 2,0 18,9 386,0 11,2 

Esterco bovino 9,6 2,4 10,2 162,5 16,9 
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delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e 

quatro repetições. 

 

Tabela 2: Descrição dos tratamentos do experimento de compostagem utilizando podas 

vegetais de manga, gliricídia, o MB-4 e esterco bovino, na região semiárida 

do NE do Brasil.  

Tratamentos Esterco bovino 

(kg) 

Poda mangueira 

(kg) 

Gliricidia sepium 

(kg) 

MB-4 

(kg) 

T1 40 60   

T2 

 
40 50 10  

T3 40 49 10 1 

T4 40 59  1 

 

Para o acompanhamento do processo de compostagem foram realizada 

amostragem em cinco pontos diferentes da pilha nos tempos 0, 15, 30, 45, 60 e 90 dias. 

As amostras foram homogeneizadas, acondicionadas em recipientes plásticos e 

transportadas ao Laboratório de Fertilidade de Solos - UFPE para determinação da 

relação C/N, do pH em água (1:2,5) e umidade por gravimetria (KIEHL, 1985).  

As determinações da temperatura foram realizadas diariamente nas pilhas 

utilizando-se termômetros digitais e os revolvimentos foram realizados a cada 15 dias, 

durante os dois primeiros meses do processo e no ato de revolvimento foram feitas 

regas para manutenção da umidade nas pilhas.  

Os teores de macronutrientes foram determinados ao final do processo de 

compostagem no laboratório do Departamento de Energia Nuclear-UFPE. Os dados dos 

teores de macronutrientes e relação C/N final foram submetidos à análise de variância e 

a comparação das médias realizada pelo teste de Tukey a 5 % de significância, 

utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003). 

 

Ensaio em casa-de-vegetação 

  O potencial de fornecimento de nutrientes pelos compostos nos diferentes 

tratamentos foi determinado através de um ensaio em casa de vegetação no 

Departamento de Energia Nuclear – Universidade Federal de Pernambuco. O solo 

utilizado foi um Neossolo Flúvico de textura arenosa, coletado na camada de 0-20 cm, 

na Estação Agroecológica Vila Maria Rita no município de Taparoá - PB. Para fins de 
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caracterização química e física (EMBRAPA, 1999) uma sub-amostra do solo foi 

caracterizada química e fisicamente e apresentou os seguintes resultados: pH (H2O) = 

8,1; d = 1,25 g.cm
-3

; areia = 538 g.kg
-1

; silte = 191  g.kg
-1

; argila = 271 g.kg
-1

; H+Al = 

0,5 cmolc.kg
-1

; Na = 0,9 cmolc.kg
-1

; Ca = 8,9 cmolc.kg
-1

; Mg = 1,8 cmolc.kg
-1

; K = 0,7 

cmolc.kg
-1

; N = 600 mg.kg
-1

; P-total = 366,8 mg.kg
-1

 e P-Melich-1 = 121,4 mg.kg
-1

. 

Nos vasos de polietileno contendo 1 kg de solo, seco ao ar e peneirado em malha 

de 4 mm, foram semeadas três sementes de milho da variedade “pontinha” e após 15 

dias foi realizado o desbaste, deixando-se apenas uma planta por vaso.  

O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos utilizados foram: (T0) sem adição de 

composto orgânico, (T1) adição de composto orgânico produzido com poda de 

mangueira e esterco bovino, (T2) adição de composto orgânico produzido com poda de 

mangueira, esterco bovino e biomassa de gliricídia, (T3) adição de composto orgânico 

produzido com poda de mangueira, esterco bovino, biomassa de gliricídia e MB-4 e 

(T4) adição de composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino e 

MB-4. A dose equivalente, calculada de acordo com a densidade do solo, utilizada na 

adubação foi de 15 t ha
-1

 para todos os compostos orgânicos (6 g MS por vaso). A 

umidade do solo foi mantida através de rega diária e 45 dias após a semeadura do milho 

foi realizada a colheita da parte aérea do milho. O material vegetal colhido foi levado à 

estufa de circulação forçada de ar a 65°C por 72h, para a determinação da massa seca. 

