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BARROS, E. S. C. 1Produção de biocomposto proveniente da vinicultura e 
aplicação no desenvolvimento de mudas de videira (Vitis vinifera L.). 2020. 75p. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola). Universidade Federal do Vale do São 
Francisco. Juazeiro-BA. 
 
 

RESUMO 
 
 

O Submédio Vale do São Francisco, localizado na região nordeste do Brasil, se 
destaca como uma das regiões produtoras de uvas e vinhos do país. Essa alta 
produtividade, por consequência, gera alta quantidade de resíduos. Estes, 
associados à ausência de áreas de depósito adequadas, podem provocar sérios 
problemas ambientais pois são resíduos caracterizados pela elevada concentração 
de matéria orgânica, elevado grau de fibras e de elementos minerais. Com isso, 
como forma de reduzir o acúmulo destes no meio ambiente, foi realizado processo de 
compostagem do bagaço de uva (principal resíduo gerado no processo de 
vinificação) misturado ao esterco ovino e folhas de mangueira, objetivando avaliar, no 
biocomposto final, suas características físico-químicas, nutricionais e microbiológicas, 
para utilização como biofertilizante/condicionador do solo, frente à legislação 
brasileira. Posteriormente foi feita a aplicação deste biocomposto como componente 
de substrato, avaliando o condicionamento do solo e desenvolvimento de mudas de 
videira (Vitis vinífera L.) “BRS Isis” conduzidas em substratos com diferentes 
proporções de solo (Latossolo Amarelo) e de biocomposto. Os resultados quanto ao 
processo de compostagem mostraram que a composição de resíduos não 
apresentou problemas quanto a evolução da temperatura, pois os valores na pilha 
aumentaram rapidamente, atingindo a temperatura mais alta (57° c) no 5o dia do 
processo, temperatura ideal para a remoção de microrganismos patógenos. O 
composto resultante apresentou relação C/N de 5,85, no entanto, se observado o 
valor da relação C/N aos 30 dias de processo (18,14), o composto já se encontrava 
estabilizado e pronto para utilização como fertilizante orgânico na agricultura, 
representando uma redução de 90 dias no processo. Durante a condução das mudas 
de videira com substratos constituídos por diferentes proporções do biocomposto 
produzido com resíduos de vinícola e solo, as características físicas dos substratos 
apresentaram melhoria na densidade do solo, porosidade (macro e microporos), 
assim como o teor de retenção de água, com a adição do biocomposto, em especial 
o tratamento T4 (50% de biocomposto + 50% de solo), assim como às características 
químicas, todos os tratamentos com adição do biocomposto apresentaram altos 
teores nutricionais e sem riscos de salinização e toxicidez às plantas. Em relação às 
características morfofisiológicas das mudas, a aplicação do biocomposto influenciou 
positivamente os resultados para comprimento da parte área, número de folhas, 
clorofila total, massa seca da parte aérea e massa seca de raiz. Com isso, o 
biocomposto produzido com bagaço da uva, esterco ovino e folhas de mangueira 
atendeu à legislação e sua utilização junto ao solo, se mostrou um substrato viável 
na condução de mudas de videira “BRS Isis”, especialmente os tratamentos com os 
maiores teores de biocomposto, pois apresentaram melhores resultados. Outra 
possibilidade de utilização do biocomposto é como condicionador de solo, visto que 
melhora suas características físicas, químicas e biológicas. 

 
 

 

Palavras-chave: Agroindústria. Compostagem. Resíduo orgânico. Reúso agrícola. 
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BARROS, E. S. C. 1Production of biocompost derived from viniculture and 
application in the development of grape seedlings (Vitis vinifera L.). 2020. 75p. 
Dissertação (Master in Agricultural Engineering). Federal University of São Francisco 
Valley. Juazeiro-BA. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The submedium of São Francisco Valley, located in the northeast region of Brazil, 
stands out as one of the grape and wine producing regions of the country. This high 
productivity, therefore, generates a high amount of waste. These, associated with the 
absence of adequate deposit areas, can cause serious environmental problems as 
they are residues characterized by high concentration of organic matter, high degree 
of fibers and mineral elements. Therefore, as a way to reduce the accumulation of 
these in the environment, the process of composting grape marc (the main waste 
generated in the winemaking process) mixed with sheep dung and mango leaves was 
carried out, with the purpose of evaluating, in the final biocompost, its physical-
chemical, nutritional and microbiological characteristics, for use as a biofertilizer/soil 
conditioner, according to Brazilian legislation. Subsequently, this biocompost was 
applied as a substrate component, evaluating soil conditioning and development of 
vine seedlings (Vitis vinifera L.) "BRS Isis" conducted on substrates with different soil 
proportions (Yellow Latosol) and biocompost. The results regarding the composting 
process showed that the composition of residues did not present problems regarding 
the evolution of temperature, as the values in the pile increased rapidly, reaching the 
highest temperature (57° c) on the 5th day of the process, ideal temperature for the 
removal of pathogenic microorganisms. The resulting compound presented a C/N 
ratio of 5,85, however, if the value of the C/N ratio was observed at 30 days of the 
process (18,14), the compost was already stabilized and ready for use as an organic 
fertilizer in agriculture, representing a reduction of 90 days in the process. During the 
conduction of the grapevine seedlings with substrates composed of different 
proportions of the biocompost produced with wine residues and soil, the physical 
characteristics of the substrates showed improvement in the Ds parameters, porosity 
(macro and micropores), as well as the water retention content, with the addition of 
the biocompost, especially the T4 treatment (50% biocompost + 50% soil), as well as 
the chemical characteristics, all the treatments with the addition of the biocompost 
showed high nutritional contents and no risk of salinization and toxicity to the plants. 
Regarding the morphophysiological characteristics of the seedlings, the application of 
the biocompost influenced positively the results for area length, number of leaves, 
total chlorophyll, dry mass of the aerial part and dry mass of the root. Thus, the 
biocompost produced with grape pomace, sheep dung and mango leaves complied 
with the legislation and its use close to the soil, proved to be a viable substrate in the 
conduction of "BRS Isis" vine seedlings, especially the treatments with the highest 
levels of biocompost, because they showed better results. Another possibility of using 
the biocompost is as a soil conditioner, since it improves its physical, chemical and 
biological characteristics. 

 
 
 

Keywords: Agricultural reuse. Agroindustry. Composting. Organic waste. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
Em termos de produção agrícola, a fruticultura do Brasil se destaca no mundo 

pela diversidade de produtos e uma área de cultivo que supera 2 milhões de 

hectares (GERUM at al., 2019). Dentre os plantios frutícolas, a vitivinicultura é uma 

das principais culturas, visto que a uva é um dos frutos mais difundidos no mundo, 

podendo ser consumida in natura ou processada pelas vinícolas na produção de 

sucos e vinhos. Assim, com a extensa área cultivada e com altas produtividades, 

surge também o interesse global por uma agricultura sustentável, que, aliada a 

competitividade de mercado e ao grande consumo de alimentos tem exigido dos 

produtores a adequação a determinados princípios de exploração agrícola, visando 

um maior e melhor aproveitamento econômico, ambiental e social. Com isso, a 

geração e aplicação final dos resíduos agrícolas são fatores que devem ser levados 

em consideração durante o processo de produção, visto que a destinação adequada 

minimiza os impactos ambientais, colaborando com a minimização de custos na 

cadeia produtiva. 

Dados estimam que apenas 3% dos resíduos da indústria vinícola passam por 

algum processo de aproveitamento, entre os resíduos produzidos, o bagaço de uva é 

considerado o principal, sendo composto de cascas e sementes, polpa residual dos 

bagos e engaços (TONON et al., 2018). A proporção em que cada componente faz 

parte do bagaço é resultado de diversos fatores, tais como a variedade da uva, a 

safra, o clima e o solo, gerando muita variabilidade em sua constituição. No geral, o 

bagaço seco é constituído por 5-10% de polpa residual, 38-52% de sementes e 8-

20% de casca e engaço (CHRIST & BURRIT, 2013; BRENES et al., 2016). 

Normalmente, as vitivinícolas não se beneficiam destes resíduos e, na sua 

maioria resulta em um custo adicional para a disposição final adequada. O uso 

destes com fins mais nobres, seja como adubo orgânico ou na composição de 

substratos para a produção de mudas, pode resultar em benefícios tanto para a 

agroindústria vitivinícola como também aos usuários dos coprodutos do bagaço de 

uva (MELLO & SILVA, 2014). Além disso, a utilização de resíduos orgânicos podem 

colaborar para a redução da contaminação ambiental e, ainda, apresentar uma fonte 

de produção de substratos alternativos aos substratos comerciais (GOMES et al., 

2008).  

Os substratos, desempenham a função de sustentar as mudas, ou seja, ser o 

meio físico promotor do desenvolvimento e da nutrição às raízes, e para isso, é 

necessário que sejam atendidos alguns fatores como apresentar boa capacidade de 

retenção de água, ser livre de pragas e fitopatógenos, ser de baixo custo, desse 
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modo, resíduos agropecuários de origem orgânica ou inorgânica podem ser 

utilizados como substratos desde que aplicados de maneira ponderada, isso ocorre 

devido a possível presença de acidez elevada, sais e quantidades de nutrientes que 

afetem na formação das mudas (GOMES et al., 2008). 

Com isso, para que estes resíduos sólidos orgânicos possam ser utilizados 

como substratos é fundamental que anteriormente sejam submetidos ao processo de 

compostagem, e através deste, agilizar a degradação e a estabilização (humificação) 

dos compostos orgânicos, promovendo a redução de componentes não desejáveis 

aos substratos (GOMES et al., 2008). 

A compostagem, por sua vez, pode ser definida como um bioprocesso em que 

há a decomposição e estabilização da matéria orgânica em composto, através da 

atividade microbiológica. O composto resultante desse processo pode ser apontado 

como um enriquecedor do solo, ou seja, poderá ser aplicado com fins de melhoria de 

características físicas, químicas e biológicas do mesmo (BRITO et al., 2003). É um 

processo relativamente simples, que apresenta baixo custo relacionado a outros 

tratamentos como a biodigestão, incineração e aterramento sanitário (PEREIRA 

NETO, 1987). 

Com isso, como alternativa à disposição inadequada dos resíduos de 

vinícolas, há o aproveitamento do bagaço e engaço de uvas provenientes do 

processo de vinificação e que, sendo submetido ao processo de compostagem, 

poderá ser utilizado como substrato para a produção de mudas. 

 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.VITIVINICULTURA E GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
 

Vitivinicultura, segundo Pacheco (2006), é uma atividade que engloba tanto o 

plantio da uva, quanto a transformação desta fruta em sucos e vinhos. Assim, a 

vitivinicultura refere-se às etapas que compreendem desde a escolha e preparo do 

solo para implantação do cultivo de videiras até a produção, conservação e 

comercialização de vinhos diversos. 

No Brasil, a produção de uvas processadas (transformadas em sucos, vinhos 

e derivados) foi de 818.783 milhões de quilos em 2017, representando 48,74% da 

produção de uvas do país e, a parte restante da produção destinada ao consumo in 

natura (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2018). Com isso, as 

exportações no setor vitivinícola apresentaram total de US$ 109,94 milhões em 2017, 

42,11% superior ao ano anterior. Os vinhos apresentaram aumento nas exportações, 
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de 61,78% em quantidade e 59,58% em valor, e as uvas de mesa aumentaram cerca 

de 44,4% na quantidade exportada e 47,43% no valor em 2017 (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 2018). 

Com essa alta produtividade, a área plantada com videiras no país em 2017 

atingiu 78.028 hectares com as principais regiões produtoras concentradas na região 

Sul do País, representando 73,95% do total brasileiro. Só o estado do Rio Grande do 

Sul abrigou 62,58% da lavoura vitícola nacional (ANUÁRIO BRASILEIRO DA 

FRUTICULTURA, 2018). 

Porém, a região do Submédio do Vale do São Francisco, localizado na região 

nordeste do Brasil, vem se destacando como uma das regiões produtoras no país. 

Localizada entre 9° e 10° de latitude sul e altitude de 371 m é a região produtora de 

uvas mais próxima da linha do equador do mundo. Apresenta clima tropical 

semiárido ou, de acordo com o sistema de classificação climática Koppen-Geiger, 

identificada como Bswh, clima seco de estepe de baixa latitude com chuvas de 

verão.  

Dados meteorológicos no município de Juazeiro-BA indicam precipitação 

média anual de 422 mm, umidade relativa média anual de 60,7% e temperatura 

média de 24,8°C. As altas temperaturas e insolação durante no ano inteiro e a 

reduzida umidade relativa, aliadas à disponibilidade de água para irrigação, 

proporcionam o desenvolvimento de uma vitivinicultura de características singulares, 

em relação às demais regiões produtoras do país. Nessas condições climáticas, Kok 

(2014) cita que o ciclo produtivo da videira pode variar entre 90 e 150 dias, visto que 

em regiões onde há baixa pluviosidade por, pelo menos, seis meses são 

consideradas mais adequadas para a vitivinicultura, pois reduz o risco de doenças, 

mantendo a qualidade dos frutos.  

A variedade ‘BRS Isis’ é o resultado do cruzamento entre as variedades BRS 

Linda e CNPUV 681-29 (RISTCHEL et al., 2013). Souza et al. (2015) ao avaliar o 

desempenho e qualidade dos frutos no Vale do São Francisco constatou seu 

potencial produtivo, apresentando elevada fertilidade de gemas e qualidade dos 

frutos atendendo aos requisitos comerciais, com isso, se tornando uma opção dentre 

às uvas vermelhas sem sementes na região (SOUZA et al., 2015). 

E mesmo esta variedade possuindo ciclo tardio que varia de 116 e 126 dias no 

semiárido nordestino, em regiões de clima tropical úmido, como no noroeste paulista, 

de 135 e 145 dias, (RITSCHEL et al., 2013) e em regiões de clima temperado, como 

a serra gaúcha, este ciclo pode levar 182 dias da brotação à maturação (ZILIO et al., 

2019). 
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Na região do Submédio do Vale do São Francisco é possível a obtenção de 

duas colheitas ao ano resultando em dois ciclos de produção: 1° e 2° semestres. 

Segundo Grangeiro et al. (2002), o ciclo das videiras no Vale  geralmente é reduzido 

no primeiro semestre do ano. Isso ocorre devido às temperaturas máxima (diurna) e 

mínima (noturna) serem maiores em comparação com o segundo semestre, 

proporcionando uma antecipação da maturação dos frutos.  Já o ciclo do 2° 

semestre, segundo Pio (2014) é o mais importante, pois obtém frutos de melhor 

qualidade devido à baixa precipitação. 

E aliada à alta produtividade tem-se a crescente geração de materiais 

residuais diversos e complexos que, associados à ausência de áreas de depósito 

adequadas. Isto torna a gestão dos resíduos uma necessidade urgente quando se 

busca o desenvolvimento sustentável, evitando assim a ocorrência de problemas 

sanitários e contaminação do solo e da água (CARDOSO et al., 2015; MARTINS et 

al., 2017; QUERINO; PEREIRA, 2016). 

Essa é uma problemática relacionada à agroindústria brasileira com a grande 

quantidade de resíduos gerados durante o processamento e beneficiamentos de 

suas matérias-primas. Na maioria dos casos, tais resíduos, não são tratados e 

apresentam uma disposição ambientalmente inadequada, com potenciais riscos de 

contaminação dos solos e águas (VIANA & CRUZ, 2016). 

Com isso, a necessidade de destinação final adequada e, por consequência, a 

minimização do seu impacto gerado no meio ambiente, cria oportunidades de 

realização do reaproveitamento do resíduo da indústria vinícola (SCHÄFFER, 2015). 

 

2.2. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS VINÍCOLAS 
 

O autor Gobatto (1942) já citava a presença de grandes estabelecimentos em 

regiões vinícolas da Europa onde se centralizava toda a produção de bagaço de 

uvas destinadas ao reaproveitamento. E que isso contribuía para a utilização dos 

subprodutos da vinificação, diminuindo significativamente o custo de produção. 

Schäffer (2015) menciona que, por pelo menos 100 anos, o Estado do Rio 

Grande do Sul já apresentava motivos para a obtenção de centrais de 

reaproveitamento de resíduos da vitivinicultura. Lentamente, há pouco mais de dez 

anos, foram surgindo empresas na região que tratavam estes resíduos via processo 

de compostagem. No entanto, a disposição inadequada desses resíduos no vinhedo 

ainda se faz presente, na maior parte em vinícolas de menor porte. 