Para determinação dos teores de nutrientes no material vegetal foram digeridas 

sub-amostras com ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio (THOMAS et al., 1967). 

Nos extratos gerados foi quantificado o N através do processo de destilação segundo 

Bremmer e Mulyaney (1982); o P, por colorimetria (THOMAS et al., 1967); o K,  por 

fotometria de chama; e Ca e Mg por espectrometria de absorção atômica 

(MALAVOLTA et al., 1997).  A variável massa seca e o acúmulo de macronutrientes, 

calculado de acordo com Fageria et al. (1998), pelo milho foram submetidos à análise 

de variância e comparação de médias realizada pelo teste de Tukey a 5 % de 

significância, utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2003). 

 

 

 

 

 



38 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evolução da temperatura, expressada pelos valores médios semanais, durante 

o processo de compostagem está ilustrada na figura 1. Os resultados indicam dois 

grupos distintos quanto à evolução da temperatura, os tratamentos que receberam 

biomassa de gliricidia (T2 e T3) apresentaram temperaturas termofílicas durante as duas 

primeiras semanas de compostagem, atingindo temperaturas médias máximas de 49,25 

°C e 47,75 °C, para T2 e T3, respectivamente; e os tratamentos apenas adicionados de 

podas de mangueiras e esterco bovino, que apresentaram uma evolução de temperatura 

mesofílica, com valores médios máximos de 34,71°C e 35,04 °C, para T1 e T4, 

respectivamente (Figura 1).  

Possivelmente nos tratamentos T2 e T3, o aumento de temperatura está 

associado com a maior oferta de N (Tabela 1), o que favoreceu o aumento populacional 

da microbiota, com conseqüente aumento da atividade dos micro-organismos, como 

pode ser explicado por Brito et al. (2008). O não aquecimento das pilhas de 

compostagem para os tratamentos T1 e T4 pode estar associado à limitação de N nas 

pilhas (Tabela 1) e com maiores trocas de energia da massa com o meio externo, fato 

também observado por Febrer et al. (2005), quando avaliaram a decomposição 

mesofílica dos resíduos orgânicos com águas residuárias da suinocultura.  

 

 
Figura 1: Evolução da temperatura durante a compostagem de resíduos de podas de mangueiras, esterco 

bovino, biomassa de gliricidia e MB-4 no semiárido NE do Brasil, T1: Esterco bovino + poda 

de mangueira, T2: Esterco bovino + poda de mangueira + gliricídia, T3: Esterco bovino + poda 

de mangueira + gliricídia + MB-4;  T4: Esterco bovino + poda de mangueira + MB-4 e Tamb: 

Temperatura ambiente. 
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Para todos os tratamentos a evolução do pH (Figura 2) foi semelhante, com 

diminuição nos primeiros 15 dias de compostagem, resultado da rápida decomposição e 

mineralização dos resíduos orgânicos, como verificado por Benito et al. (2009). Ao final 

do experimento, todos os tratamentos tiveram seus valores de pH aumentados. De forma 

similar, Benito et al. (2009) observaram aumentos no valor de pH na compostagem de 

resíduos de podas com cama de cavalo. O aumento do pH durante o processo de 

compostagem é devido ao acréscimo na concentração de bases o que ocasiona a 

obtenção de compostos orgânicos alcalinos (KIEHL, 2002). 

 

 
Figura 2: Evolução do pH na compostagem de poda de mangueira, esterco bovino, biomassa de gliricídia 

e MB-4 na região semiárida NE Brasil. T1: Esterco bovino + poda de mangueira, T2: Esterco 

bovino + poda de mangueira + gliricídia, T3: Esterco bovino + poda de mangueira + gliricídia 

+ MB-4 e T4: Esterco bovino + poda de mangueira + MB-4. 

A evolução da umidade durante a compostagem (dados não apresentados) esteve 

condicionada aos intervalos iniciais considerados ótimos entre 55 - 60 % (KIEHL, 

1985; GAJALAKSHMI e ABBASI, 2008, HAMADA et al., 1998). Ao final do 

experimento, os valores de umidade para os tratamentos T1, T2, T3 e T4 foram: 45,7, 

45,2, 48,1, e 45,5%, respectivamente. O decréscimo da umidade durante a compostagem 

é relatado por diversos trabalhos citados na literatura, sendo as principais causas, o 

revolvimento e as altas temperaturas (KIEHL, 1985; SEDIYAMA et al., 2008). 

A evolução da concentração do nitrogênio total (Nt) nos compostos ao longo do 

processo de compostagem (Figura 3) para todos os tratamentos não mostrou uma 

tendência clara. Houve aumento relativo final no teor de Nt somente para o tratamento 

T4 (8,80 – 9,95 g.kg
-1

), possivelmente pela maior perda de carbono apresentada neste 

tratamento (310 – 142 g.kg
-1

), para os demais tratamentos houve redução nos teores de 
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Nt ao final dos 90 dias de compostagem. Os valores finais de Nt para os tratamentos T1, 

T2, T3 e T4 foram: 9,05, 12,05, 10,28, 9,95 g.kg
-1

, respectivamente. Aumentos relativos 

de Nt na compostagem de resíduos orgânicos estão associados à perda de carbono na 

forma de CO2 e a presença de bactérias fixadoras de N2 na pilha de compostagem 

(BISHOP e GODFREY, 1983). Enquanto, as perdas de N durante a compostagem 

podem estar relacionadas a altas temperaturas, freqüência de revolvimentos, pH 

elevado, lixiviação do íon nitrato (NO3
-
) e volatilização da amônia (NH3) (RAVIV et al., 

2004). 

Xiao et al. (2009) observaram reduções nos teores de Nt durante a compostagem 

de resíduos sólidos urbanos na China. Em outro estudo, Wong et al. (2001) verificaram 

aumentos nos teores finais de Nt na compostagem de resíduos da cultura de soja com 

folhas oriundos de resíduos urbanos em Hong Kong. 

 

Figura 3: Evolução do teor de Ntotal durante a compostagem de resíduos de podas de mangueiras, 

biomassa de gliricídia, esterco bovino e MB-4 no semiárido NE do Brasil. T1: Esterco bovino + 

poda de mangueira, T2: Esterco bovino + poda de mangueira + gliricídia, T3: Esterco bovino + 

poda de mangueira + gliricídia + MB-4 e T4: Esterco bovino + poda de mangueira + MB-4. 

 

Os valores de relação C/N (Figura 4) iniciais para os tratamentos demonstraram 

dois grupos distintos, os tratamentos que receberam biomassa de gliricídia apresentaram 

média de relação C/N inicial de 21, enquanto os tratamentos que não receberam 

biomassa de gliricídia apresentaram valores médios de relação C/N = 31. 

Comportamento explicado pela composição distinta dos componentes orgânicos. Para 

todos os tratamentos houve uma tendência de redução da relação C/N, devido à 
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decomposição e mineralização da matéria orgânica durante a compostagem, mesmo 

para os tratamentos T1 e T4 que apresentaram perfil de temperatura mesofílica.  

Os valores de relação C/N após 60 dias de compostagem, para os tratamentos 

T1, T2, T3 e T4 foram: 14,5, 13,6, 15,7 e 15,4, respectivamente, indicando que os 

compostos orgânicos já estavam estabilizados. Com 90 dias de compostagem, as 

relações C/N finais apresentaram valores superiores ao tempo de 60 dias, possivelmente 

pela diminuição do teor de Nt observada para os tratamentos T1, T2 e T3 nos últimos 30 

dias de compostagem. A diminuição nos teores de Nt nos últimos 30 dias do processo 

podem estar relacionadas à lixiviação do íon NO3
-
 ocasionado pelas precipitações 

pluviométricas observadas neste período (dados não apresentados). 