Contudo, antes da execução dessa prática, deve-se levar em consideração 

diversos fatores, pois o resíduo recém produzido na vinícola, apresenta uma acidez 
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elevada (pH 3,5 a 4,0), presença do engaço e sementes que, devido à lenta 

biodegradabilidade, não proporcionam a total conversão da matéria orgânica de uma 

safra para a outra (SPLENDOR, 2013). Além do mais, a disposição do bagaço da 

uva in natura diretamente no solo pode acarretar em infecção do vinhedo, por 

possuírem organismos patogênicos, sendo uma prática não recomendada 

(SANHUEZA & SÔNEGO, 1993). 

Sendo assim, a aplicação desse material deve ser feita com a finalidade de 

beneficiar o sistema solo-planta, e para isso, faz-se necessária à avaliação de seu 

potencial agrícola à partir de análises químicas, físicas e biológicas (ANDRADE & 

ABREU, 2006). 

A análise da composição química indicará a possibilidade do resíduo em 

fornecer nutrientes às plantas, podendo auxiliar ou eliminar a adubação química para 

alguns dos elementos. Como por exemplo, caso o resíduo apresente um elevado 

poder de neutralização, este poderá ser utilizado na redução ou eliminação de gastos 

na correção da acidez do solo. Da mesma forma, um alto teor em matéria orgânica 

pode melhorar a capacidade de troca catiônica (CTC), auxiliar nas propriedades 

físicas, como a agregação de partículas e a capacidade de retenção de água, além 

de estimular vários processos biológicos do solo. Já a análise dos atributos físicos 

poderá indicar a forma de aplicação do resíduo ao solo, seja distribuído em área total 

ou em sulco de plantio. E a análise microbiológica irá fornecer explanação sobre a 

presença e concentração de organismos patógenos no resíduo fazendo com que 

haja a necessidade ou não de métodos de higienização para o manejo adequado 

(ANDRADE & ABREU, 2006). 

 

2.3. LEGISLAÇÃO 
 

Devido à possível presença de agentes patogênicos, elementos 

potencialmente tóxicos e compostos orgânicos persistentes, a utilização agrícola dos 

resíduos deve ser realizada de forma controlada. Com isso, cabe a legislação prever 

que a responsabilidade de sua aplicação seja da fonte geradora e garanta a 

rastreabilidade e o supervisão das áreas que receberão os resíduos (ANDRADE & 

ABREU, 2006). 

No Brasil, ainda não há uma legislação especifica para a utilização agrícola de 

resíduos sólidos orgânicos in natura, ou seja, sem qualquer tratamento, com exceção 

da resolução número 375 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que 

regulamenta a aplicação de lodo de esgoto urbano proveniente de estação de 

tratamento de esgoto (ETE) no solo agrícola (BRASIL, 2006b). Essa resolução se 
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baseou em normas já existentes nos Estados de São Paulo e Paraná, seguindo o 

controle do acúmulo de metais pesados no solo (ANDRADE & ABREU, 2006). 

A Norma Brasileira (NBR) 10004 trata da classificação dos resíduos sólido e 

semi-sólido, resultantes das atividades de origem doméstica, industrial, agrícola, 

hospitalar, comercial, de serviços e de varrição (ABNT, 2004). 

No Estado de Pernambuco, há a Lei nº 14.236, de 13 de Dezembro de 2010, 

na qual dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras 

providências. Tendo como um dos objetivos em seu Art. 6º, inciso XIII - fomentar a 

maximização do aproveitamento dos resíduos orgânicos para a compostagem. 

Sendo considerada em seu Art. 2º, inciso IV, como um conjunto de técnicas 

aplicadas para controlar a decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade de 

obter, no menor tempo possível, material estável, rico em húmus e nutrientes 

minerais e com atributos físicos, químicos e biológicos superiores àqueles 

encontrados nas matérias primas (PERNAMBUCO, 2010). 

Já no Estado da Bahia, a Lei que institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos é a nº 12.932, de 07 de Janeiro de 2014, e em seu Art. 11º inciso IX, 

considera compostagem como um processo de tratamento por meio de 

decomposição bioquímica da fração orgânica biodegradável de origem animal ou 

vegetal, efetuada por microrganismos em condições controladas, para a obtenção de 

um material humificado e estabilizado, denominado composto orgânico. E no mesmo 

Artigo, inciso XI considera destinação final ambientalmente adequada como a 

destinação de resíduos sólidos que inclui a reutilização, a reciclagem, o tratamento e 

a disposição final, bem como outras formas de destinação admitidas pelos órgãos 

competentes, observando normas operacionais específicas de modo a minimizar os 

impactos ambientais adversos e evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança (BAHIA, 2014). 

Para a reciclagem e utilização de resíduos sólidos orgânicos no meio agrícola, 

algumas normas devem ser consideradas, tais como as instruções normativas (IN) 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A IN número 27 

estabelece os limites para agentes fitotóxicos (microrganismos, metais, etc.) 

(BRASIL, 2006a). E a IN número 25, que apresenta normas sobre as especificações 

dos biocompostos destinados à agricultura (BRASIL, 2009b). 
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2.4 COMPOSTAGEM 
 

A palavra composto vem da língua inglesa, do termo “compost”, indicando a 

formação de um fertilizante orgânico (biocomposto) preparado com resíduos vegetais 

e animais, através de um processo chamado compostagem (KIEHL, 1998). 

A compostagem é um processo de estabilização de resíduos orgânicos, tais 

como restos de cultura, frutas, verduras etc..., e que através da ação dos 

microrganismos é realizada a transformação biológica em biocomposto. Além do 

mais, por meio deste processo, o biocomposto poderá apresentar potencial agrícola 

(SILVA et al., 2013) e segundo Pedrosa et al. (2013), a compostagem representa 

uma das alternativas mais eficientes no combate à poluição, visto que reduz o 

volume dos resíduos orgânicos  descartados inadequadamente no meio ambiente. 

O processo de compostagem pode envolver os microrganismos existentes no 

material a ser compostado ou a partir de um pré-inóculo, degradando a matéria 

orgânica para utilização como fonte de energia, carbono e nutrientes, para realização 

da mineralização e a humificação (SILVA et al., 2013).  

As características químicas e físicas dos materiais utilizados influenciam em 

diversos fatores, tais como a aeração, umidade, e relação carbono/nitrogênio (C/N) 

da pilha de compostagem, entre outros.  E a partir das condições adequadas, a 

atividade microbiana é estimulada fazendo com que a temperatura no interior da 

pilha de compostagem se eleve (INÁCIO & MILLER, 2009). 

A decomposição da matéria orgânica é realizada por diversos tipos de 

microrganismos, tais como bactérias, fungos, actinomicetes e principalmente 

bactérias, protozoários, algas, larvas e insetos (AQUINO, 2005). Estes 

microrganismos, através do próprio metabolismo, fazem a conversão bioquímica da 

fração orgânica em matéria orgânico (MO) similar ao húmus produzido por minhocas, 

no entanto, o húmus é formado com a deposição da MO no solo ao longo do tempo 

pela decomposição de plantas e animais mortos (EPSTEIN, 1997). 

Segundo Golueke (1984), a qualidade do processo provém de cuidados 

específicos tais como: evitar que vetores se proliferem e/ou atraiam outros; evitar a 

presença de odores e produção de chorume; produzir um composto final sem riscos 

de contaminação do solo, água e adequado ao manuseio e adequado à utilização 

agrícola. No entanto, todos esses cuidados estão ligados ao monitoramento da 

temperatura durante o processo de compostagem, visto que as altas temperaturas 

irão garantir a remoção de patógenos no composto final. 

A estabilidade do composto final demora algum tempo, principalmente se os 

resíduos utilizados forem de natureza lignocelulósica, como é o caso do engaço das 
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uvas. Com isso, é necessária a adequação dos resíduos, tal como a redução no 

tamanho das partículas (1 a 5 cm de diâmetro), ajuste da relação C/N (25 a 35) antes 

do início do processo e monitoramento da umidade para que o processo ocorra de 

forma eficiente. O aspecto econômico também deve ser levado em consideração, 

pois quanto menor o tempo para estabilização do biocomposto, menor será a 

demanda por espaço de armazenamento e de manuseamento de materiais (KIEHL, 

1985; EPSTEIN, 1997). 

O biocomposto gerado pode ser utilizado para diversos fins. Segundo Brasil 

(2009a), suas vantagens de utilização estão ligadas a melhoria das propriedades 

físicas e químicas dos solos, fornecimento de nutrientes essenciais às plantas, 

ocasionando na redução por adubação química, e proteção quanto à erosão. Outra 

utilização é como substrato na produção de mudas de fruteiras, como a videira.  

 

2.4.1 Fases da compostagem 
 

O processo de compostagem não se restringe apenas a adicionar e misturar 

resíduos sólidos orgânicos nas pilhas de compostagem, abrange uma série de 

escolhas, a começar pelo tipo de materiais, o sistema de compostagem (dividido em 

três: Sistema de pilhas revolvidas, sistema de pilhas estáticas aeradas, e sistemas 

fechados ou reatores biológicos), o local apropriado, e a disponibilidade dos 

materiais (KIEHL, 1998). O mesmo autor relata que durante o processo é possível 

notar três fases distintas: a primeira fase de rápida duração com presença de 

fitotoxicidade ou de composto ainda imaturo/cru, na sequência (segunda fase) 

ocorrendo a bioestabilização (semi-cura), chegando na última fase, a humificação e 

mineralização de alguns elementos constituintes da MO. A Figura 1 exemplifica as 

fases da compostagem em relação ao tempo e a temperatura do composto. 

 

Figura 1 – Curva padrão de temperatura e suas etapas no processo de compostagem. 
Em "a", faixa de temperatura mesófila, e , em "b" termófila. 

 

Fonte: Adaptado de Kiehl (1985). 
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A modificação metabólica nos resíduos orgânicos se inicia à partir do 

momento em que são fornecidas às condições adequadas de aeração, umidade e 

microrganismos. Estes encontram na matéria orgânica sua fonte de matéria 

(carbono) e energia (nitrogênio). E após os organismos degradarem a matéria 

orgânica, como produto, são liberados nutrientes como cálcio, magnésio, fósforo, 

potássio, nitrogênio, que se transformam em nutrientes minerais. Esse processo de 

mineralização faz com que os elementos antes imobilizados na forma orgânica, 

passem a ser disponíveis às plantas (AQUINO, 2005). 

 

2.4.2 Parâmetros de controle da compostagem 
 

Por se tratar de um processo biotecnológico, a eficiência do processo de 

compostagem será determinada pela ação conjunta dos microrganismos, em função 

dos níveis favoráveis de temperatura, aeração, relação C/N, pH, umidade e 

granulometria do material (BOSCO et al., 2017). Cada um destes fatores e suas 

implicações no processo de compostagem serão descritas a seguir. 

 

2.4.2.1 Microrganismos 
 

Os microrganismos fazem da matéria orgânica seu habitat, e dela, utilizam 

seus compostos orgânicos e minerais, oxigênio e água para seu desenvolvimento 

(FIALHO, 2007). 

Na compostagem, as bactérias decompõem proteínas, açúcares, amido e 

compostos de fácil degradação, principalmente na fase termofílica. Os fungos e 

actinomicetos são essenciais na degradação de material celulósico. Enquanto que a 

fixação do nitrogênio é função dos três microrganismos (BIDONE & POVINELLI, 

1999). 

A energia produzida pelos microrganismos durante o processo de 

compostagem promove um aumento de temperatura, e quando estas ultrapassam os 

40°C há a predominância dos microrganismos termofílicos (responsáveis pela 

acelerada degradação da matéria orgânica). Nessa fase, quando as temperaturas 

ultrapassam os 55°C, também ocorre a eliminação de organismos patogênicos às 

plantas e humanos, e acima dos 65°C a eliminação da maioria dos microrganismos, 

tanto patógenos quanto os responsáveis pela decomposição. Com isso, torna-se 

necessário o controle da temperatura, umidade e aeração (KIEHL, 1985). 
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Ao fim da fase termofílica, o biocomposto perde calor e volta a ser colonizado 

por microrganismos como bactérias e fungos mesófilos. A decomposição nessa fase 

ocorre mais lentamente devido às únicas fontes de alimento serem a celulose, 

hemicelulose e a lignina, e também por apresentarem resistência à degradação. E 

com o cessar do material orgânico disponível a temperatura na pilha se iguala a 

temperatura ambiente (KIEHL, 1985). 

 

2.4.2.2 Temperatura 
 

A temperatura é um dos fatores de maior importância durante o processo de 

transformação da matéria orgânica. E Seu desenvolvimento se relaciona a diversos 

fatores como baixa relação Carbono/Nitrogênio, composição dos materiais, umidade 

entre outros. Até mesmo a granulometria irá influenciar, materiais mais finos, 

peneirados ou moídos, formam pilhas com menos perda de calor e melhor 

distribuição de temperatura (KIEHL, 1998). 

A compostagem é caracterizada por um processo exotérmico ao degradar os 

resíduos orgânicos, ou seja, é gerado calor devido a atividade metabólica dos 

microrganismos (KIEHL, 1985). Com isso, a temperatura irá interferir principalmente 

no tempo do processo de biodegradação dos resíduos e na eliminação de patógenos 

(COSTA et al., 2009).  

A variação da temperatura durante o processo de compostagem segue as 

seguintes fases: A fase mesofílica (20 a 40oC), é caracterizada pela adaptação dos 

microrganismos na pilha de compostagem e pela degradação das moléculas 

químicas mais simples. Esta fase apresenta curta duração (de dois a cinco dias). 

Fase termofílica (40 a 70oC), a degradação da MO acontece de forma intensa e há 

morte de organismos patógenos. Esta fase pode durar dias ou meses, a depender 

dos materiais utilizados no processo. Após essa fase, permanecem as moléculas 

mais complexas, e uma população bacteriana reduzida com atuação principalmente 

de fungos e actomicetos, há oscilação da temperatura de 30 a 45ºC. Inicia-se a fase 

de resfriamento, caracterizada pela queda da temperatura a valores próximos à 

temperatura ambiente. Por fim, a fase da maturação, período de estabilização do 

biocomposto, apresentando temperatura igual à ambiente e sem cheiro desagradável 

(BERNAL et al., 1998). 
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2.4.2.3 Aeração 
 

A aeração no processo de compostagem é essencial, pois, através dela é 

possível controlar a temperatura, reduzir a umidade excessiva e proporcionar 

oxigenação aos microrganismos responsáveis pela degradação da MO. Com isso, a 

atividade biológica é estimulada, produzindo energia para seu metabolismo e parte 

desta sendo liberada na forma de calor (BERNAL et al., 2009). 

A matéria orgânica pode ser decomposta através de dois processos: na 

presença de oxigênio (aeróbio) ou na sua ausência (anaeróbio). No processo 

aeróbio, predominam microrganismos aeróbios como os fungos, bactérias e 

actinomicetos (PEIXOTO, 1981). Já o processo anaeróbio, há a liberação de maus 

odores, devido a não liberação completa do nitrogênio aminado como amônia, com 

isso, formando aminas incompletas, necessitando de oxidação para perda desta 

característica. 

Segundo Fernandes e Silva (1999), o revolvimento da pilha de compostagem 

aumenta a porosidade na parte do meio da pilha (visto que esta sofre de 

compactação pela ação do próprio peso), auxilia na homogeneização da mistura de 

resíduos, reduz o teor de umidade e faz a inversão das camadas controlando a 

temperatura do processo.  

 

2.4.2.4 Relação Carbono/Nitrogênio (C/N) 
 

A relação Carbono/Nitrogênio é uma das variáveis mais importantes pois, está 

relacionada a quantidade disponível de nutrientes aos microrganismos responsáveis 

pelo processo de degradação da matéria orgânica. Com isso, o balanceamento e 

atendimento da exigência nutricional interfere na eficiência do processo, assim como 

na qualidade do biocomposto produzido (BERNAL et al., 2009). 

Segundo Kiehl (2001), uma boa relação C/N situa-se entre 25:1 a 35:1. Ao 

passar desta faixa, a duração do processo será maior devido a reduzida quantidade 

de nitrogênio relacionado ao Carbono. Entretanto, caso a relação esteja abaixo, o 

excesso de nitrogênio será perdido como amônia. 

Segundo Peixoto (1981), a compostagem consiste em proporcionar condições 

adequadas como dispor em local apropriado, obtenção das matérias-primas ricas em 

nutrientes orgânicos e minerais, e principalmente, sua relação C:N para que ocorra a 

digestão feita pelos microrganismos. Kiehl (1998) cita que ao acompanhar a relação 

C/N durante o processo é possível saber se está ocorrendo da maneira certa, pois, 

quando o composto atinge a bioestabilização (semicura), a relação C/N deve estar 
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por volta de 18/1, e quando o composto alcança a maturidade, tornando-se 

humificado, a relação se situa em torno de 10/1.  

  Com isso, a relação C/N consiste em um parâmetro confiável no 

acompanhamento do processo de compostagem para obtenção do produto 

finalizado. No entanto, para que haja a confirmação da finalização do processo de 

decomposição, Kiehl (1985) recomenda que a certificação seja feita através de dois 

ou mais parâmetros, para maior confiabilidade. 

 

2.4.2.5 pH (potencial Hidrogeniônico) 
 

Outro fator de grande influência na compostagem é o pH (potencial 

Hidrogeniônico). Este sofre alteração durante todo o processo, passando de 

inicialmente ácido (primeira fase) para básico (maturação), e por fim alcalino (Figura 

2). Segundo Beck-Friis et al. (2001), essa acidez é atribuída a presença de ácidos 

orgânicos como o acético e lático constituintes nos principais resíduos orgânicos 

utilizados nas pilhas. 

 

Figura 2- Variação do pH e temperatura durante o processo de compostagem. 

 

Fonte: Silva et al. (2009). 

 

O pH interfere no processo em relação a predominância de colonizações de 

microrganismos nas diferentes fases. As bactérias envolvidas, por exemplo, optam 

por valores de pH neutros, em contrapartida, os fungos se adaptam melhor em pH 

mais ácido (DIAZ et al., 2007).  
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Jimenez e Garcia (1989) citam que no início do processo de compostagem, há 

a redução do pH, chegando a aproximadamente 5.0, e em seguida, cresce 

gradualmente à medida que o processo evolui e o composto estabiliza, atingindo 

valores entre 7 e 8. Com isso, a verificação do pH pode indicar a falta ou chegada da 

maturação em relação a duração do processo, ou até mesmo a presença de 

anaerobiose no interior da pilha em compostagem. 

Durante a primeira fase do processo de compostagem, o pH do material será 

levemente ácido, isso ocorre devido os fungos e bactérias liberarem ácidos enquanto 

degradam a matéria orgânica, ocasionando na acidificação do meio. Esta redução no 

valor do pH beneficia o desenvolvimento de fungos e na degradação da celulose e  

lignina. Em seguida, há a decomposição destes ácidos até sua completa oxidação, 

isso faz com que o biocomposto estabilize com pH neutro a levemente alcalino. Com 

isso, valores baixos de pH podem indicar a falta de maturação por questão de curto 

tempo  de processo ou devido a presença de anaerobiose na pilha em compostagem 

(KIEHL, 1985). 

Bosco et al. (2017) ressaltam que ao concluir o processo espera-se que o 

composto apresente pH entre 6 e 7, esta faixa faz com que os macro e 

micronutrientes estejam mais disponíveis para a aplicação do composto no solo. 

 

2.4.2.6 Umidade 
 

Na degradação da matéria orgânica, a umidade irá garantir que a atividade 

microbiológica não cesse. Isso ocorre, devido a estrutura microbiana consistir de 

90% de água, e ser necessária na produção de novas células. A água utilizada por 

estes, precisa ser encontrada no meio, ou seja, na pilha de compostagem. Além do 

mais, os nutrientes consumidos para o crescimento celular precisam estar em 

solução para sua assimilação (ALEXANDER, 1977), tornando-se imprescindível às 

atividades ligadas ao metabolismo e fisiologia dos microrganismos (KIEHL, 1985).  

Valente et al. (2009) citam que teores elevados de umidade devem ser 

evitados durante o processo, pois, o excesso deste, faz com que os poros da matriz 

sólidas sejam ocupados com água. As partículas da matéria orgânica ao serem 

decompostas, apresentam caráter hidrofílico, ou seja, elas aderem as moléculas de 

água em sua superfície, e consequentemente saturando o espaço poroso (micro e 

macroporos). Isso impede que o oxigênio seja difundido, propiciando condições de 

anaerobiose. Quando isso acontece, é possível perceber a exalação de odores 

característicos causados pelo gás sulfídrico. Promovendo a formação de chorume 

(líquido escuro lixiviado da pilha, com odor desagradável), caracterizando a perda de 
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nutrientes do composto. Para correção do excesso de umidade, é indicado se fazer 

injeção de ar (revolvimento) ou adicionar material seco. 

Em contrapartida, teores de umidade abaixo de 40% também precisam ser 

evitados, pois provocam redução na atividade biológica, deixando o processo lento 

(VALENTE et al., 2009). Nesse caso, é só fazer a irrigação da pilha, de preferência 

enquanto revolve, para que a água seja distribuída de forma igual (MASSUKADO, 

2008).  

 

2.4.2.7 Granulometria 
 

A granulometria dos resíduos escolhidos a passarem pelo processo de 

compostagem tem sua importância devido a esta controlar a movimentação de 

líquidos e gases na pilha (KIEHL, 2004). Quanto menor forem as partículas, maior 

será a superfície de contato ocupada pelos microrganismos, e como consequência, 

isso irá promover uma fácil degradação dos resíduos. No entanto, partículas muito 

pequenas, que teoricamente seriam as mais apropriadas pela rápida degradação, 

apresentam sérios problemas quanto à aeração e a compactação, impossibilitando a 

manutenção da porosidade, e promovendo a anaerobiose (FERNANDES e SILVA, 

1999; INÁCIO & MILLER 2009). 

Com isso, semelhante a relação C/N, ao teor de umidade e aeração, é 

complexa a definição de uma granulometria ideal para a compostagem, pois 

depende do tipo de resíduo a ser compostado. No entanto, Bidone e Povinelli (1999) 

recomendam que a granulometria varie de 1 a 5 cm. 

 Valente et al. (2009) sugerem a mistura de diferentes resíduos orgânicos 

como forma de compensar o tamanho das partículas, fazendo com que ocorra a 

homogeneização na pilha de compostagem e manutenção de porosidade. 

 

2.5 PRODUÇÃO DE MUDAS DE VIDEIRA 
 

A reprodução das plantas pode ocorrer sexuada ou assexuadamente. Na 

forma sexuada, as plantas geradas apresentam variabilidade genética, ou seja, 

apresentarão grande variabilidade quanto aos caracteres fenotípicos. Além de que, o 

tempo gasto entre a germinação e o período em que a planta inicia uma boa 

produção é longo, não sendo proveitoso aos futicultores, que buscam uniformidade 

entre as mudas e o mais rápido retorno financeiro (BETTONI et al., 2014). 

Quanto à forma assexuada os indivíduos não apresentam grande variabilidade 

genética, devido sua propagação acontecer a partir de plantas matrizes 
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selecionadas. Com isso, fazendo com que as plantas do pomar sejam idênticas 

quanto às necessidades como nutricionais, climáticas, edáficas e de manejo. Além 

disso, a propagação vegetativa reduz o período juvenil improdutivo (FRANZON et al., 

2010). 

O sucesso de uma vitivinícola é resultado de diversos fatores, e entre eles, é 

necessário atenção especial às mudas, principalmente em relação a sua qualidade, 

ou seja, obter informações quanto à origem e sanidade do material vegetativo (porta-

enxerto e copa) a serem utilizados, pois, através do material vegetativo previamente 

infectado pode-se transmitir doenças como viroses, nematoides e cancro bacteriano, 

gerando grandes perdas ao produtor, sendo válido e preferencial que se adquira 

mudas de viveiros que forneçam um Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) 

como garantia da qualidade das mudas. (LEÃO & SOARES, 2010). 

Para a produção das mudas de videira de forma assexuada, duas técnicas 

podem ser adotadas, a enxertia e estaquia, ambas propiciam ótimos resultados, de 

simples execução, e são as mais utilizadas comercialmente (LEÃO & SOARES, 

2010). 

Dentre os materiais utilizados como substrato para a condução das mudas, os 

mais utilizados são os materiais inertes como fibra de coco, areia, vermiculita…, 

Porém, o aproveitamento de resíduos gerados nas agroindústrias locais se tornam 

uma opção de baixo custo e que quando adequadamente tratados podem auxiliar na 

redução do acúmulo destes no meio ambiente minimizando seu potencial poluidor e 

produzindo substratos de qualidade satisfatória. Além do mais, a não utilização 

destes representa grande perda de matéria-prima e energia, necessitando de 

grandes investimentos no controle da poluição (PELIZER et al., 2007). 

Dentre esses resíduos, o setor vinícola, através do processo de produção de 

sucos e vinhos, gera altas quantidades de material que podem causar grandes 

impactos ambientais pela formação de ácidos orgânicos durante a fermentação do 

resíduo, gerando maus odores, reduzindo o teor de oxigênio dissolvido nos corpos 

hídricos e contribuindo com a contaminação do solo, quando disposto 

inadequadamente (GOPINATHAN & THIRUMURTHY, 2012). 

Portanto, a utilização desses resíduos como fonte de adubação orgânica ou 

como componentes de substratos para produção de mudas merecem destaque e, 

principalmente se forem devidamente manejados, com sua transformação em formas 

mais estáveis e nutricionalmente adequadas, a exemplo do processo de 

compostagem. 
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4. ARTIGO 1:  Compostagem de resíduos de vinícola e características do 
composto final frente à legislação Brasileira. 

 
 

Composting of winery waste and characteristics of the final compost 

according to Brazilian legislation.  

 

 
RESUMO: Os resíduos gerados na produção de vinhos e sucos de uva caracterizam-
se por uma elevada concentração de matéria orgânica, elevado grau de fibras e 
elementos minerais que, quando devidamente tratados, podem servir de estratégias 
sustentáveis para seu uso e destinação, e dentre estes, a produção de biocomposto. 
Assim, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o processo de compostagem de 
bagaço de uva, esterco ovino, e folhas de mangueira, avaliando no biocomposto as 
suas características físico-químicas, nutricionais e microbiológicas para utilização na 
agricultura. A montagem da pilha de compostagem seguiu a proporção de 30% de 
esterco ovino como material nitrogenado e 70% de material rico em carbono (dividido 
em 50% de bagaço de uva e 20% de folhas de mangueira), a relação C/N inicial foi 
de 33:1, e o processo durou 120 dias conforme a legislação.  Ao avaliar os 
resultados, o processo ocorreu de forma acelerada, onde aos 30 dias o biocomposto 
já encontrava-se estabilizado, e ao final do processo (120 dias) apresentou relação 
C/N de 5,85, bem como níveis aceitáveis para os macronutrientes K e P, e sem risco 
de fitotoxidez, podendo ser utilizado como fertilizante orgânico ou como 
condicionador do solo, reduzindo a destinação ambientalmente inadequada e 
gerando economia com a reinserção destes na cadeia produtiva. 
 

 
Palavras-chave: agroindústria; biocomposto; C/N; resíduo orgânico; reúso agrícola. 

 
 
ABSTRACT: The waste generated in the production of wine and grape juice is 
characterized by a high concentration of organic matter, high degree of fiber and 
mineral elements that, when properly treated, can serve as sustainable strategies for 
its use and destination, and among these, the production of biocompost. Therefore, 
the objective of this study was to evaluate the process of composting grape marc, 
sheep manure, and mango leaves, evaluating in the biocompost its physical-
chemical, nutritional and microbiological characteristics for use in agriculture. The 
composting pile assembly followed the proportion of 30% of sheep manure as 
nitrogenous material and 70% of carbon-rich material (divided into 50% of grape marc 
and 20% of hose leaves), the initial C/N ratio was 33:1, and the process lasted 120 
days according to legislation.  When evaluating the results, the process occurred in 
an accelerated manner, where at 30 days the biocompost was already stabilized, and 
at the end of the process (120 days) it presented a C/N ratio of 5.85, as well as 
acceptable levels for the macronutrients K and P, and without risk of phytotoxicity, 
and can be used as organic fertilizer or as soil conditioner, reducing environmentally 
inadequate destination and generating economy with their reinsertion in the supply 
chain. 
 
 
Keywords: agricultural reuse; agroindustry; biocompost; C/N; organic waste. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos de produção global de frutas, as uvas se mantém entre as cinco 

frutas mais produzidas (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS, 2017) e, em 2018, segundo dados da Organização Internacional 

da Vinha e Vinho (OIV), essa produção equivaleu a cerca de 78 milhões de 

toneladas com área mundial de vinhedos de 7,4 milhões de hectares. Isso, em 

relação ao ano de 2017, significou um acréscimo de 42,5 milhões de hectolitros na 

produção, atingindo 292,3 m hl em 2018.   

Na região nordeste do Brasil, o submédio Vale do São Francisco se destaca 

pela produção e exportação de uvas de mesa de alta qualidade, e elevado padrão 

tecnológico (GRANGEIRO et al., 2002), sendo considerada a segunda principal 

região do Brasil  produtora de uvas (SILVA et al., 2009). 

Entretanto, o setor vinícola vem enfrentando várias questões ligadas à 

geração de resíduos da uva no processo de produção de sucos e vinhos (ROSSI & 

SANTOS, 2014). Esses resíduos provenientes das atividades agroindustriais tem 

como principal característica as  altas concentrações de matéria orgânica, que 

podem ocasionar grandes impactos ambientais devido a formação de ácidos 

orgânicos durante a fermentação do resíduo, gerando maus odores, reduzindo o teor 

de oxigênio dissolvido nos corpos hídricos e contribuindo com a contaminação do 

solo, quando disposto inadequadamente (GOPINATHAN & THIRUMURTHY, 2012). 

Por este motivo, a gestão sustentável dos resíduos torna-se uma importante aliada 

para a redução e, ou reutilização dos mesmos (PINTER et al., 2019). 

Com relação aos resíduos de uvas produzidos no processo de vinificação, a 

quantidade e a qualidade variam consideravelmente em função do tamanho da 

vinícola, dos métodos e equipamentos utilizados na prensagem do fruto, assim como 

a variabilidade das uvas. Todos esses fatores colaboram na produção de dados 

distintos sobre a geração de resíduos por tonelada de fruta triturada (HIXSON et al., 

2014). 

Zhang et al. (2017) citam que os principais resíduos sólidos orgânicos da 

produção vinícola incluem o bagaço da uva, borras de vinho, engaço e lodo. O 

bagaço da uva representa cerca de 25% do peso total da uva utilizada no processo 

de vinificação (OLIVEIRA & DUARTE, 2016), sendo composto geralmente por casca, 

talos, sementes e umidade, além de outros componentes como os ácidos orgânicos 

e polifenóis. O bagaço da uva tinta possui também açúcares residuais e algumas 

quantidades de álcool (etanol) (DEVESA-REY et al., 2011; HIXSON et al., 2014). E 



32 
 

segundo Tonon et al. (2018), estima-se que somente 3% desse resíduo seja 

utilizado, para a adubação do solo pelas próprias vinícolas. 

Segundo Requejo et al. (2014), entre os resíduos orgânicos gerados no 

processo de vinificação, o bagaço de uvas se destaca devido ao seu elevado teor em 

matéria orgânica e nutrientes, podendo ser destinado para atender parte das 

necessidades para à utilização em meio agrícola.  

Com isso, a alta produção de resíduos exige a utilização de estratégias 

sustentáveis para seu uso e destinação, e dentre estas, tem-se a produção de 

fertilizantes orgânicos pelo processo de compostagem (SALGADO et al., 2019). Mas 

para que sua utilização seja possível, o biocomposto produzido precisa atender 

legislações como a Instrução Normativa 27/2006 e 25/2009 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e a Resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 481/2017 e no 375/2006. Essa legislação 

vigente possibilita o uso do resíduo orgânico na agricultura como biofertilizante, 

condicionador de solo ou substrato, desde que respeite as concentrações máximas 

de metais pesados, patógenos nocivos à saúde humana, animal e vegetal, e também 

não seja vetor de pragas e não contenha sementes de plantas daninhas. 

A compostagem é um processo biotecnológico, no qual as substâncias 

poliméricas presentes nos resíduos orgânicos são degradadas pelas enzimas 

hidrolíticas liberadas dos microrganismos mesofílicos e termofílicos durante a 

mineralização em condições aeróbias (AZIM et al., 2017). Os produtos do processo 

de compostagem são dióxido de carbono e formas estáveis de carbono, resultando 

na decomposição e mineralização da matéria orgânica e na produção de substâncias 

húmicas (AZIM et al., 2017; WANG et al., 2016).  