Os valores finais de relação C/N, T1 (18,0), T2 (13,9), T3 (16,5) e T4 (14,3), 

foram maiores que C/N = 12 que é um indicador largamente usado para maturação de 

compostos orgânicos (KIEHL, 1985; BERNAL et al., 1998; IGLESIAS-JIMENEZ e 

PEREZ-GARCÍA, 1992). Costa et al. (2009) avaliaram a compostagem de resíduos 

sólidos de frigorífico adicionados de serragem e material palhoso, os autores 

verificaram que após 90 dias de compostagem a relação C/N média era de 10,7, 

indicando um elevado grau de maturação.  

No entanto, considerações devem ser feitas na compostagem de resíduos de 

podas de espécies arbóreas, tendo em vista estes resíduos apresentarem grande 

quantidade de materiais lenhosos em sua matriz orgânica, o que tem levado a alguns 

pesquisadores a admitirem uma relação C/N acima de 12 para a maturação destes 

compostos orgânicos (BENITO et al., 2009). 
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Figura 4: Evolução da relação C/N na compostagem de resíduos de podas de mangueiras, biomassa de 

gliricídia, esterco bovino e MB-4 no semiárido NE Brasil. T1: Esterco bovino + poda de 

mangueira, T2: Esterco bovino + poda de mangueira + gliricídia, T3: Esterco bovino + poda de 

mangueira + gliricídia + MB-4 e T4: Esterco bovino + poda de mangueira + MB-4. 

As concentrações de nutrientes, N, P, K, Ca, Mg e as relações C/N finais dos 

compostos orgânicos estão ilustradas na Tabela 3. Houve diferença significativa nos 

teores de Nt para o tratamento T2 (12,05 g.kg
-1

) em relação aos demais tratamentos, 

possivelmente pela adição da biomassa da gliricidia com altos teores de N (Tabela 1). 

Para o teor de P não houve diferença significativa, apesar de o tratamento T2 ter 

apresentado o maior valor médio absoluto (3,60 g.kg
-1

). Para o teor de K observou-se 

efeito significativo entre os tratamentos T2 e T1. Não foi verificado efeito significativo 

para os teores de Ca e Mg entre os tratamentos avaliados, apesar de o tratamento T3 ter 

apresentados os maiores valores médios absolutos de 8,75 e 3,25 g.kg
-1 

, para esses 

elementos, respectivamente. Os teores de nutrientes nos compostos orgânicos dependem 

da matéria-prima usada na compostagem e do tipo de enriquecimento utilizado no 

processo (LIMA et al., 2009).  

A adição da gliricídia promoveu a produção de compostos orgânicos com 

maiores concentrações médias totais de N, P, K e menor relação C/N final, e quando 

combinada com o pó de rocha MB-4 maiores concentrações médias absolutas de Ca e 

Mg, possivelmente devido a composição química desta apresentar teores de nutrientes 

elevados, o que pode ter favorecido o processo de compostagem. 
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Tabela 3: Teores de nutrientes nos compostos orgânicos produzidos na compostagem 

de podas de mangueiras, gliricídia, esterco bovino e/ou MB-4, no semiárido 

do NE do Brasil. 

Tratamentos N P K Ca Mg C/N 

-------------------------g.kg
-1

----------------------------  

T1 9,1 b
*
 2,8 a 4,9 b 6,7 a 2,5 a 18,0 a 

T2 12,1 a 3,6 a 7,2 a 7,3 a 3,0 a 13,9 b 

T3 10,3 b 3,1 a 6,7 ab 8,7 a 3,3 a 16,5 ab 

T4 9,9 b 3,1 a 5,6 ab 7,0 a 2,5 a 14,3 ab 
Media Geral 10,3 3,1 6,1 7,4 2,8 15,7 
CV (%) 6,9 12,2 15,7 15,7 22,4 9,3 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 

% de probabilidade. T1: Esterco bovino + poda de mangueira, T2: Esterco bovino + poda de mangueira + 

gliricídia, T3: Esterco bovino + poda de mangueira + gliricídia + MB-4 e T4: Esterco bovino + poda de 

mangueira + MB-4. 