O processo segue as seguintes fases: a primeira sendo mesófila ou 

mesofílica, que é caracterizada pelo crescimento acelerado de fungos e bactérias 

devido à absorção rápida de amido e de açúcares solúveis; a segunda fase 

classificada como termófila ou termofílica, caracterizada pela presença de enzimas 

microbianas que degradam proteínas, hemicelulose e celulose; a terceira fase sendo 

considerada a segunda fase mesofílica (fase de resfriamento) que ocorre quando a 

atividade dos microrganismos termofílicos cessa com a exaustão de substratos e, por 

último, a fase de maturação que é caracterizada pela formação de substâncias 

húmicas (MARTÍNEZ et al., 2016, MARTÍNEZ et al., 2018). 

 Com isso, o biocomposto obtido ao final do processo deve apresentar alta 

qualidade sendo rico em nutrientes e microrganismos benéficos, além de seguro 

para ser utilizado. As propriedades desse biocomposto podem ainda ser melhoradas 

se, durante o processo, forem adicionados outros tipos de resíduos, como adubos, 
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resíduos verdes e até resíduos urbanos, aumentando o conteúdo de nutrientes e a 

atividade biológica (SALGADO et al., 2019; MUHLACK et al., 2018).  

Além disso, o biocomposto produzido tende a apresentar baixa condutividade 

elétrica, baixos concentrações de metais pesados e altos teores de matéria orgânica, 

fósforo e potássio (BUSTAMANTE et al., 2008). Também, foi relatado que a 

fitotoxicidade dos produtos de compostagem é reduzida quando este é co-

compostado com esterco animal (ZHANG & SUN, 2016; BUSTAMANTE et al., 2011). 

Contudo, a produção de dados referentes aos resíduos orgânicos da 

vinificação são bastante variáveis, e a proporção em que cada componente compõe 

o bagaço depende de diversos fatores, como o tipo de solo, a variedade da uva, o 

clima, a safra (TONON, et al., 2018), métodos de processamento e local de produção 

(SCHÄFFER, 2015). Desse modo, o biocomposto produzido apresentará 

características específicas da região. 

Portanto, o trabalho teve como objetivo avaliar o processo de compostagem 

do bagaço de uva, esterco ovino e folhas de mangueira, avaliando no composto final 

suas características físico-químicas, nutricionais e microbiológicas para utilização 

como biofertilizante/condicionador do solo frente à legislação Brasileira. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O processo de compostagem foi realizado na área experimental da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro-BA, coordenadas 

geográficas: latitude 09º 24' S, longitude 40º 31' W, e altitude de 371 m. O clima é 

classificado como BShw, clima seco de estepe de baixa latitude com chuvas de 

verão – clima semiárido, de acordo com o sistema de classificação climática Koppen-

Geiger. Temperatura média de 24,8 °C e a pluviosidade média anual de 422 mm.  

O tempo do processo de compostagem foi de 120 dias (março à julho de 

2019), conforme sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2010) para que 

o biocomposto atinja a humificação (finalização do processo). 

Os resíduos compostados foram: o bagaço de uva e esterco de ovinos, 

oriundos da Vitivinícola Quintas de São Braz, localizada em Petrolina-PE, sendo o 

bagaço obtido do processo de prensagem de uvas para a produção do vinho tinto, 

formado pela mistura de casca, sementes, engaço e umidade; foram utilizados 

também folhas de mangueira como material palhoso.  

O bagaço de uva foi submetido a um pré-tratamento físico com exposição ao 

sol para secagem por 10 dias em pátio aberto, para total volatilização do teor 

alcoólico do resíduo prensado. Posteriormente, o bagaço da uva foi triturado de 
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forma a reduzir a granulometria do material (variando de 1 e 5 centímetros), e as 

folhas da mangueira foi utilizada em seu tamanho normal (variando de 15 a 22 cm de 

comprimento).  A pilha de compostagem foi montada conforme Pereira Neto (2011), 

em pátio aberto com piso de concreto, obedecendo a proporção de 70% do volume 

total em material rico em carbono (foi dividido em 50% de bagaço de uva e 20% de 

palha de mangueira) para 30% de esterco de ovinos (material rico em nitrogênio).  A 

altura da pilha foi de 70 cm.  

Durante a compostagem, a pilha foi regada regularmente para manutenção da 

umidade e, o material revolvido manualmente a cada 15 dias para manutenção da 

aeração.  

Para a realização das análises do material, a coleta de amostras foi realizada 

na parte média da pilha, de forma que fosse subdividida em quatro seções 

equidistantes (Figura 1). Para recolhimento de 4 subamostras que formaram uma 

amostra composta para a caracterização física, química e microbiológica. A retirada 

das subamostras foi realizada com o auxílio de tubo de PVC de 2,5 cm de diâmetro 

sendo inserido em cada seção a uma profundidade de 30 cm da superfície 

(MARTÍNEZ et al., 2016).  

A temperatura da pilha foi monitorada diariamente utilizando termômetro 

químico, com medições nas posições: topo (55 cm), meio (35 cm) e base (15 cm) 

para realização da tamperatura média, além de realização de imagem termográfica 

utilizando câmera térmica FLIR® modelo T420. 

 

Figura 1 – Subdivisões da pilha de compostagem para coleta de amostra. 

 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental-LEA da 

UNIVASF e no Laboratório Agroambiental do Semiárido da Embrapa. Os parâmetros 

foram realizados em triplicata para cálculo de médias e desvio padrão, e os dados 

submetidos a comparação aos valores definidos pela Instrução Normativa (IN) n° 
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25/2009 (BRASIL, 2009) e 27/2006 (BRASIL, 2006a) da Secretaria de Defesa 

Agrícola (SDA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

pela Resolução 375/2006 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(BRASIL, 2006b) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Parâmetros analisados, frequência de amostragem e metodologia das 
análises realizadas durante o processo de compostagem. 

Parâmetros Frequência de amostragem Metodologia 

Físico-químicos 

Temperatura (
o
C) 

Diariamente até o 15
o
 dia, depois 

quinzenalmente até o 120
o
 dia 

APHA 
(2012) 

Umidade (%); pH; Condutividade  
Elétrica (mS/cm) 

Mensal 
Teixeira et al. 

(2017) 

Matéria Orgânica (%) Mensal Goldin, A. (1987) 

Sólidos Voláteis (g L
-1

) Mensal 
APHA 
(2012) 

Carbono Orgânico (g kg
-1

) Mensal 
Teixeira et al. 

(2017) 

Nitrogênio Total, Nitrogênio Amoniacal e 
Nitrato (mg kg

-1
); Nitrogênio Orgânico (%) 

Mensal 
APHA 
(2012) 

Distribuição de partículas (%); Densidade (g 
cm

-3
) 

Mensal 
Teixeira et al. 

(2017) 

Volume (%) Final 
Cálculos 

geométricos* 

Nutricionais 

Cálcio (Ca), Fósforo (P), Potássio (K), Sódio 
(Na), Magnésio (Mg) e Alumínio Trocável (Al) 

(g kg
-1

). 
 

Mensal 
Teixeira et al. 

(2017) 

Ferro (Fe), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Cromo 
(Cr), Chumbo (Pb) e Níquel (Ni) (g kg

-1
). 

 
Inicial e final 

USEPA,  
(1995) 

Microbiológicos 

Coliformes Totais e Escherichia Coli (NMP g
-1

 
de ST) 

Final APHA (2012) 

Outras Variáveis 

Odor, insetos, aranhas, fungos, formigas e 
moscas. 

Mensal 
Rodrigues et 

al. (2016) 

* cálculos geométricos dos coletores utilizados, estes, confeccionados em polietileno de alta 

densidade (PEAD) e com as seguintes dimensões internas: 51,5 cm de largura, 32 cm de 

comprimento e 28 cm de altura, totalizando um volume de 45,78 cm
3
. 
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4.3 RESULTADOS 
 

 

A evolução da temperatura e da umidade estão relacionadas às atividades 

microbianas e às reações biológicas, bem como, associadas com a capacidade do 

processo na redução de patógenos (STENTIFORD, 1996). Esses foram os principais 

parâmetros físicos monitorados durante o processo de compostagem (Figuras 2, 3 e 

4). 

 

Figura 2 – Evolução da temperatura na pilha de compostagem. 

 

 

Figura 3 – Imagem termográfica representando as fases: a) mesófila, no 2o dia de 
processo; b) termófila, no 4o dia; c) segunda fase mesófila, 13o dia e d) humificação, 
aos 90 dias. 
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Figura 4 – Evolução da umidade durante o processo de compostagem. 

 

 

Para Asses et al. (2018), dentre as propriedades químicas que indicam o 

adequado andamento do processo de compostagem estão o pH e a condutividade 

elétrica (CE), estes estão representadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Evolução do pH e da condutividade elétrica durante o processo de 
compostagem. 

 

 

Na Tabela 2, observa-se a evolução da degradação da matéria orgânica e a 

redução das frações orgânicas ao longo do processo. 
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Tabela 2 – Evolução da redução dos sólidos voláteis, carbono orgânico e da matéria 
orgânica durante a compostagem. 

Tempo Sólidos Voláteis Carbono Orgânico Matéria Orgânica 

dias gL-1 …………………….…g kg-1……..……….… 

1 
 

508,28 ± 10,06 410,25 ± 23,50 896 ± 22,00 

30 
 

130,40 ± 15,16 228,00 ± 3,39 648 ± 19,01 

60 
 

120,45 ± 28,63 113,12 ± 8,15 571 ± 8,50 

90 
 

119,12 ± 32,11 95,61 ± 3,35 570 ± 31,15 

120 
 

54,13 ± 14,05 119,31 ± 12,50 522 ± 27,05 
*DP: desvio padrão 

 

A avaliação da relação C/N assim como as variações no teor de nitrogênio 

total e de suas frações ao longo do tempo de compostagem estão descritas na 

Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Nitrogênio e relação C/N durante compostagem. 

 
Tempo 

 

 
Nitrogênio 

Total 
 

C/N 
Nitrogênio 
Amoniacal 

N-NH4
+ 

 
Nitrato 
NO3

- 
 

 
Nitrogênio 
Orgânico 

 

dias g kg-1 - …..…...mg kg-1………….. % do N Total 

1 
 

12,17 ± 0,50 33,00:1 9,36 ± 0,36 206,67 ± 7,15 
7,159143 

 
7,159143 

 

99,91 

30 
 

12,56 ± 0,50 18,14:1 1,25 ± 0,16 0,62 ± 0,10 99,98 

60 
 

13,10 ± 0,40 8,63:1 0,90 ± 0,18 0,90 ± 0,18 99,92 

90 
 

14,30 ± 0,20 6,68:1 0,28 ± 0,09 0,24 ± 0,10 99,99 

120 
 

20,37 ± 1,51 5,85:1 1,80 ± 0,02 2,34 ± 0,48 99,99 

 

O composto final diferiu em suas propriedades físicas. A Tabela 4 apresenta a 

variação da densidade e da distribuição das partículas ao longo do processo de 

compostagem. 

 

Tabela 4 – Distribuição e densidade de partículas durante o processo de 
compostagem. 

 
Tempo 

 

Malha da peneira (mm) 
Densidade (>4) 

 
(4-2) 

 
(2-1) 

 
(1-0,5) 

 
(0,5-0,3) 

 
(0,3-0,125) 

 
(<0,125) 

 

Dias ..……………....Distribuição de partículas (%)………………..... g cm-3 

1 45,60 34,88 6,92 1,61 0,72 8,56 1,70 0,051 

30 13,74 38,46 11,74 5,917 5,44 20,52 4,18 0,052 

60 29,69 24,01 10,34 7,09 5,69 16,98 6,18 0,075 

90 26,41 38,37 9,51 3,24 3,13 16,79 2,53 0,080 

120 14,01 33,00 16,99 11,0 6,42 15,46 3,12 0,090 
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As principais características relacionadas aos parâmetros nutricionais e 

microbiológicos são mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Evolução dos nutrientes, elementos críticos, metais pesados e das 
características microbiológicas durante o processo de compostagem dos resíduos da 
vinícola. 

Tempo 
 

Macronutrientes 

Cálcio Fósforo Potássio Magnésio 

dias ………………………………….g kg-1………………………………… 

1 1,74 ± 0,20 4,94 ± 0,47 74,91 ± 3,84 17,14 ± 3,55 

30 2,80 ± 0,80 2,12 ± 0,40 52,00 ± 7,55 1,48 ± 0,12 

60 3,72 ± 0,38 2,10 ± 0,09 42,73 ± 4,00 1,66 ± 0,28 

90 4,25 ± 0,15 1,23 ± 0,02 35,70 ± 5,30 1,86 ± 0,26 

120 5,17 ± 0,65 1,92 ± 0,35 21,31 ± 3,40 0,75 ± 0,14  

Tempo 
 

Micronutrientes 

Cobre Ferro Manganês Zinco 

dias ………………………………….g kg-1………………………………… 

1 3,92 ± 0,11 66,40 ± 5,21 0,60 ± 0,20 4,16 ± 0,81 

120 0,50 ± 0,50 9,04 ± 0,04 0,25 ± 0,27 0,55 ± 0,08 

Tempo 
 

Elementos críticos 

Alumínio Sódio 

dias ………………………………….g kg-1………………………………… 

1 0,02 ± 0,004 1,90 ± 0,40 

30 0,016 ± 0,003 2,53 ± 0,51 

60 0,015 ±0,004 1,75 ± 0,27 

90 0,013 ± 0,003 1,38 ± 0,14 

120 0,013 ± 0,004 1,50 ± 0,50 

Tempo 
 

Metais pesados 
 

Cromo Chumbo Níquel 

dias ………………………………….g kg-1………………………………… 

1 0,09 ± 0,01 0,21 ± 0,09 1,0 ± 0,10  

120 0,09 ± 0,06 0,09 ± 0,01  0,009 ± 0,001 

Tempo 
 

Microbiológicas 

Coliformes Totais E. coli 

dias ………………………….NMP/g de ST………………………… 

1 - - 

120 900 150 

 

Com exceção do Ca, os demais macronutrientes apresentaram redução em 

seu teor durante o processo de compostagem: P com redução de 61,13%; K com 

redução de 71,55% e Mg com redução de 95,62%.  

Durante o processo de compostagem foram monitorados parâmetros 

qualitativos, tais como a presença de odor, insetos, aranhas e fungos. O objetivo 
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deste monitoramento foi encontrar uma relação entre os parâmetros e a temperatura 

na pilha de compostagem. 

 

Figura 6 – Outros parâmetros avaliados durante o processo de compostagem. 

 

4.4 DISCUSSÃO 
 

A pilha de compostagem constituída pela mistura de bagaço de uva, esterco 

ovino e folhas de mangueira não apresentou problemas quanto a evolução da 

temperatura, pois os valores na pilha aumentaram rapidamente (Figura 2) e atingiram 

a fase termofílica (>40 °C) ao 3° dia do processo, com duração de 10 dias. Este 

comportamento está relacionado a relação Carbono/Nitrogênio inicial, de 33:1 

(Tabela 3), faixa dentro da citada por Kiehl (2001) como sendo uma boa relação C/N 

(25:1 a 35:1). Durante a fase termofílica, a temperatura mais alta (57 °C) foi notada 

no topo da pilha no 5° dia do processo. Isso ocorreu em função do alto teor de 

matéria orgânica decomponível favorecendo as atividades microbianas aeróbias.  

Ao final da fase termofílica (13° dia), a temperatura caiu gradualmente para 

valores ambientais na medida em que a atividade biológica foi cessando. Essa queda 

de temperatura significou que a maior parte dos compostos orgânicos foram 

consumidos durante as fases mesofílica e termofílica.  Condições semelhantes foram 

encontradas por Asses et al. (2018), ao compostar uma mistura entre lodo de esgoto 

e resíduos da produção de azeite, e, segundo Meng et al. (2016), poucos compostos 

facilmente degradáveis permaneceram na última fase ou fase de humificação. 

No presente estudo, a compostagem com o resíduo da uva apresentou 

aumento de temperatura no 30° dia, elevando-se para 37 °C. Segundo Bernal et al. 

(1998), essa oscilação da temperatura (30 a 45ºC) durante a fase de resfriamento 
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ocorre devido a permanência de uma reduzida população bacteriana junto à 

moléculas mais complexas a serem degradadas. 

Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 

481/2017 (BRASIL, 2017), para sistemas abertos de compostagem, as temperaturas 

devem ser superiores a 55 °C por um período de pelo menos 14 dias para que ocorra 

a higienização do biocomposto, ou seja, para redução/eliminação de organismos 

patogênicos. Já Zhang & Sun (2014), citam que a temperatura na faixa de 50 a 60 °C 

por pelo menos 3 dias indica que o biocomposto está isento de organismos 

patogênicos e, tal condição foi atingida nesse estudo do 5° ao 10° dia de processo 

(Figura 2).  