Outros estudos apresentaram resultados semelhantes aos encontrados no 

presente trabalho, a exemplo de Oliveira (2008) que avaliou as concentrações de 

nutrientes em 15 tipos de compostos orgânicos produzidos na região semiárida do NE 

do Brasil e obteve valores médios de: 6,89, 3,86, 6,85, 8,94 e 1,14 g.kg
-1

 para N, P, K, 

Ca e Mg, respectivamente. Este estudo apresentou a mesma tendência decrescente da 

composição dos nutrientes nos compostos orgânicos N>Ca>K>P>Mg. 

Dutra et al. (2009) apresentou uma tendência decrescente da composição de 

nutrientes diferenciada da apresentada no presente estudo, K>N>Ca>Mg>P, com teores 

médios de macronutrientes na compostagem de resíduos vegetais com esterco bovino e 

pós de rocha, MB-4 e fosfato de Irecê da ordem de 7,06, 1,53, 10,75, 5,8 e 5,45 g.kg
-1

, 

para N, P, K, Ca e Mg, respectivamente. Em estudo semelhante com podas vegetais, 

resíduos de feira livre e lodo de esgoto Mariza et al. (2000) obtiveram valores médios de 

13,04, 2,64, 4,64, 14,06 e 2,6 g.kg-1, para N, P, K, Ca e Mg, respectivamente. 

A produção de matéria seca e o acúmulo de nutrientes pelo milho nos diferentes 

tratamentos estão ilustrados na tabela 4. Não houve diferença significativa na produção 

de matéria seca pela planta de milho, possivelmente devido à boa fertilidade do 

Neossolo Flúvico utilizado no experimento. Os tratamentos adubados com composto 

orgânico produzido com de poda de mangueira, esterco bovino e biomassa de gliricídia 
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(T2), composto orgânico produzido com poda de mangueira, esterco bovino, biomassa 

de gliricídia e MB-4 (T3), composto orgânico produzido com poda de mangueira e 

esterco bovino (T1) e composto orgânico produzido com esterco bovino, poda de 

mangueira e MB-4 (T4) apresentaram acúmulos totais de N, P, K, Ca e Mg com 

incrementos médios de 39,9, 36,6, 36,1 e 29,4% em relação à testemunha sem 

adubação, para T2, T1 e T3 e T4, respectivamente. Os incrementos observados com a 

adição dos compostos orgânicos em relação à testemunha sem adubação, pode ser 

explicado pelo aumento no teor de macronutrientes na solução do solo, fato também 

observado por Mantovani et al. (2005). 

 

 

Tabela 4: Acúmulos de N, P, K, Ca e Mg pelo milho cultivado em vasos e adubado 

com compostos orgânicos com ou sem adição de gliricídia e/ou MB-4.  

Tratamento N P K Ca Mg MSA
1 

mg.vaso
-1 

g.vaso
-1

 

T1 9,9 a* 4,5 ab 50,4 a 5,1 ab 1,0 ab 1,4a 

T2 10,5 a 5,2 a 54,6 a 4,8 ab 1,0 ab 1,4a 

T3 9,3 ab 4,5 ab 50,8 a 5,1 ab 1,0 ab 1,4a 

T4 10,0 a 2,7 c 39,4 b 5,8 a 1,2 a 1,2a 

T0 8,0 b 3,4 bc 36,9 b 3,7 b 0,7 b 1,0a 

Media geral 9,6 4,1 46,4 4,9 0,98 1,35 

CV (%) 9,97 18,57 8,63 18,17 18,69 36,64 
*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 

% de probabilidade. T1: composto orgânico à base de poda de mangueira e esterco bovino; T2: composto 

orgânico à base de poda de mangueira, esterco bovino e biomassa de gliricídia; T3: composto orgânico à 

base de poda de mangueira, esterco bovino, biomassa de gliricídia e MB-4; T4: composto orgânico à base 

de poda de mangueira, esterco bovino e MB-4; T0: tratamento sem adubação.1: MAS: matéria seca da 

parte área. 

  

Os tratamentos T2, T4 e T1 destacaram-se no acúmulo de N, com superioridade 

significativa em relação ao tratamento testemunha, sem adubação. Para o acúmulo de N, 

os incrementos foram de 32,3, 25,6 e 23,8% para os tratamentos T2, T4 e T1, 

respectivamente, quando comparados ao tratamento testemunha sem adubação. Para 

todos os tratamentos o acúmulo de N pela planta de milho foi baixo, possivelmente pela 

lenta liberação do N pelos compostos orgânicos, conforme relatado por Azam et al. 

(1985) que verificou que do N aplicado ao solo com adubos orgânicos somente 50% é 

absorvido pelas plantas, 25% é perdido por diferentes mecanismos e 25% fica retido no 
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solo em formas estáveis; e pelo baixo teor de N no solo (N = 0,6 g.kg
-1

) utilizado no 

experimento (Tabela 4). Resultados semelhantes no acúmulo de N pela cultura de milho 

adubados com vermicomposto foram observados por Brunes et al. (2008).   

Para o acúmulo de P pela planta de milho, o tratamento que apresentou diferença 

significativa foi T2, com incremento de 52,9%, quando comparado com o tratamento 

testemunha, sem adubação. Os valores elevados no acúmulo de P pelos tratamentos 

refletem os elevado teores observados no solo utilizado no experimento (P total = 367 

mg.kg
-1

) e aos teores elevados nos compostos orgânicos aplicados (Media geral = 3,1 

g.kg
-1

, Tabela 3). Resultados semelhantes foram observados por Sampaio et al. (2007), 

no acúmulo de P pela planta de milho quando adubada com esterco bovino curtido.  

Para o acúmulo de K pela planta de milho houve diferença significativa para os 

tratamentos T2, T3 e T1 em relação ao tratamento T4 e com incrementos de 47,7, 37,6 e 

36,7%, respectivamente, quando comparados ao tratamento testemunha, sem adubação. 

Os altos valores para o acúmulo de K para todos os tratamentos podem estar associados 

ao teor deste elemento no Neossolo Flúvico, conforme relatado por Curri et al. (2005). 

Para o acúmulo de Ca e Mg pela planta de milho não houve diferença significativa entre 

os tratamentos estudados, somente o tratamento T4 diferiu estatisticamente do 

tratamento testemunha sem adubação, com incrementos de 59,4 e 59,3%, para Ca e Mg, 

respectivamente.  

 

CONCLUSÕES 

 

1. A adição de biomassa de gliricídia na compostagem de resíduos de podas de 

mangueiras e esterco bovino proporcionou aumentos significativos de 

temperaturas e produção de compostos orgânicos com maiores teores de N, P, K. 

2. A adição de biomassa de gliricídia e pó de rocha MB-4 não afetaram o tempo de 

estabilização dos compostos orgânicos. 

3. O acúmulo de N, P, K, Ca e Mg pela planta de milho foi maior com o composto 

orgânico produzido com podas de mangueira, esterco bovino e adicionadas de 

biomassa de gliricídia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de tecnologias de baixo custo, como a compostagem, para a valorização 

de biomassas residuais em sistemas ecológicos de produção agrícola em regiões 

semiáridas, caracterizadas pela vulnerabilidade ambiental e por sistemas de produção de 

baixo impacto tecnológico, pode ser uma alternativa viável para a melhora dos solos e 

aumento da produtividade agrícola na região. No entanto, mais pesquisas devem ser 

realizadas a fim de aprofundar a discussão sobre o poder fertilizante de compostos 

orgânicos produzidos com resíduos de podas vegetais misturados com esterco bovino e 

MB-4 na região semiárida.  

Em suma, a adição de biomassa de gliricídia na compostagem de podas de 

mangueiras misturadas com esterco bovino aumentou a concentração de nutrientes nos 

compostos orgânicos e a adição de MB-4 aumentou a concentração de Ca e Mg. No 

entanto, a adição destes materiais não afetou o tempo de maturação dos compostos 

orgânicos, o que evidencia a necessidade de novas pesquisas com aporte de quantidades 

diferentes no processo de compostagem, a fim de verificar a qualidade dos compostos 

orgânicos produzidos, bem como o efeito sobre o tempo de maturação destes 

compostos. 

  

 

 