Segundo Bustamante et al. (2013) e Paradelo et al. (2013), a adição de 

bagaço de uva sem álcool residual, pode elevar a temperatura da compostagem, 

principalmente na fase termofílica, garantindo a remoção de patógenos e organismos 

indesejáveis. Portanto, se considerado apenas o parâmetro temperatura, o 

biocomposto produzido já apresentava condições de utilização na agricultura por não 

apresentar risco de contaminação por agentes patogênicos para o homem e para o 

solo. 

O efeito da adição das folhas de mangueira na mistura e, até mesmo a 

presença dos engaços, que apresentam uma natureza lignocelulósica, podem ter 

afetado a atividade bacteriológica durante a compostagem, levando a uma fase 

termofílica mais curta e a uma fase de resfriamento mais longa (Figura 2), revelando 

uma atividade fúngica mais dominante. Corroborando a isto, a Figura 3 apresenta 

imagens térmicas durante o processo, onde ao 13o dia (Figura 3c) é possível notar o 

início da fase de resfriamento perdurando até o 120º dia. Bustamante et al. (2012) 

relataram o mesmo resultado sobre o efeito da fração lignocelulósica da poda dos 

galhos de videira durante a compostagem com lodo de digestores anaeróbios, assim 

como Asses et al. (2018)  ao compostar lodo com resíduos de azeitona e podas.  

Com isso, ao observar a evolução da temperatura (Figura 2) é possível 

concluir que, o composto já apresentava características de composto finalizado a 

partir do 30° dia do processo de compostagem, o que resultaria em um biocomposto 

com relação C/N de aproximadamente 18:1 (Tabela 3), valor próximo ao 

recomendado pela legislação (20:1). No Submédio Vale do São Francisco, região de 

clima semiárido, onde as condições climáticas são caracterizadas pelas elevadas 

temperaturas, baixa pluviosidade e umidade do ar, mas que tem água através dos 

projetos irrigados, essa condição potencializa o processo de degradação da matéria 

orgânica no solo. Desta forma, os solos arenosos da região, que necessitam de 

matéria orgânica constantemente, podem ser beneficiados pela aplicação de 
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biocomposto de resíduo vinícola produzido em menor tempo para uma maior 

manutenção da matéria orgânica no solo.  

A Figura 4 apresenta a evolução do teor de umidade durante o processo de 

compostagem que iniciou com 60% e apresentou posterior redução para 40% ao 

término do processo. Com isso, o teor de umidade foi mantido dentro da faixa 

considerada adequada como sendo entre 40-60% (CHOWDHURY et al., 2013). Caso 

o teor de umidade na pilha de compostagem estivesse abaixo de 40% acarretaria em 

redução da atividade microbiana e se apresentasse teor superior a 60% haveria 

obstrução dos espaços porosos entre as partículas, prejudicando a aeração (LIANG 

et al., 2003). 

O perfil característico do pH (Figura 5) no processo de compostagem se 

iniciou em 6,51; aumentado para valores acima de 8,0 na fase termofílica e fechando 

o ciclo em 7,0. Esse resultado está relacionado à bioconversão dos ácidos orgânicos 

e compostos fenólicos em condições aeróbias e à mineralização de proteínas, 

peptídeos e aminoácidos, conduzindo à volatilização de amônia seguida do aumento 

do pH (GIGLIOTTI et al., 2012). Os valores encontrados durante o processo se 

mantiveram dentro da faixa adequada que deve ser maior ou igual a 6, segundo a IN 

n° 25/2009 (MAPA).  

A condutividade elétrica (Figura 5), utilizada como medição indireta da 

quantidade de sais presentes no material, serve como parâmetro para estimar a 

salinidade no composto (CARNEIRO et al., 2011). Na Figura 5, são apresentados os 

valores da condutividade elétrica, que teve sua maior redução (de 1,69 para 0,24 mS 

cm-1) durante o primeiro mês de compostagem, ou seja, na primeira fase mesofílica e 

na fase termofílica, com os valores finais representando uma redução de quase 86% 

do inicial. Esse resultado está relacionado à transformação da matéria orgânica em 

substâncias húmicas, gerando capacidade de troca catiônica (CTC) que retém 

cátions, causando a redução da condutividade elétrica pois esta quantifica os sais 

solúveis e não os adsorvidos (ARAÚJO et al., 2009).  No entanto, o mesmo não 

ocorreu a Paradelo et al. (2013) durante a compostagem de borras do processo de 

vinificação misturadas ao bagaço de uva em que a CE permaneceu com valores 

muito elevados devido as borras terem dificultado a drenagem na compostagem.  

Os resultados encontrados em relação ao pH de 7,0 e a CE  de 0,24 mS cm-1 

(Figura 5) indicam um biocomposto com efeito corretivo da acidez do solo e  que não 

apresenta risco de salinização ao ser utilizado como biofertilizante no solo. 

Quanto aos sólidos voláteis (SV) (Tabela 2), Varma et al. (2015b) observaram 

uma drástica redução devido às altas temperaturas e, a medida que a compostagem 

prosseguia, a atividade microbiana atuante no conteúdo orgânico fazia com que mais 
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SV fossem removidos. O mesmo aconteceu nesse estudo, onde aos 30 dias do 

processo o biocomposto apresentou a maior remoção (74,34% da concentração) e, 

ao término do processo (120 dias) a remoção total foi de 89,35%. Com isso, o 

resultado obtido no processo de compostagem atende a Resolução CONAMA n° 

375/2006 (BRASIL, 2006b), citando que a concentração de SV deve ser reduzida em 

no mínimo 38% da concentração. Isso mostra, que no presente estudo, realizado em 

região de clima semiárido, o composto com 30 dias de processo de compostagem 

atingiu quase o dobro da remoção mínima de SV sugerida pela legislação, 

apresentando diversas vantagens relacionadas ao custo e tempo de processo. 

Em relação ao carbono orgânico (Tabela 2), a maior remoção ocorreu aos 30 

dias de compostagem, com 44,4%. Entretanto, outros autores obtiveram valores bem 

inferiores, tais como Varma et al. (2015a) ao compostar uma mistura de resíduos 

vegetais, esterco bovino, serragem e folhas secas (proporção de 5:4:1:0,9) durante 

um período de 20 dias, removeu 11,4% de carbono orgânico  e Varma et al. (2015b) 

com os mesmos resíduos (proporção 9:1:1:0,9) e mesmo tempo de compostagem, 

tiveram a maior remoção sendo 4,89%. Segundo a IN no 25/2009, a concentração 

mínima estabelecida de carbono orgânico para utilização como fertilizante é de 15%, 

valor atendido aos 30 dias de processo (22,8%). Além disso, ao longo do processo 

de compostagem foi verificada que a remoção de carbono orgânico apresentou 

estabilização das concentrações a partir dos 60 dias. Isso é explicado pela possível 

redução da atividade microbiana devido escassez de carbono e nutrientes já 

consumidos na primeira fase mesofílica e fase termofílica. Esse comportamento 

apresenta concordância com a terceira fase do processo de compostagem, a 

maturação.  

Verifica-se que a maior remoção de matéria orgânica ocorreu durante o 

primeiro mês de compostagem (Tabela 2), com cerca de 27,6% e, ao final do 

processo a remoção total foi de 41,68%. Estes valores estão abaixo do intervalo de 

55 a 68% de remoção normalmente registrada para a compostagem com lodos de 

esgoto, esterco animal e resíduos da produção de azeite com diferentes materiais 

ligno-celulósicos (GARCIA-GOMEZ et al., 2003). Segundo Cayuela et al. (2010), a 

incorporação dos engaços de uva na mistura pode ter contribuído para a redução da 

mineralização da matéria orgânica, isso devido ao engaço apresentar maior 

variabilidade quanto ao formato, reduzindo a superfície disponível para 

microrganismos.  

Durante o processo de compostagem, o nitrogênio total (Tabela 3) apresentou 

aumento no valor final de 20,37 g kg-1, segundo De Bertoldi et al. (1983), esse 

aumento pode ser explicado pela mineralização da matéria orgânica e consequente 
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perda de H2O e CO2, causando a redução na relação C/N.  Nota-se que a partir dos 

30 dias de processo o biocomposto já encontrava-se estabilizado, apresentando 

teores de N de 12,56 g kg-1 e relação C/N de 18,14, valores próximos aos obtidos por  

Albuquerque et at. (2006), em que ao compostarem uma mistura de engaço de uva, 

bagaço de uva, bagaço de cana e esterco caprino (proporção 1:1:7:1) após 50 dias 

de processo apresentaram resultados de 13,92 g kg-1 de N e 13,9 de C/N, mostrando 

que o composto orgânico estava apto ao uso. 

A relação C/N ao final dos 120 dias de processo foi de 5,85 (Tabela 3), sendo 

considerado um valor baixo. No entanto, diversos estudos apresentam amplas faixas 

de razão C/N (Anwar et al., 2015), e segundo Salgado et al. (2019) uma baixa 

relação C/N aliada a baixa população de bactérias, poderá promover maiores teores 

de substâncias húmicas, resultando em um bom condicionador do solo (SALGADO 

et al., 2019). Tal relação representa forte ligação entre a atividade microbiana devido 

aos fungos ou bactérias utilizarem cerca de 30 partes de celulose para uma parte de 

N no processo de biodegradação. Assim, o C serve como fonte de energia e 

componente essencial para os microrganismos, enquanto o N será usado na 

formação de aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos (SALGADO et al., 2019). 

Ainda, é verificado na Tabela 3 um aumento da disponibilidade de N total pelo 

processo de degradação biológica e uma redução da razão C/N em relação ao 

tempo de compostagem. A redução desta razão tem sido indicada por diversos 

autores como um indicador de estabilidade no processo de compostagem, apesar de 

que, em função da grande variação das matérias-primas utilizadas não seria 

adequado valer-se apenas deste parâmetro como um indicador confiável e válido 

(GIGLIOTTI et al., 2012).  

O resultado obtido na relação C/N (5,85:1) é considerado adequado pela 

Resolução n° 481/2017 do CONAMA, onde cita que o processo de compostagem 

deve garantir uma relação carbono/nitrogênio no composto final menor ou igual a 

20:1 (BRASIL, 2017). 

Quanto à perda de nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) (Tabela 3), está relacionada 

à faixa alcalina de pH, que eleva as taxas de volatilização desse gás (HAO e BENKE, 

2008; JIANG et al., 2013). Gigliotti et al. (2012) citam que o não aumento de N-NH4
+ 

no início do processo de compostagem foi esperado devido a utilização de resíduos 

ricos em celulose, hemicelulose e lignina, que apresentam degradação mais lenta. 

Durante o processo de compostagem, o nitrogênio orgânico foi o principal 

constituinte do nitrogênio total (Tabela 3). Isso pode ser provado ao analisar a 

redução da fração inorgânica através das concentrações de nitrogênio amoniacal (N-

NH4
+) correspondendo inicialmente a 9,33 mg kg-1(0,08% do N total) e aos 120 dias 
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com 1,80 mg kg-1 (0,009% do N total), ambos valores considerados muito baixos em 

relação ao N orgânico. Tais resultados são inferiores aos encontrados por Gigliotti et 

al. (2012) ao compostarem uma mistura de resíduos de azeitona, poda de oliveira e 

palha de cereais, encontrando 2,2 e 5,3% de N amoniacal em relação ao N total no 

início e no final do processo.  

Em relação à granulometria dos fertilizantes, quanto menor for a partícula, 

maior será a superfície de contato do produto no solo, afetando a velocidade de 

dissolução e também na absorção da umidade. Além do mais, outro fator importante 

é que haja certa uniformidade entre as partículas, para que a aplicação não seja 

desuniforme (ALCARDE et al., 1998). 

Durante o processo houve redução na proporção das partículas de maiores 

diâmetros e incremento nas partículas de menor granulometria. Tal transformação é 

confirmada ao analisar a evolução da densidade durante o processo, onde iniciou em 

0,051 g cm-3 e ao final do processo o valor foi de 0,09 g cm-3 (Tabela 4) Este 

aumento de densidade se deve a ocupação dos espaços porosos por partículas de 

diâmetros menores. 

Segundo a IN n° 25/2009 (BRASIL, 2009), o biocomposto pode ser 

classificado de acordo com sua granulometria, podendo ser farelado grosso, 

farelado, pó ou granulado. Quanto a especificação granulométrica estabelecida 

nesse estudo, o biocomposto se classifica como farelado, apresentando no máximo 

25% do material passante em peneira de 0,5 mm, e mínimo de 75% do material 

retido acima de 0,5 mm.  

Se levado em consideração que no semiárido, em fruticultura irrigada, a 

decomposição de material orgânico no solo acontece de forma acelerada, é 

necessário que o biocomposto produzido apresente partículas e tamanhos variados, 

mas, especificamente de maiores tamanhos para que não sejam rapidamente 

degradados, atuando na manutenção da MO no solo. Com isso, poderá colaborar na 

promoção de uma melhor agregação do solo e estabilização dos agregados.  

Por fim, foi calculado o volume da pilha ao final do processo de compostagem, 

apresentando redução de 51,21% em relação ao volume inicial. Este valor é muito 

superior ao obtido por Reis (1997), que ao compostar diferentes resíduos orgânicos, 

obteve aos 112 dias de compostagem do bagaço de uva, redução de 17%, e para o 

bagaço de azeitona, polpa de alfarroba e casca de eucalipto, obteve 16%, 41% e 

52% (maior redução e que mais se aproximou do presente estudo). 

O valor obtido neste estudo se encontra próximo a faixa obtida por Sbizarro et 

al. (2017) em seus tratamentos T1 (30:1 – Dejeto ovino + palha de cana-de-açúcar), 

T2 (19:1 – Dejeto ovino + palha de cana-de-açúcar), T3 (30:1 – Dejeto bovino + 
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palha de cana-de-açúcar), T4 (19:1 – Dejeto bovino + palha de cana-de-açúcar) e T5 

(30:1 – Dejeto ovino + dejeto bovino + palha de cana-de -açúcar) com reduções de 

volume de 60,95%, 59,45%, 54,20%, 47,60% e 48,16%, respectivamente. Segundo 

Petric et al. (2009) essa redução do volume é resultado da degradação da matéria 

orgânica durante o processo de compostagem. 

Quanto à composição química (Tabela 5), o elemento Ca apresentou aumento 

em seu teor no decorrer do processo de compostagem. Esse resultado precisa ser 

analisado com cautela, pois um acréscimo no teor de qualquer nutriente não significa 

adição durante o processo, devendo-se considerar que durante as reduções de 

sólidos totais podem ocorrer aumentos na concentração de alguns nutrientes no 

biocomposto (ORRICO JÚNIOR et al., 2010).  

A IN n° 25/2009 (MAPA) recomenda para aplicação ao solo, que o 

biocomposto deve ter um teor mínimo de 1%, (10 g kg-1) de Ca, sendo assim, o 

biocomposto gerado não atendeu a esta condição. Rodrigues et al. (2016) estudaram 

a compostagem de lodo flotado da estação de tratamento de efluentes de laticínios e 

observaram que, após a maturação do biocomposto, as concentrações de Ca eram 

de 0,7%. Valor próximo ao obtido nesse trabalho que foi de 5,17 g kg-1 (0,51%), ao 

final do processo.  

Em relação ao fósforo (P) (Tabela 5), a remoção se dá pela mineralização 

desse componente ligado a matéria orgânica, ou seja, através da transformação da 

forma orgânica para a inorgânica (SCHALCH et al., 2002). O valor final para P foi de 

1,92 g kg-1 e não possui valor de referência determinado pelo MAPA. 

O elemento potássio (K) (Tabela 5), nutriente mais abundante em compostos 

derivados dos resíduos de vinícolas (PARADELO, 2009), apresentou teor inicial e 

final de 74,91 e 21,31 g kg-1 e, similar ao P, também não possui valor de referência 

determinado pelo MAPA. O valor mais elevado pode ser explicado pelo fato da sua 

presença ocorrer na forma de íon K+ dentro das plantas. Isto faz com que o nutriente 

seja liberado, em ambiente úmido, antes mesmo da mineralização do resíduo 

orgânico. Com isso, as irrigações periódicas na pilha de compostagem 

provavelmente deslocaram o íon por fluxos preferenciais de água, resultando em 

valores mais reduzidos. 

O valor final de magnésio (Mg)  (aproximadamente 4,4% do valor inicial) 

(Tabela 5) foi superior aos valores encontrados por Rodrigues et al. (2016), onde 

obtiveram concentrações de 0,24% ao final do processo, e sanes et al. (2015) que 

encontraram concentrações de Mg variando de 0,10 a 0,20% no final do processo de 

compostagem. No entanto, o material utilizado no estudo de Sanes et al. (2015) já 

apresentava baixa concentração inicial de Mg, diferentemente deste  trabalho. 
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Segundo a IN n° 25/2009 (MAPA) para aplicação no solo, o biocomposto deve ter um 

teor mínimo de 1% de Mg, com isso, o resultado não atende a norma.  

Os micronutrientes (Tabela 5) apresentaram valores variáveis, Cu apresentou 

valor final no limite mínimo estabelecido (0,5 g kg-1) para fertilizantes orgânicos 

segundo a IN n° 25 (BRASIL, 2009), o Fe apresentou valor final de 9,04 g kg-1, 

superior ao mínimo estabelecido (2 g kg-1), o Mn (0,25 g kg-1) e Zn (0,55 g kg-1) 

apresentaram valores abaixo do limite mínimo (0,5 e 1 g kg-1).  

O alumínio (Al) e o sódio (Na) são alguns dos elementos considerados 

críticos, pois, estudos mostram que o sintoma visível mais rápido ocasionado pela 

toxidez do Al é a inibição do crescimento radicular, resultando na redução do 

tamanho da raiz e absorção água e nutrientes (DEGENHARDT et al., 1998). Teores 

elevados de sódio podem afetar na germinação e no desenvolvimento inicial das 

plantas por proporcionar a elevação da condutividade elétrica e nos casos mais 

graves, causar sérios problemas econômicos, devido a morte generalizada das 

plantas, já que o solo se torna inapto para a agricultura (BARROS et al., 2005; 

FERNANDES et al., 2008; MAJOR; SALES, 2012).  

Levando em consideração a região de clima semiárido, o ideal é que a 

concentração desses elementos seja próximo da nulidade, pois devido às baixas 

precipitações e aos solos com baixa drenagem há uma forte tendência a salinização. 

Neste estudo, Al e Na apresentaram remoções de 35% e 21,01% ao fim do 

processo. Rodrigues et al. (2016), obtiveram concentrações de Na de 0,02%, valor 

abaixo do encontrado neste estudo, que foi de 0,15% mas ainda sendo um valor 

considerado baixo pelos autores. A IN n° 25/2009 (MAPA) não estabelece um nível 

máximo para o sódio em fertilizantes orgânicos. O Al foi o elemento que apresentou 

maior remoção, mesmo seu valor inicial já apresentando baixa concentração. 

Segundo Costa (1989), os compostos orgânicos apresentam propriedade de se 

ligarem aos íons metálicos de alumínio, ferro, zinco e cobre, nesse caso, 

promovendo a bio-oxidação e remoção do efeito tóxico do Al.  

Em relação aos metais pesados (Tabela 5), os valores finais para Cr, Pb e Ni 

(0,09; 0,09 e 0,009 g kg-1) estiveram em acordo ao valor máximo (0,2; 0,15 e 0,07 g 

kg-1) permitido para utilização como fertilizante orgânico pela IN n° 27/2006 (BRASIL, 

2006a),  não apresentando risco de contaminação por estes elementos. 

Quanto ao aspecto sanitário, os valores para coliformes totais e Escherichia 

coli (E.coli) encontrados no composto final foram de 900 e 150 (NMP/g de MS). A IN 

n° 27/2006 não estabelece valor de referência quanto aos coliformes totais, já para 

os coliformes termotolerantes (E. coli), o valor admitido para utilização como 

substrato às plantas ou como condicionador de solo é de 1000 NMP/g de MS 
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(BRASIL, 2006a). Com isso, este resultado comprova a utilização do parâmetro 

temperatura como diretamente relacionado a remoção de coliformes, atendendo aos 

limites definidos para os parâmetros microbiológicos, uma vez que a remoção destes 

organismos ocorre durante a fase termofílica.  

Assim como Rodrigues et al. (2016), o odor foi presenciado com baixa 

intensidade e apenas no primeiro mês do processo. Os autores Bartelt et al. (2010) 

ao compostarem resíduos de frutas, perceberam que os odores liberados pela pilha 

de compostagem atraíam insetos. A presença de microrganismos no processo é 

normal, visto que composto contém quantidades consideráveis de matéria orgânica 

e, além disso, diversos fatores microbianos desempenham um importante papel na 

produção do composto.  

A presença de insetos e fungos (Figura 6) foram avaliadas qualitativamente, 

onde foram atribuídas notas a estas variáveis de acordo com a intensidade da 

presença do parâmetro, sendo: 0 para ausente, 1 para presença baixa, 2 para 

presença média, 3 para presença alta ou 4 para presença muito alta (Figura 6). 

A presença dos fungos foi notada a partir do segundo mês do processo de 

compostagem, durante a fase de resfriamento. Segundo Pelczar et al. (1980), os 

fungos são organismos heterotróficos, que se alimentam a partir da matéria orgânica 

inanimada, decompondo resíduos complexos de animais e plantas, transformando-os 

em formas químicas mais simples. 

O número de organismos na pilha de compostagem é variável entre as 

regiões. Rodrigues et al. (2016) notaram a presença de moscas (Diptera), larvas de 

insetos (Insecta), formigas (Hymenoptera) e minhocas (Haplotaxida) em todas as 

etapas, mesmo que em baixa intensidade. Em contrapartida, a variável que 

apresentou maior intensidade ao longo do processo foi a de insetos diminutos.  

Durante o processo de compostagem, a alteração na coloração da pilha 

também foi observada, de inicialmente avermelhada, finalizando em tonalidade de 

marrom escuro, coloração considerada adequada por Lima et al., (2004).  

4.5 CONCLUSÕES 
 

 

O biocomposto produzido pela mistura de bagaço de uva, esterco ovino e 

folhas de mangueira, pode ser utilizado como fertilizante orgânico ou como 

condicionador do solo, uma vez que demonstra ser seguro em termos de organismos 

patógenos e elementos fitotóxicos, conforme a IN n° 27 (MAPA) (BRASIL, 2006a). E 

ao observar os valores da relação C/N, carbono orgânico e SV aos 30 dias de 

processo, o biocomposto já encontrava-se estabilizado de acordo com a Instrução 
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Normativa n° 25 (MAPA) (BRASIL, 2009) e resolução CONAMA no 375 (BRASIL, 

2006b).  

Este resultado representa uma redução de 90 dias no processo de 

compostagem, o que pode motivar na maior utilização dos resíduos de vinícolas, 

dando uma destinação ambientalmente adequada e gerando economia com a 

reinserção destes na cadeia produtiva. 
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5. ARTIGO 2:  Biocomposto de resíduos vinícola no condicionamento do solo e 
condução de mudas de videira. 

 
 

Biocompost of wine residues in soil conditioning and conduction of 

vine seedlings. 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de 
mudas de videira (Vitis vinífera L.) “BRS Isis” conduzidas em substratos com 
diferentes proporções de solo e de biocomposto produzido com bagaço da uva, 
esterco ovino e folhas de mangueira. A condução das mudas foi realizada em viveiro 
telado em área experimental da Universidade Federal do Vale do São Francisco – 
UNIVASF, Campus Juazeiro-BA. O experimento foi constituído por cinco 
tratamentos, composto por dez repetições e o delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado. Os tratamentos foram: T0: tratamento testemunha (solo), 
T1: 20% de biocomposto + 80% de solo, T2: 30% de biocomposto + 70% de solo, T3: 
40% de biocomposto + 60% de solo e T4: 50% de biocomposto + 50% de solo. Os 
resultados quanto à morfofisiologia, mostraram que a aplicação de diferentes 
proporções do biocomposto influenciaram positivamente nos resultados para 
comprimento da parte área, número de folhas, clorofila total, massa seca da parte 
aérea e massa seca de raiz. A adição do biocomposto fez também com que os 
substratos retivessem mais umidade, com destaque ao tratamento T4 com os 
maiores valores. Com isso, a utilização do biocomposto produzido com bagaço da 
uva, esterco ovino e folhas de mangueira junto ao solo, se mostrou viável na 
condução de mudas de videira “BRS Isis”. Outra possibilidade de utilização do 
biocomposto é como condicionador de solo, visto que melhora suas características 
físicas, químicas e biológicas. 
 
 
Palavras-chave: biocomposto; crescimento vegetal; resíduo orgânico; reúso 
agrícola. 
 
 
ABSTRACT: The present study was aimed at evaluating the development of vine 
(Vitis vinifera L.) "BRS ISIS" seedlings conducted on substrates with different soil and 
biocompost proportions produced with grape marc, sheep dung and mango leaves. 
The seedlings were conducted in a roofed nursery in an experimental area of the 
Federal University of São Francisco Valley- UNIVASF, Campus Juazeiro-BA. The 
experiment consisted of five treatments, composed of ten repetitions and the 
experimental design was entirely randomized. The treatments were: T0: control 
treatment (soil), T1: 20% biocompost + 80% soil, T2: 30% biocompost + 70% soil, T3: 
40% biocompost + 60% soil and T4: 50% biocompost + 50% soil. The results 
regarding morphophysiology showed that the application of different proportions of 
the biocompost influenced positively the results for area length, number of leaves, 
total chlorophyll, dry mass of the aerial part and dry mass of the root. The addition of 
the biocompost also caused the substrates to retain more moisture, especially the T4 
treatment with the highest values. Therefore, the use of the biocompost produced 
with grape marc, sheep dung and mango leaves close to the soil, has proved viable in 
the conduction of "BRS Isis" vine seedlings. Another possibility of using the 
biocompost is as a soil conditioner, as it improves its physical, chemical and 
biological characteristics. 
 
 
Keywords: agricultural reuse; biocompost; organic residue; plant growth.
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5.1 INTRODUÇÃO 
 

O submédio Vale do São Francisco, região localizada entre os sertões baiano 

e pernambucano, no Nordeste Brasileiro, apresenta elevada produtividade de uvas 

devido a junção dos fatores naturais aos investimentos público-privados nos projetos 

irrigados, (SILVA & CORREIA, 2010), destacando como a segunda região produtora 

da fruta no Brasil (SILVA et al., 2009).  

A cultura da uva nesta região é de grande relevância econômica e social, pois, 

através dela é gerado empregos diretos e indiretos, e grande volume anual de 

negociações, fazendo com que a uva seja um dos principais frutos para exportação e 

importação (SILVA & CORREIA, 2010).  

No entanto, com a elevada produção vitivinícola surge também a alta geração 

de resíduos que, quando não destinados adequadamente, se tornam um sério 

problema ambiental (NÓBILE, et al., 2017) pois, liberam altas cargas orgânicas e 

maus odores durante sua decomposição (LOURENÇO, 2014), podendo provocar 

contaminação do solo, dos corpos hídricos e do ar. 

Dos resíduos gerados no processo de vinificação, dados mostram que apenas 

3% são destinados a algum processo de aproveitamento, e entre os resíduos 

produzidos, o bagaço de uva é considerado o principal (TONON et al., 2018) pois, 

segundo Oliveira & Duarte (2016), este corresponde a 25% do peso total de uvas 

processadas. A composição do bagaço de uva inclui a mistura de cascas, sementes, 

polpa residual dos bagos e engaços (TONON et al., 2018), além de possuir açúcares 

residuais e algumas quantidades de álcool (etanol) (DEVESA-REY et al., 2011; 

HIXSON et al., 2014).  

Apesar disso, vale destacar a grande variabilidade dos dados referente aos 

resíduos de vinícola devido às variedades de uvas utilizadas, assim como os 

métodos de processamento e locais de produção, resultando em diferentes 

composições químicas (SCHÄFFER, 2015).  

Como forma de mitigar os impactos gerados pela disposição inadequada dos 

resíduos orgânicos, os processos biotecnológicos podem transformá-los em 

subprodutos aproveitáveis (SANTOS, 2012). Sendo válido também aos resíduos de 

vinícolas por conterem uma elevada concentração de nutrientes (EL-MAHROUK 

AND DEWIR, 2016), o que os torna aptos ao processo de compostagem (EL-

MAHROUK et al., 2017) e, ao final do processo pode produzir um biocomposto de 

alta qualidade, rico em nutrientes e microrganismos benéficos, além de seguro para 

ser utilizado (ALBUQUERQUE et al., 2006). Vale ressaltar que os biocompostos 
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produzidos com estes resíduos vão apresentar características específicas de cada 

região, necessitando de avaliações para sua caracterização com a finalidade de 

diagnosticar o produto gerado. 

Vários estudos têm citado a utilização do biocomposto do bagaço de uva 

como fertilizantes orgânicos e condicionadores do solo (MADEJÓN et al., 2001; 

BUSTAMANTE, 2007; BUSTAMANTE et al., 2008b), outra finalidade é como 

constituinte de substrato para produção de culturas hortícolas e plantas ornamentais 

(INBAR et al., 1986; INGELMO et al., 1998; MANIOS, 2004; BAYOUMI et al., 2008). 

Kämpf (2000) salienta que substrato é o meio físico em que se desenvolvem as 

raízes das plantas, antes do plantio no campo. 

Requejo et al. (2014) citam que a adição de biocomposto de bagaço de uvas 

juntamente com a irrigação adequada aumentou o rendimento da cultura do melão e 

reduziu as perdas de nitrogênio por lixiviação. Corroborando a este resultado, Villena 

et al. (2018) observaram pequenos aumentos no índice de biomassa vegetal, área 

foliar e em melhorias no rendimento do melão. 

Segundo Brasil (2009), as vantagens da utilização do biocomposto estão 

ligadas a melhoria das propriedades físicas e químicas dos solos, fornecimento de 

nutrientes essenciais às plantas, ocasionando na redução por adubação química, e 

proteção quanto à erosão. Além de que, a utilização de adubação orgânica é 

fundamental para o cultivo da videira na região tropical semiárida, como no 

Submédio Vale do São Francisco, em função de os solos apresentar em baixo teor 

de matéria orgânica, principalmente os de textura arenosa (PIO, 2014). 

Com isso, a utilização de resíduos orgânicos presentes na região podem 

auxiliar não só na redução da contaminação ambiental, mas também colaborar na 

produção e uso de substratos alternativos ao invés dos substratos comerciais 

(GOMES et al., 2008). Este tipo de utilização se enquadra ao modelo econômico 

denominado economia circular. Para CNI (2018) e May et al. (2010), esse modelo 

promove o desenvolvimento sustentável, pois leva em consideração os fluxos de 

materiais nos diversos sistemas produtivos, assim como os ciclos biológicos que 

podem formar um metabolismo cíclico ao reaproveitar seus resíduos, agregando 

valor aos subprodutos.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o condicionamento do solo e 

desenvolvimento de mudas de videira (Vitis vinífera L.) “BRS Isis” conduzidas em 

substratos com diferentes proporções de solo (Latossolo Amarelo) e de biocomposto 

produzido com bagaço da uva, esterco ovino e folhas de mangueira. 
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

A condução das mudas de videira (Vitis vinífera L.) “BRS Isis” foi realizada em 

viveiro telado com sombrite, na área experimental da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco – UNIVASF, Campus Juazeiro-BA, localizado nas coordenadas 

geográficas, latitude 09º 24' S, longitude 40º 31' W, e altitude de 371 m.  

O biocomposto utilizado foi produzido conforme a metodologia descrita por 

PEREIRA NETO (2011), onde na montagem da pilha de compostagem foi utilizado 

70% (v/v) de material carbonáceo (dividido em 50% de bagaço de uva e 20% de 

folha de mangueira) e 30% (v/v) de material nitrogenado (esterco ovino).  

O bagaço de uva e esterco ovino fornecidos pela Vitivinícola Quintas de São 

Braz, localizada em Petrolina-PE. O solo utilizado foi o Latossolo Amarelo, coletado 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, 

Campus Petrolina Zona Rural. As caracterizações física e química do solo e 

biocomposto foram realizadas de acordo com metodologias de Teixeira et al. (2017) 

(Tabelas 1 e 2, respectivamente). 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química do Latossolo Amarelo. 

Areia Argila Silte Ds Dp Pt Ma Mi 

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

....................... .........Mg m
-3

........ .........................m
3
 m

-3
......................... 

698,80 257,30 44,00 1,46 2,63 0,45 0,16 0,31 

CE Ph MO P C K Ca Mg Na S CTC V 

dSm
-1

 - % 
mg 

dm
-3

 
g  

kg
-1

 
........................cmolc dm

-3
.......................... % 

0,3 6,4 0,07 33,0 4,0 0,5 3,5 1,4 0,06 5,4 7,35 74,0 

*Ds – densidade do solo; Dp- densidade de partículas; Pt – Porosidade total; Ma – macroporosidade; 
Mi – microporosidade; CE – condutividade elétrica; MO – matéria orgânica; P – fósforo; C – carbono: 
K – potássio; Mg – magnésio; Na – sódio; S – enxofre; CTC – capacidade de troca de cátions; V – 
saturação por bases. 

 

Tabela 2 – Caracterização química do biocomposto produzido com bagaço de uva, 
esterco ovino e folha de mangueira. 

CE pH MO P N total C K Ca Mg Na Al 

dSm
-1

 - % mg dm
-3

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

......... ...................cmolc dm
-3

.................... 

0,0023 7,93 98,2 1925,6 20,4 119,3 54,5 25,8 6,2 6,5 1,0 

Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

...................................................................mg kg
-1

.................................................................... 

90,0 500,0 9040,0 250,0 9,0 90,0 550,0 

*Cr – cromo; Cu – cobre; Fe – ferro; Mn – manganês; Ni – níquel; Pb – chumbo; Zn – zinco. 

 



60 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído por 

cinco tratamentos, com diferentes proporções de biocomposto no substrato, cada 

tratamento contendo dez repetições. Os tratamentos, que variaram a composição do 

substrato, foram: T0: tratamento testemunha (solo), T1: 20% de biocomposto + 80% 

de solo, T2: 30% de biocomposto + 70% de solo, T3: 40% de biocomposto + 60% de 

solo e T4: 50% de biocomposto + 50% de solo. 

As mudas de videira “BRS Isis” foram adquiridas na empresa Petromudas 

LTDA, localizado em Petrolina – PE, aos 20 dias após a estaquia de ramos 

herbáceos e transplantadas para sacos de polietileno de 0,18 m x 0,21 m, perfurados 

na base e nas laterais possibilitando a drenagem de possível excesso de água. 

Durante o ciclo de desenvolvimento da cultura foram realizados os tratos culturais 

visando controlar possíveis pragas ou doenças.   

Após o transplantio, as mudas foram mantidas em viveiro telado sob 

nebulização intermitente por 90 dias, conforme citado por Nachtigal (2003), em que 

após 60 a 90 dias das estacas no substrato, para enraizamento, as mudas podem 

ser plantadas em campo.  

Durante os 90 dias foram feitas avaliações periódicas de aspectos biométricos 

e fisiológicos da cultura. Quanto à morfologia da cultura, foram avaliadas 

semanalmente: número de folhas (NF), diâmetro do colo (DC) e comprimento da 

parte aérea (CPA), utilizando paquímetro e régua milimetrada, respectivamente, 

conforme Bezerra et al. (2014), e, então determinada a relação CPA/DC. A clorofila 

total foi obtida com clorofilometro ClorofiLOG, modelo CFL 1030 – Falker, medida 

semanalmente a partir do 42o dia de condução das mudas de videira, e o índice de  

velocidade de emergência (IVE) testado em sementes de alface, nas mesmas 

proporções dos substratos utilizados nas mudas de videira, com vinte e sete 

repetições cada, visando avaliar a toxicidade dos tratamentos utilizados.  

Após os 90 dias de condução das mudas, foram avaliados: e comprimento 

radicular (CR), e massa seca da parte aérea (MSPA) e radicular (MSR), secas em 

estufa de circulação forcada a 65°C por 72 horas. A massa seca total (MST) foi 

obtida por meio do somatório da MSR e da MSPA.  Também foram realizadas 

densidade de biomassa (DB) e o índice de qualidade de Dickson (IQD). 

O peso da biomassa seca por centímetro de raiz, ou seja, a densidade de 

biomassa (DB) do sistema radicular (mg cm-1), foi resultante da razão entre a massa 

seca radicular (MSR) e o comprimento da raiz (Eq. 1) (BEZERRA et al. 2014).  

 

   
   

  
                                                      Eq. (1) 
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O índice de qualidade de Dickson (IQD), que indica o vigor e o equilíbrio na 

distribuição da fitomassa, foi determinado através da Equação 2 (Dickson et al., 

1960), sendo: massa seca total (MST); comprimento de parte aérea (CPA); diâmetro 

de colo (DC); massa seca da parte aérea (MSPA); massa seca da raiz (MSR).  

 

    
   

   

  
 
    

   

                                                          Eq. (2) 

 

Ao término dos 90 dias de condução das mudas, foram realizadas as análises 

químicas e físicas dos substratos, em triplicata. Para avaliação das características 

físicas, foram utilizadas amostras indeformadas do solo para determinação de 

densidade do solo (Ds) e microporosidade (mi), e amostras deformadas de solo para 

realização da densidade de partículas (Dp), porosidade total (Pt), macroporosidade 

(Ma) e a curva de retenção de água nas tensões de 10; 30; 50; 100, 300; 500 1500 

kPa, pelo método da câmara de Richards, conforme Teixeira et al. (2017). Os valores 

de retenção de água foram ajustados pelo modelo de van Genuchten (1980) para 

realização da curva característica de água. 

As análises dos parâmetros químicos foram realizadas utilizando amostras 

deformadas dos substratos para determinação de pH, condutividade elétrica (CE), 

teores de Na, P, K, Ca, Mg e Al trocáveis, carbono orgânico (CO) e matéria orgânica 

(MO) nitrogênio total (NT). Assim como o complexo sortivo, calculados a capacidade 

de troca de cátions (CTC), a soma de bases (S), a saturação por bases (V), por sódio 

(PST) e por alumínio (m), conforme Teixeira et al. (2017), e metais pesados 

conforme USEPA, (1995). 

Os resultados analíticos foram submetidos à análise descritiva e à análise de 

variância, com as médias sendo comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) com 

auxílio do software estatístico SISVAR. 

5.3 RESULTADOS 
 

Caracterizações física e química dos substratos 

 

Os resultados das características físicas analisadas nos substratos com as 

distintas proporções de solo e biocomposto em sua composição estão descritos na 

Tabela 3, atentando-se para as diferenças nos valores das características físicas em 

função da heterogeneidade na composição dos substratos. 
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Tabela 3 – Caracterização física dos substratos ao final da condução das mudas de 
videira. 

Tratamento 

Dp Ds Pt Ma Mi 

…..g cm
-3

…... ……......m
3
 m

-3
……....... 

T0 2,63a 1,57a 0,40a 0,02c 0,38a 

T1 2,58a 1,47b 0,43a 0,09b 0,34a 

T2 2,05b 0,81c 0,60a 0,16a 0,44a 

T3 1,93c 0,81c 0,58a 0,13ab 0,45a 

T4 1,98bc 0,73d 0,63a 0,17a 0,46a 

CV (%) 1,50 1,81 16,09 19,85 12,65 

*T0: tratamento testemunha (solo), T1: 20% de biocomposto + 80% de solo, T2: 30% de biocomposto + 
70% de solo, T3: 40% de biocomposto + 60% de solo e T4: 50% de biocomposto + 50% de solo; Dp: 
densidade de partícula Ds: densidade do solo; Pt: porosidade total; Ma: macroporosidade; Mi: 
microporosidade. *Médias da coluna seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo teste Tukey a 
5% de probabilidade.  

 

Na Figura 1, está representada a curva de retenção de água em cada 

substrato utilizado, sendo possível verificar o comportamento diferenciado nos 

tratamentos com maior proporção de biocomposto de resíduos vinícola na 

composição do substrato. 

 

Figura 1 – Teor de água nos substratos em função dos diferentes tratamentos. 

 
 
T0: tratamento testemunha (solo), T1: 20% de biocomposto + 80% de solo, T2: 30% de biocomposto + 
70% de solo, T3: 40% de biocomposto + 60% de solo e T4: 50% de biocomposto + 50% de solo. 

  

Na Tabela 4, está apresentada a caracterização química dos substratos com 

as distintas proporções de solo e biocomposto em sua composição, atentando-se 

para o tratamento T4 que apresentou os maiores valores para os elementos 

analisados. 
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Tabela 4 – Caracterização química dos substratos ao final da condução das mudas 
de videira. 

Trat 
pH 

H2O 
CE 

dS m
-1

 

Elementos químicos 

Na P K Ca Mg Al H+Al NT CO MO 

…..….mg dm
-3

……….. ….........cmol dm
-3

….…….. …….g kg
-1

……. % 

T0 6,66a 0,03c 1,46c 6,68e 9,86d 2,3e 0,8e 0,1a 0,02e 0,12d 0,25c 0,04c 

T1 6,67a 0,05b 1,53c 167,4d 11,50c 5,1d 3,1d 0,1a 0,05d 0,41c 29,14b 5,01b 

T2 6,95a 0,09a 1,56c 279,8c 15,46b 11,5c 3,6bc 0,1a 0,11c 0,6c 42,34ab 7,28ab 

T3 7,00a 0,10a 2,06b 428,0b 19,50a 13,5b 4,0ab 0,1a 0,14b 1,28b 45,39ab 7,80ab 

T4 7,04a 0,10a 2,76a 513,5a 19,70a 13,9a 4,6a 0,1a 0,20a 1,84a 53,21a 9,15a 

CV  
(%) 

4,97 2,73 2,75 0,56 0,78 1,01 6,99 5,99 7,67 10,79 20,19 19,17 

*T0: tratamento testemunha (solo), T1: 20% de biocomposto + 80% de solo, T2: 30% de biocomposto 
+ 70% de solo, T3: 40% de biocomposto + 60% de solo e T4: 50% de biocomposto + 50% de solo. 
* Médias da coluna seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Na Tabela 5, estão apresentadas as características do complexo sortivo dos 

substratos, ou seja, o conjunto das partículas trocadores de íons no solo/substrato. 

Esses cátions são mantidos pela argila carregada negativamente e partículas de 

matéria orgânica no solo por meio de forças eletrostáticas (Teixeira et al., 2017). 

 

Tabela 5 – Complexo sortivo dos substratos ao final da condução das mudas de 
videira. 

Trat. 

CTC 
Efetiva 

 
CTC 
Total 

 

Valor S Valor V m PST 

……..…….cmolc kg
-1

………...… …..…….……..%...................... 

T0 3,22e 3,63e 3,13e 86,22a 2,79a 0,18a 

T1 8,29d 9,60d 8,20d 85,41b 1,12b 0,06b 

T2 15,20c 17,90c 15,44c 84,36c 0,64c 0,03c 

T3 17,68b 21,10b 16,95b 83,40d 0,53c 0,03cd 

T4 18,63a 23,43a 18,55a 79,09e 0,51c 0,02d 

CV (%) 1,81 1,52 1,84 0,28 13,15 3,04 

*CTC: Capacidade de Troca de Cátions, Valor S: Soma de Bases Trocáveis, Valor V: Saturação por 
Bases, m: Saturação por Alumínio, PST: Saturação por Sódio;*Médias da coluna seguidas de letras 
diferentes, diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. CV - coeficiente de variação. 

 

Na Tabela 6, estão apresentados os teores de metais dos substratos ao final 

da condução das mudas de videira.  
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Tabela 6 – Teor de metais pesados nos substratos ao final da condução das mudas 
de videira. 

Trat. 

Metais 

Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

…………………………..……….mg kg
-1

………….……………………….. 

T0 0 2,75b 2835d 75,41c 5,10d 0 5,38e 

T1 0 6,35ab 3984d 131,45b 6,43b 0 9,60d 

T2 0 7,10a 5546c 136,6ab 6,03c 0 13,56c 

T3 0 6,40ab 5846b 133,05b 6,43b 0 19,70b 

T4 0 8,10a 6715a 141,05a 7,48a 0 22,85a 

CV (%) - 19,17 0,06 1,97 1,42 - 3,76 

*Cr – cromo; Cu – cobre; Fe – ferro; Mn – manganês; Ni – níquel; Pb – chumbo; Zn – zinco. 

 

Caracterização morfofisiológica das mudas 

 

Na Tabela 7, estão representadas as características do: comprimento da parte 

aérea, diâmetro do colo, número de folhas e clorofila total das mudas de acordo com 

os diferentes tratamentos durante os 90 dias de condução em casa de vegetação. 

 

 

Tabela 7 – Monitoramento do comprimento da parte aérea, diâmetro do colo, número 
de folhas e clorofila total em função dos diferentes substratos utilizados na condução 
das mudas de videira. 

Trat. Tempo (dias) 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90 

 Comprimento da parte aérea (cm) 

T0 30,5a 33,6a 37,6a 45,9a 47,6a 48,8b 49,4b 50,3b 50,9b 51,0b 51,6b 51,7b 51,7b 51,8b 

T1 31,3a 34,2a 40,1a 45,7a 52,8a 54,2ab 55,1ab 55,6ab 56,5ab 56,7ab 57,8ab 58,7ab 59,3b 59,3b 

T2 33,0a 35,9a 40,3a 45,0a 47,8a 51,5ab 55,7ab 58,1ab 59,6ab 61,2ab 61,6ab 61,7ab 62,0ab 62,1ab 

T3 31,0a 33,7a 39,0a 47,9a 52,8a 54,9ab 56,3ab 57,1ab 57,3ab 58,6ab 62,5ab 63,2ab 64,5ab 64,6ab 

T4 33,3a 36,1a 42,1a 56,6a 64,2a 67,9a 71,7a 75,4a 76,6a 77,5a 79,3a 80,7a 83,8a 84,0a 

CV 

(%) 

11,3 11,9 19,9 26,3 27,0 25,2 25,0 26,8 27,6 28,0 28,6 28,7 27,6 27,5 

Trat. Tempo (dias) 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90 

 Diâmetro do colo (cm) 

T0 6,3a 6,5a 6,6a 6,7a 6,8a 6,9a 7,0a 7,1a 7,2a 7,2a 7,3a 7,5a 7,7a 7,8a 

T1 6,2a 6,3a 6,6a 6,8a 6,9a 7,0a 7,1a 7,3a 7,2a 7,3a 7,4a 7,6a 7,8a 7,9a 

T2 6,6a 6,8a 7,0a 7,1a 7,4a 7,6a 7,7a 7,7a 7,8a 8,0a 8,2a 8,3a 8,4a 8,5a 

T3 6,4a 6,6a 7,0a 7,2a 7,3a 7,7a 7,8a 7,8a 7,9a 8,0a 8,1a 8,4a 8,5a 8,6a 

T4 6,6a 6,8a 7,1a 7,3a 7,4a 7,6a 7,8a 7,9a 8,0a 8,1a 8,3a 8,4a 8,5a 8,6a 

CV 

(%) 

17,2 16,3 14,2 13,7 25,0 13,4 13,4 19,1 12,5 12,7 13,6 14,0 14,0 13,8 
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Trat. Tempo (dias) 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90 

 Número de folhas 

T0 4,6a 5,4a 9,5a 11,8a 14,2a 13,4a 13,9a 13,5a 12,5a 13,4a 14,1b 14,2b 14,2b 14,2b 

T1 4,6a 5,6a 9,0a 11,4a 13,7a 14,9a 14,7a 14,5a 14,0a 15,4a 16,4ab 16,5ab 16,5ab 16,5ab 

T2 4,6a 6,4a 8,6a 10,6a 12,5a 13,9a 15,2a 16,0a 14,5a 15,3a 17,3ab 17,3ab 17,8ab 17,8ab 

T3 4,6a 6,9a 10,6a 11,9a 15,7a 16,4a 17,4a 16,7a 13,6a 16,5a 17,7ab 17,8ab 17,8ab 17,8ab 

T4 4,4a 6,1a 9,8a 12,6a 15,9a 18,0a 17,1a 15,9a 17,7a 18,6a 20,9a 21,0a 21,3a 21,3a 

CV 

(%) 

23,4 38,4 40,2 29,5 26,5 30,4 27,0 33,6 43,8 43,8 28,7 29,4 30,6 28,4 

Trat. Tempo (dias) 

1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90 

 Clorofila total* 

T0 - - - - - - 27,6a 28,3a 30,4a 32,0a 30,1a 31,6b 33,1b 32,4b 

T1 - - - - - - 28,5a 28,7a 30,4a 30,5a 33,6a 35,8ab 32,2ab 34,5ab 

T2 - - - - - - 31,9a 32,0a 32,7a 34,2a 33,8a 35,9ab 36,5ab 36,3ab 

T3 - - - - - - 26,9a 30,6a 32,8a 32,7a 34,6a 36,8ab 37,7ab 37,4ab 

T4 - - - - - - 29,4a 29,2a 33,8a 36,8a 35,8a 39,5a 40,2a 42,1a 

CV  

(%) 

- - - - - - 20,5 15,0 13,3 19,0 17,5 14,4 17,3 18,1 

Trat: Tratamentos; Médias na coluna seguidas de letras diferentes, diferem entre si pelo teste Tukey a 
5% de probabilidade. CV - coeficiente de variação (%).  

 

Na Tabela 8, estão apresentadas as características morfofisiológicas das 

mudas em função dos diferentes tratamentos, com destaque para os tratamentos T3 

e T4. 

 

Tabela 8 – Valores médios das características morfofisiológicas das mudas de 
videira em função dos diferentes substratos utilizados. 

Tratamento 
CPA DC  CPA/DC MSPA MSR IVE 

..………cm…..……. - ……….…g………… % 

T0 47,2b 7,51a 6,28a 10,38c 9,28b 88,8a 

T1 52,8ab 7,23a 7,30a 14,40bc 10,43ab 88,8a 

T2 64,8ab 7,34a 8,83a 16,96b 11,25ab 85,0a 

T3 77,2ab 8,31a 9,29a 17,86ab 11,69ab 96,3a 

T4 80,2a 8,33a 9,62a 21,45a 11,95a 100,0a 

CV (%) 25,37 10,67 22,90 13,82 12,58 22,40 

*CPA: Comprimento da parte aérea, DC: Diâmetro do colo, MSPA: Massa seca da parte aérea,  
MSR: Massa seca da raiz, IVE: Índice de velocidade de emergência. 

 

Na Tabela 9, estão representados a densidade de biomassa (DB) e o índice de 

qualidade de Dickson das mudas de videira, com destaque ao tratamento T4 que 

apresentou os maiores valores. 
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Tabela 9 – Resultados médios da densidade de biomassa e do índice de qualidade 
de Dickson das mudas de videira em função dos diferentes substratos utilizados. 

Trat. 
DB IQD 

mg cm
-3

 - 

T0 0,57a 2,69a 

T1 0,55a 2,87a 

T2 0,56a 2,74a 

T3 0,57a 2,86a 

T4 0,59a 3,00a 

CV (%) 25,71 20,12 

*DB: Densidade de biomassa, IQD: Índice de qualidade de Dickson. 

5.4 DISCUSSÃO 
 

Caracterizações física e química dos substratos 

 

Em relação às características físicas dos diferentes substratos, a densidade de 

partículas (Dp) do tratamento T0 (2,63 g cm-3) foi similar ao T1 e superior aos demais 

tratamentos. Essa diminuição da Dp decorre do incremento de matéria orgânica 

através da maior proporção de biocomposto.  

Silva et al. (2010) citam que os compostos orgânicos são menos densos em 

comparação às partículas minerais, explicando a redução da Dp nos substratos com 

maior proporção do biocomposto de resíduos de vinícola.  Em concordância a isso, 

os valores encontrados para Dp neste estudo foram superiores (devido a utilização 

de solo na composição) aos obtidos por Carmona et al. (2012), que ao utilizar 

apenas o biocomposto de bagaço e engaço de uva (proporção 1:1) como substrato, 

obteve Dp de 1,71 g cm-3, sendo o maior valor em relação aos demais tratamentos 

(composto de bagaço e engaço de uva+ substrato comercial à base de turfa nas 

proporções 1:1 e 1:2, com Dp de 1,58 e 1,61 g cm-3, e apenas o substrato comercial 

à base de turfa com Dp de 1,65 g cm-3). 

Quanto à densidade do solo (Ds), à medida que houve incremento na 

proporção de biocomposto foi verificado, também, a redução gradativa da Ds, 

representando um acréscimo no espaço poroso dos substratos. Isso acontece devido 

a MO do biocomposto atuar na redução da Ds, propiciando uma maior e melhor 

agregação do solo (VEZZANI & MIELNICZUK, 2011). Reinert & Reichert (2006) 

citam que para solos arenosos a Ds pode variar de 1,2 a 1,9 g cm-3, no entanto, 

valores em torno de 1,65 g cm-3 estão associados à compactação, o que gera riscos 

ao desenvolvimento radicular, prejudicando a planta por completo. No presente 
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estudo, chama a atenção uma tendência ao estado de compactação para os 

tratamentos T0 e T1 (1,57 e 1,47 g cm-3) ao final da condução das mudas de videira. 

Em relação à porosidade total (Pt), segundo Kiehl (1979), o ideal é  quando  

está situada em torno de 1/3 de macroporos e 2/3 microporos. Tal condição foi obtida 

apenas no tratamento T4 (50% de biocomposto + 50% de solo). 

A Pt é uma característica física dependente e inversamente proporcional à 

densidade do solo. Foi verificado o incremento nos valores de Pt nos tratamentos na 

medida em que a proporção de biocomposto aumentou, com a maior Pt ocorrendo 

no tratamento T4 (0,63 m3 m-3). Este valor foi inferior ao encontrado por Carmona et 

al. (2012), que ao utilizar como substrato o biocomposto de resíduos vinícolas obteve 

Pt de 88% (0,88 m3 m-3) e 37,4% (0,37 m3 m-3) de macroporos, resultando em grande 

capacidade de aeração e baixa capacidade de retenção de água. Tais condições 

foram semelhantes às obtidas também por Bustamante et al. (2008a) em 

biocomposto de bagaço de uva e esterco.  

Apesar de Nogueira et al. (2016) citarem que a porosidade ideal é de 0,50 m3 

m-3 e, que, valores acimaa deste podem prejudicar o desenvolvimento vegetal por 

potenciar a lixiviação, interferindo na absorção dos nutrientes, não foram observados 

prejuízos à cultura, pelo contrário, os tratamentos T2, T3 e T4 apresentaram os 

melhores valores quanto às características morfofisiológicas (Tabela 7). 

Segundo Silva et al. (2016), são diversos os benefícios gerados pela adubação 

orgânica no solo, esta possui a capacidade de interagir com as propriedades físicas, 

químicas e biológicas, melhorando suas características. A Figura 1 apresenta o teor 

de água nos substratos, demonstrando que, aqueles com maiores proporções de 

biocomposto apresentaram também maior teor de umidade.  A matéria orgânica tem 

alta capacidade de retenção de água, e isso ocorre devido ao fato da sua atuação 

como um agente cimentante, fazendo com que  haja a união entre as partículas do 

solo formando os agregados, promovendo um solo mais estruturado, e com isso, 

aumentar e melhorar  a infiltração da água (STÖCKER et al., 2018). 

Comprovando isso, os substratos com maior proporção de biocomposto foram 

os que apresentaram maiores quantidades de microporos (poros responsáveis pela 

retenção e armazenamento de água) e também apresentaram maior disponibilidade 

de água. Isso, corrobora com Silva et al. (2012) onde afirmam que os poros não 

podem ser considerados espaços vazios, pois neles estão contidos ar, água e 

solução de nutrientes, se tornando um meio apropriado ao desenvolvimento vegetal.  

Além do mais, Stöcker et al. (2018) ao avaliar as relações existentes entre as 

variáveis de qualidade do solo e das uvas, concluiu que a matéria orgânica e a 

porosidade total apresentaram as variáveis que mais se correlacionaram com as 
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variáveis do fruto, com isso, podendo ser utilizados como indicadores na detecção de 

variações na qualidade das uvas. 

Quanto à caracterização química (Tabela 4), foi observado que todos os 

substratos apresentaram valores dentro da faixa desejável de pH para substratos 

formados predominantemente por partículas minerais (exceto tratamento T4, com 

proporção 50% de biocomposto e 50% de solo) sugerida por  Kämpf (2000), faixa 

que está entre 6 e 7 como sendo a de maior disponibilidade de nutrientes às plantas. 

Os valores de CE, Na e Al (Tabela 4) são considerados baixos em todos os 

tratamentos, podendo ser avaliados como pontos positivos, indicando que os 

substratos não apresentam riscos de salinização e toxicidez às plantas, 

respectivamente. Segundo Almeida-Machado & Serralheiro (2017), a utilização de 

composto com elevado teor de CE pode produzir efeitos negativos às raízes, 

especialmente quando utilizado como substrato. Estes efeitos negativos durante o 

desenvolvimento vegetal são definidos pelas altas concentrações de sódio e outros 

íons (cloreto, bicarbonato, borato e lítio), e pelo baixo potencial osmótico (KHALIL et 

al., 1967), limitando a absorção de água pelas raízes. 

Na Tabela 4 é possível observar que a partir do tratamento T1 os 

macronutrientes P, Ca e Mg apresentaram teores considerados altos e, segundo 

Prezotti et al. (2013), solos com boa fertilidade contém altos teores desses 

elementos. Esse resultado entra em discordância com os valores mínimos exigidos 

(10 g kg-1) para os elementos Ca e Mg em biocompostos/fertilizantes orgânicos da 

Instrução Normativa n° 25 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA)  (BRASIL, 2009). 

Os teores obtidos para K se mostraram abaixo do adequado (60 a 150 mg dm-

3) em todos os tratamentos. Segundo Prezotti et al. (2013) e Sobral et al. (2015), tal 

resultado pode ser explicado pela maior proporção do K do solo (cerca de 98 %) 

estar localizado na estrutura dos minerais, na sua forma indisponível às plantas. Com 

isso, apenas uma fração reduzida pode estar disponível no solo através das ligações 

às cargas negativas das argilas e pelo K em solução (fase líquida do solo) 

(PREZOTTI et al., 2013). 

Os valores obtidos para acidez potencial (H+Al) (Tabela 4) se apresentaram de 

fraca intensidade. Prezotti et al. (2013) citam que a acidez potencial tende a ser 

maior em solos com muita MO e principalmente com pHs mais ácidos, no entanto, 

neste estudo, esta condição não ocorreu pois, mesmo nos tratamentos com maior 

incremento de MO, a acidez foi balanceada devido aos teores elevados de Ca e Mg. 

A Tabela 5 apresenta o complexo sortivo nos tratamentos. Observa-se que os 

substratos com maior proporção de biocomposto (T2, T3 e T4) apresentaram CTC 
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Total elevada. Esse resultado indica um grande potencial de adsorção de nutrientes 

catiônicos. 

Em relação aos metais pesados (Tabela 6), os elementos Cr e Pb 

apresentaram teores abaixo do limite de detecção (LD), enquanto que para os 

demais (Cu, Fe, Mn, Ni e Zn), além de apresentarem acréscimo nos teores na 

medida em que aumentou a proporção de biocomposto, apresentaram, também, 

diferença significativa entre os substratos, com os maiores teores presentes no 

tratamento T4. Apesar disso, os valores obtidos para Cr, Pb e Ni nos tratamentos 

estão abaixo dos teores máximos de contaminantes admitidos em substrato para 

plantas segundo a Instrução Normativa no 27 do MAPA (BRASIL, 2006), os demais 

não apresentaram valores máximos definidos. 

No presente estudo, os valores encontrados para Cu e Zn ao fim da condução 

das mudas (Tabela 6) foram inferiores aos valores encontrados no biocomposto 

produzido por Salgado et al. (2019). Seus tratamentos formados pela mistura de 

esterco de equino e caprino, uva fresca, restos de poda e palha de aveia, encontrou 

31 mg kg-1 de Cu e 40 mg kg-1 de Zn. Também, Carmona et al. (2012) em 

biocomposto de bagaço (ainda com álcool) e engaço da uva produzido na proporção 

1:1 (v/v), encontrou 31 mg kg-1 para Cu e 36 mg kg-1 para Zn.  

Os valores para Fe e Mn ao término da condução das mudas, em especial a 

partir do tratamento T1 (quando houve adição de biocomposto), apresentaram-se 

superiores ao encontrado no biocomposto produzido por Carmona et al. (2012), que 

encontrou 3165 e 119 mg kg-1, respectivamente. Prezotti et al. (2013) citam que a 

disponibilidade de ambos se torna muito reduzida com o aumento do pH do solo, isso 

se torna positivo no caso do Fe, pois causa uma redução no potencial tóxico deste 

elemento. 

Para o elemento Ni os valores encontrados foram próximos ao encontrado por 

Salgado et al. (2019) em seu tratamento T2, tratamento ao qual mais se aproxima da 

composição do biocomposto utilizado neste estudo, obtendo o valor de 6,5 mg kg-1. E 

segundo Prezotti et al. (2013), este  se tornou um micronutriente essencial às plantas 

após comprovação em estudos sobre sua função como constituinte da urease 

(enzima responsável por catalisar a reação da ureia, convertendo-a em amônia e gás 

carbônico), mesmo não havendo trabalhos que relatem sua deficiência nas plantas.  

 

Caracterização morfofisiológica das mudas 

 

Em relação às características morfofisiológicas das mudas (Tabela 7 e 8), a 

aplicação de diferentes proporções de biocomposto influenciou positivamente os 
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resultados para comprimento da parte área, número de folhas, clorofila total, massa 

seca da parte aérea e massa seca de raiz, com destaque para o tratamento T4 

composto por 50% de biocomposto + 50% de solo, que apresentou as maiores 

médias dessas variáveis. Esse comportamento pode estar relacionado às 

características físicas do solo como densidade e relação macro e microporos 

estarem situadas numa faixa adequada, mesmo com a Pt apresentando valor acima 

do recomendado. Ainda, pelas características químicas, relacionadas aos altos 

teores de elementos nutrientes, indispensáveis para a nutrição e crescimento 

adequados das mudas (Tabela 4).  

Corroborando a isto, Albuquerque (2002) cita a importância dos nutrientes para 

a cultura da videira. O elemento cálcio, dentre outras funções, é um componente 

imprescindível no crescimento apical (raízes e parte aérea), na estrutura da 

membrana celular e ainda neutraliza o ácido oxálico (tóxico para a videira). O 

magnésio desempenha função na molécula da clorofila e, na região do Submédio 

São Francisco onde os vinhedos estão localizados em solos arenosos, com baixa 

CTC e alta insolação durante o ano inteiro, costuma apresentar deficiência de 

magnésio, principalmente nas fases de formação, colheita e repouso. Com isso, o 

biocomposto de resíduos de vinícola auxilia na adição e manutenção destes 

nutrientes ao solo.  

Os resultados para diâmetro do colo, relação comprimento da parte aérea e 

diâmetro do colo (CPA/DC) e índice de velocidade de emergência (Tabela 8) não 

apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Quanto à relação 

CPA/DC, apenas os tratamentos T0 (solo) e T1 (30% de biocomposto + 70% de solo) 

apresentaram valores dentro dos limites de referência (5,80 a 8,10) citados por 

Ataíde et al. (2010) referente o desenvolvimento de mudas em viveiro. Os 

tratamentos T2, T3 e T4 apresentaram valores superiores à esses limites, o que 

pode indicar um desenvolvimento exagerado da parte aérea ou do colo. Ainda assim, 

a videira não corre risco de sofrer um tombamento por ação dos ventos ou peso, 

visto que é uma planta trepadeira que se apoia em suporte físico.  

O resultado para o índice de velocidade de emergência nos substratos indica 

que a adição do biocomposto de resíduos de vinícola foi eficaz, em especial no 

tratamento T4 (100% de germinação). O resultado obtido no presente estudo foi 

oposto ao encontrado por El-Mahrouk et al. (2017) que ao utilizar os resíduos da 

prensagem de uva sem qualquer tratamento, ocasionou na redução da germinação 

das sementes e no crescimento das plântulas de manjericão-limão, classificando-o 

como impróprio como substrato. Este resultado salienta a importância da prévia 

macro:microporos
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bioestabilização e mineralização da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos 

orgânicos pelo processo de compostagem, antes da sua aplicação nas culturas. 

A Tabela 9 apresenta os valores referentes à densidade de biomassa (DB) e 

ao índice de qualidade de Dickson (IQD). Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, porém, o tratamento T4 apresentou as maiores médias e, segundo 

Souza et al. (2017) destaca a importância do IQD como um indicador da qualidade 

das mudas. O IQD relaciona o equilíbrio da distribuição de biomassa com a robustez 

e, quanto maior seu valor, melhores condições após transplantio a planta 

apresentará. Com isso, dentre os tratamentos testados, as plantas com o substrato 

50% de biocomposto + 50% de solo, apresentariam melhores chances de 

sobrevivência. 

5.5 CONCLUSÕES 
 

A utilização do biocomposto produzido com bagaço da uva, esterco ovino e 

folhas de mangueira junto ao solo, se mostrou viável na condução de mudas de 

videira “BRS Isis”, especialmente os tratamentos com os maiores teores de 

biocomposto, pois apresentaram melhores resultados. Outra possibilidade de 

utilização do biocomposto é como condicionador de solo, visto que melhora suas 

características físicas, químicas e biológicas, podendo contribuir com o aumento da 

produtividade e rentabilidade da cultura. Além de ser uma alternativa ambientalmente 

adequada dos resíduos de vinícolas da região, promovendo a reinserção dos 

nutrientes ao ciclo produtivo. 
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